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RESUMO 

 
 

Neste estudo, procurou-se responder a seguinte pergunta: Quais as 
características de uma prática pedagógica de Química no Ensino Médio de uma 
escola pública, cujos alunos apresentam um desempenho acima da média, que 
se aproximam e se distanciam das características da Pedagogia Mista?. Esta 
dissertação se propõe a caracterizar a prática pedagógica de uma professora de 
Química no Ensino Médio, de acordo com a linguagem de descrição interna 
oriunda da teoria sobre o discurso pedagógico de Basil Bernstein, embasado no 
modelo da Pedagogia Mista proposto por Pires (2001). Com base na definição 
do problema, buscou-se traçar os caminhos necessários para a construção do 
estudo: 1) Selecionar uma escola cujos alunos apresentem desempenho escolar 
acima da média em comparação com outras escolas públicas, pelo Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); 2) Identificar, com base na análise 
da prática docente, as características que a aproximam e/ou a distanciam da 
Pedagogia Mista. Pretendemos com este trabalho compreender algumas 
características do discurso do professor em sala de aula que contribuem para a 
apropriação de conhecimento científico pelos alunos em aulas de Química, uma 
vez que é principalmente por meio do discurso e das interações em sala de aula 
que os alunos são capazes de apropriarem-se dos conhecimentos escolares. Esta 
pesquisa é de caráter qualitativo e teve como estratégia metodológica o estudo 
de caso. Para o levantamento dos dados, foram utilizadas diversas técnicas e 
métodos de pesquisa: observação participante em duas salas de aulas, 
acompanhado por uma mesma professora; gravação em áudio das aulas; 
registro em caderno de campo dos eventos observados; questionário sócio 
cultural com os alunos e entrevista semiestruturada com a professora. A coleta 
dos dados ocorreu entre os meses de julho e setembro de 2014, e as aulas 
corresponderam a uma unidade de ensino do ano letivo. O registro das aulas 
deu origem às transcrições que, por sua vez, foram fragmentadas em episódios. 
Para a caracterização da prática pedagógica da professora no contexto de sala 
de aula utilizaram-se instrumentos adaptados do Grupo de Estudos 
Sociológicos em Sala de Aula (ESSA), que fornecem diversos indicadores que 
permitem analisar os graus de enquadramento e de classificação da prática 
pedagógica, e que podem variar numa escala entre muito forte e muito fraco. 
Por meio da análise foi possível verificar o afastamento ou aproximação do 
modelo proposto pela Pedagogia Mista. Os resultados demostram que o baixo 
desempenho dos alunos, torna-se mais evidente, quando o professor ignora ou 
desconhece as potencialidades e benefícios de uma prática pedagógica que 
favoreça a aprendizagem do conhecimento científico de Química por todos os 
alunos, contribuindo junto com a escola na reprodução dos princípios 
dominantes da sociedade por meio da interiorização de um código pedagógico 
na relação professor-aluno. 
 
 
Palavras Chave: Prática Pedagógica, Pedagogia Mista e Ensino de Química 



ABSTRACT 
 

 

In this study, we sought to answer the following question: What are the 
characteristics of a pedagogic practice Chemistry in high school in a public 
school, whose students have above average performance that approach and 
move away from the characteristics of the Joint Education? This dissertation 
aims to characterize the pedagogical practice of a Chemistry high school 
teacher, according to the language of internal description derived from the 
theory of the Basil Bernstein’s pedagogical discourse, based on the model of the 
Joint Education proposed by Pires (2001). Based on the definition of the 
problem, we tried to trace the paths necessary for the construction of the study: 
1) Select a school whose students show academic performance above average 
compared to other public schools, by the Basic Education Development Index 
(IDEB); 2) Identify, based on the analysis of teaching practice, the characteristics 
that near and/or move away themselves from the Joint Education. With this 
work we  intend to understand some teacher's speech characteristics in the 
classroom that contribute to the appropriation of scientific knowledge by the 
students in Chemistry class, since it is mainly through the conversation and 
interactions in the classroom that students are able to take part on the  school 
knowledge. This research is qualitative and it had the case study as 
methodological strategy. For the survey data were used various techniques and 
research methods: participant observation in two classrooms accompanied by 
the same teacher; Audio recording of the classes;; record in a diary of observed 
events; questionnaire cultural partner with students and semi-structured 
interviews with the teacher. Data collection took place between July and 
September 2014, and classes corresponded to a teaching unit of the school year. 
The record of the classes gave rise to the transcriptions which, in turn, were 
broken up into episodes. To characterize the teaching practice of the teacher in 
the classroom context we used appropriate tools of Sociological Studies Group 
Classroom (ESSA), which provide several indicators to analyze the degree of 
structural and pedagogical practice classification, and may vary on a scale from 
very strong and very weak. By the analysis it was possible to verify the removal 
or approach of the model proposed by the Joint Education. The results 
demonstrate that the low performance of students becomes more evident when 
the teacher ignores or is unaware of the potential and benefits of a pedagogical 
practice that it favors learning scientific knowledge of Chemistry for all 
students, contributing along with the school in the reproduction of the 
dominant principles of society through the internalization of a pedagogical 
code in the teacher-student relationship. 

 
 

Keywords: Pedagogical Practice, Joint Education and Chemistry Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Não é difícil encontrar um relativo consenso de opinião a respeito da gravidade da situação 

educacional brasileira. A divergência surge na análise das causas dessa situação e na indicação 

da terapêutica mais aconselhável” (Anísio Teixeira, 1953). 

 

As condições socioeconômicas bem como os antecedentes culturais, ao 

situar determinados grupos sociais em situação de desvantagem frente a outros, 

são fatores que contribuem para o desempenho dos estudantes na escola, o que 

pode explicar, parcialmente, o resultado de uma avaliação escolar na Bahia, a 

qual resultou em um baixo desempenho dos estudantes de escolas públicas 

estaduais do Ensino Médio na disciplina de Química como muito crítico1. Este 

resultado revelou-se inclusive abaixo de outras disciplinas como Física e 

Matemática (BAHIA, 2012). 

A escola exerce um papel fundamental no desenvolvimento e na 

formação do sujeito, contribuindo para a sua inclusão na sociedade a fim de 

poder participar da construção e da mudança social. Assim, verifica-se o quanto 

a escola tem um papel decisivo no campo da reprodução cultural e nas relações 

de produção. Para Esteban (2007), a escola deve fornecer uma transformação 

por meio da construção do conhecimento sistematizado, incluindo as questões 

sociais frente ao fracasso escolar, por meio da relação das disciplinas com a 

diversidade encontrada no contexto da sala de aula: alunos de diferentes 

origens, classes sociais, religiões e culturas. Ou seja, uma aprendizagem em 

contextos específicos que auxilie na construção de valores democráticos. 

Entretanto, para a autora, “os processos instituídos com o sentido de ampliar o 

acesso à escola e nela garantir a permanência dos alunos não expressam 

claramente o compromisso com a educação” (ESTEBAN, 2007, p. 10). 

                                                           
1De Acordo com o relatório, o desempenho considerado Muito Crítico significa que “o 

estudante demonstra carência de aprendizagem do que é previsto para a sua etapa de 
escolaridade. Ele fica abaixo do esperado, na maioria das vezes, tanto no que diz respeito à 
compreensão do que é abordado, quanto na execução de tarefas e avaliações” (BAHIA, 2012, p. 
16). 
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Um ensino de qualidade deve proporcionar aos estudantes a 

oportunidade e os meios adequados para seu desenvolvimento intelectual e 

pessoal, levando em consideração as características específicas de cada 

indivíduo e suas diferentes necessidades, e parte desse desafio passa pela 

identificação dos efeitos que as características de diversos grupos sociais podem 

ter sobre o aprendizado dos estudantes em nosso sistema, e isso implica em 

pensar também como essas características podem influenciar o trabalho 

realizado nas escolas. 

Considerando-se a possibilidade de reprodução das desigualdades 

sociais pela escola, torna-se tarefa importante identificar aquelas práticas 

pedagógicas que possam contribuir para uma melhor interação entre 

professores e alunos, a fim de alcançar resultados mais positivos na relação 

destes em seu desempenho escolar. Pretendemos com este trabalho 

compreender algumas características do discurso do professor em sala de aula 

que contribuem para a apropriação do conhecimento científico pelos alunos em 

aulas de Química, uma vez que é principalmente por meio do discurso e das 

interações em sala de aula que os alunos são capazes de construir 

conhecimentos escolares.  

O estudo que ora se apresenta aproxima-se daqueles que abordam os 

desafios com que os professores são confrontados em sua prática docente e o 

papel da escola na ruptura do ciclo da pobreza. Alguns autores (ALVES-

MAZZOTTI, 2008; MORAIS; NEVES, 2003) têm procurado uma melhor 

compreensão destas questões por meio da pesquisa sobre comportamentos 

diferenciados do professor em função de suas expectativas, relacionando esta 

aprendizagem dos alunos. 

Este trabalho integra um projeto de pesquisa desenvolvido pelo Grupo 

de Pesquisa Ensino de Química e Sociedade (GEPEQS/CNPq), da Universidade 

do Sudoeste da Bahia (UESB 2 ), intitulado Ensino de Química: Interações 

discursivas nas definições de tarefas em diferentes contextos sociais, que busca estudar 

                                                           
2 Diretório do Grupo de Pesquisa do CNPQ 

(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/5263869067762618). 
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a influência do contexto social dos alunos sobre a prática pedagógica de 

professores de Química no Ensino Médio, grupo do qual faço parte desde o ano 

de 2014 após o ingresso no mestrado. A participação nas reuniões bem como 

nas aulas de mestrado foram essenciais para o delineamento da pesquisa. 

O estudo caracteriza-se pela escolha de escolas com alunos oriundos de 

famílias com perfis sociais diferentes, cabendo aos participantes do grupo de 

pesquisa GEPEQS representar em seus estudos, segmentos que incluam 

extratos sociais das classes média e baixa, e de zonas periféricas e centrais da 

cidade de Jequié, Bahia. 

 Com o intuito de ampliar o panorama desses estudos no grupo, a 

pesquisa que origina essa dissertação vem contribuindo, para o campo 

científico com algumas apresentações em eventos e congressos, entre eles:  

1. Seminário Binacional Brasil-Argentina (2014, 2015), X Jornadas 

Nacionales y VII Jornadas Internacionales de Enseñanza de La Química 

universitária, superior, secundaria y técnica, en La Asociación Química 

Argentina (AQA), Buenos Aires - Argentina (2015); 

2. Terceras Jornadas de Presentación de resultados de investigaciones 

educativas, en La Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Santa Fé- 

Argentina (2015); 

3. XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVIII ENEQ) 

Florianópolis SC, Brasil – 25 a 28 de julho de 2016. 

 

O GEPEQS tem desenvolvido seus estudos se apropriando dos conceitos 

teóricos e da teoria sobre o discurso pedagógico de Basil Bernstein, sobre os 

processos de produção e reprodução sociais que ocorrem no interior da escola, 

por meio dos processos comunicativos, incorporados nas práticas pedagógicas 

em aulas de Química. 

Os estudos do grupo de pesquisa do qual participo, também incorporam 

os trabalhos empíricos do grupo de Estudos Sociológicos da Sala de Aula 
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(ESSA3), da Universidade de Lisboa. Pesquisas desenvolvidas por este grupo 

demonstraram ser possível minimizar os efeitos das condições socioeconômicas 

dos estudantes sobre o seu desempenho, mediante o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas que favoreçam a aquisição de orientações requeridas para 

o sucesso escolar, independentemente do contexto social onde se desenvolvem 

tais práticas. 

Os resultados das pesquisas empíricas desenvolvidas pelo grupo ESSA, 

baseadas no referencial teórico de Basil Bernstein, levaram Pires (2001) a propor 

o conceito de Prática Pedagógica Mista ou Pedagogia Mista, um tipo de 

metodologia de ensino que busca orientar a prática pedagógica do professor, 

para uma compreensão sobre o contexto social dos alunos e sua influência no 

desempenho escolar.  

Uma prática pedagógica calcada no modelo da Pedagogia Mista 

permitiria que os professores, ao levarem em conta todos os estudantes 

presentes em sala de aula, contribuíssem de fato para elevar o desempenho 

daqueles em situação de desvantagem, como é parte considerável dos alunos 

das escolas públicas brasileiras. 

Com base em nosso referencial teórico, procurou-se responder à 

pergunta: 

 Quais as características de uma prática pedagógica de Química no 

Ensino Médio de uma escola pública, cujos alunos apresentam um desempenho 

acima da média, que se aproximam e se distanciam das características da 

Pedagogia Mista? 

Este trabalho se propõe então a caracterizar a prática pedagógica de uma 

professora de Química no Ensino Médio, de acordo com a linguagem de 

descrição interna oriunda da teoria sobre o discurso pedagógico de Basil 

Bernstein, embasado no modelo da Pedagogia Mista proposto por Pires (2001).  

Os estudos ao redor do conceito da Pedagogia Mista, desenvolvidos e aplicados 

inicialmente pelo grupo ESSA, foram demonstrados no ensino de Biologia e 

                                                           
3Grupo de pesquisa vinculado à Universidade de Lisboa, Portugal, coordenado pelas 

pesquisadoras Ana Maria Morais e Isabel Neves (http://essa.ie.ulisboa.pt/). 
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Ciências e em um contexto social e cultural diferente do brasileiro por Morais e 

Neves (2003). Portanto, cabe indagar sua validade e pertinência para o nosso 

contexto e para o ensino de Química particularmente. 

Para a produção dos dados dessa pesquisa foram utilizados diversos 

métodos próprios de um estudo de caso qualitativo como: observação 

participante, questionários sócio culturais dos alunos e entrevista 

semiestruturada, que forneceram uma quantidade significativa de informações 

e se constituíram no corpus de dados para os procedimentos analíticos.  

Com base na definição do problema, buscou-se traçar os caminhos 

necessários para a construção do estudo: 

1. Caracterizar a prática pedagógica de uma professora de Química 

no Ensino Médio, cujos alunos apresentem desempenho escolar acima da média 

em comparação com outras escolas públicas, pelo Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB); 

2. Identificar, com base na análise da prática docente, as 

características que a aproximam e/ou a distanciam de uma Pedagogia Mista. 

Esta dissertação está dividida em quatro capítulos: 

Capítulo 1 – Caracterização da pesquisa–É apresentado um panorama 

histórico geral da escola e sua relação com o modo de produção capitalista, o 

papel da escola na formação do cidadão e o (in) sucesso dos alunos no contexto 

da escola pública, tomando como parâmetro os resultados das avaliações do 

desempenho escolar de estudantes na disciplina de Química no Estado da 

Bahia. 

Capítulo 2 - Contexto teórico e metodológico da pesquisa- São 

apresentados alguns dos conceitos do referencial teórico de Basil Bernstein, sua 

relação com a educação e a reprodução cultural, como os conceitos de discurso 

pedagógico, prática pedagógica e enquadramento e classificação.  Também 

discute o desenvolvimento de uma metodologia de prática de ensino chamada 

de Pedagogia Mista, embasadas nos estudos do grupo ESSA. 

Capítulo 3 - O caminhar da pesquisa – Inclui a descrição da pesquisa 

como o perfil e o contexto social dos participantes (professora e alunos), obtidos 
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por meio dos instrumentos de coleta: observação participante, registro em 

caderno de campo dos eventos observados, gravação de áudios, entrevista em 

profundidade com a professora e questionários sócio cultural com os alunos, 

para a produção e análise dos dados utilizados na metodologia do estudo. 

Capítulo 4 - Aproximações e distanciamentos em torno da Pedagogia 

Mista -Estão presentes os resultados da caracterização da prática pedagógica 

da professora nas turmas participantes, mediante a análise dos dados 

produzidos durante o período de observação na escola em sala de aula, de 

acordo com o referencial teórico que embasou o estudo. 

As conclusões, apresentação de reflexões, possíveis questionamentos e 

implicações para estudos futuros compõem o último capítulo, seguido de 

Referências, Apêndices e Anexos. 
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CAPÍTULO 1  

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

“A educação sempre se apresentou como a alternativa para a revolução e a catástrofe, mas, para 

isto, é necessário que não se faça ela própria um caminho para o privilégio ou para a 

manutenção de privilégios” (Anísio Teixeira, 1957). 

 

Pretende com este capítulo reconstruir de maneira panorâmica os 

movimentos em busca de transformações no mundo compreendidos no século 

XX especialmente na década de 1960, fazendo uma relação, entre a função da 

escola e como certas tendências de práticas de ensino foram incorporadas ao 

contexto brasileiro, com influência aos dias atuais.  

 

1.1 – Introdução: Contextualizando a pesquisa 

Estudos sobre a função da escola na apropriação da cultura iniciaram-se 

principalmente na Inglaterra no século XX, na década de 1960 e ficaram 

conhecidos como Sociologia da Educação relacionando a escola e sua 

contribuição para a reprodução cultural capitalista. Neste mesmo período no 

Brasil, surgem os movimentos de educação popular em busca da 

democratização da escola pública, visando à transformação das mentalidades e 

da estrutura social em que a educação deveria atuar como processo de 

conscientização das massas. 

De acordo com Geraldo (2014), com o desenvolvimento das forças 

produtivas industriais formaram-se duas classes representantes dos setores 

sociais: A capitalista (representada pela burguesia), responsável por deter os 

bens de produção e a classe trabalhadora (representada pelos assalariados), com 

acesso restrito aos produtos do seu trabalho e aos bens de produção.  

Neste sentido, a educação escolar ao longo dos anos vem sendo 

concebida como campo de disputas ao produzir e reproduzir as relações de 

poder da ordem social no contexto em que esta se insere e em que atende a dois 

segmentos da sociedade: uma educação para a classe dominante (burguesia) 

dirigida exclusivamente para uma educação de dirigentes, de cunho 
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empreendedor e, por outro lado, uma educação de caráter prático, dirigida para 

a classe trabalhadora e relacionada diretamente com o processo de trabalho. 

 

1.2. A função da escola: o papel do currículo no processo de 

escolarização 

A década de 1960 foi um período de grande agitação e transformações 

sociais pelo mundo: movimento feminista, liberação sexual, as lutas contra a 

ditadura no Brasil, protestos estudantis na França, movimentos dos direitos 

civis nos EUA, protestos contra a guerra no Vietnã, entre outros. E é nesse 

momento de efervescência que surge, segundo Silva (2010), a ideia de currículo 

como um campo especializado de estudo, assim “currículo é sempre o resultado 

de uma seleção de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes 

selecionados” (SILVA, 2010, p. 15).  

De acordo com Silva (2010), a questão central que serve de pano de 

fundo para qualquer teoria do currículo é de saber o que? Ou seja, o que 

ensinar? O que ele ou ela devem saber? Qual conhecimento ou saber 

considerado importante ou válido para ser considerada parte do currículo? E o 

como ensinar? Assim, o currículo pode ser entendido de diferentes formas a 

partir de diferentes vertentes teóricas, pois cada especialista têm sua própria 

definição com mudanças preferenciais. 

É nos Estado Unidos, entre os séculos XIX e XX, em um cenário 

econômico de uma sociedade industrial, que a escola passa a exercer uma 

vivência social, capaz de facilitar a adaptação da sociedade às novas 

necessidades da economia. Surgem de acordo com Silva (2010), as primeiras 

tendências teóricas dos currículos educacionais, influenciadas pelo Taylorismo4, 

em um momento que diferentes forças econômicas, políticas e culturais 

procuravam moldar os objetivos e as formas de educação das massas, devido à 

crescente industrialização e aos processos migratórios. Para Silva (2010), os 

conceitos de classe e de currículo surgem quando a escolarização estava se 

                                                           
4Uma teoria de administração econômica baseada em ideias de divisão de tarefas e 

padronização da produção, realizadas sob uma gerência e uma supervisão rigorosa (SILVA, 
2010). 
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transformando numa atividade de massas (sistemas de educação: aulas, 

horários, disciplinas, notas, padrões e normas).  

Segundo Camargo (2007), em 1918, Franklin Bobbitt publica o livro “The 

curriculum” em que procura transferir para a escola o modelo de organização 

proposta por Frederick Taylor, predominando a neutralidade e dirigida pela 

lógica de uma fábrica com metas e objetivos. Essa proposta foi logo aceita, 

principalmente ao fato de que permitiria à educação tornar-se científica 

estendendo-se a todo século XX.  

Na segunda metade do século XX de acordo com Silva (2010), Tyler 

introduz nessa visão tradicional fundamentos no currículo que constituem o 

enfoque chamado então de tecnicismo, baseado nos princípios da racionalidade 

e eficiência na produção, e no conceito de critério de sucesso e fracasso para 

medir a qualidade da educação. Tyler expande o modelo de Bobbitt 

contemplando as áreas da psicologia e disciplinas acadêmicas. 

De acordo com Silva (2010), a função da escola nesse contexto passa a ser 

questionada na Inglaterra e nos Estados Unidos por movimentos sociais e 

pensadores como John Dewey, que tratava a experiência cultural de forma que 

a escola pudesse superar a visão tradicional do currículo para uma escola ativa 

e democrática, tecendo duras críticas a essa teoria que, mais tarde, iria dar 

origem a uma sociologia do currículo.  

E é na década de 1960 que a Sociologia se torna uma disciplina 

universitária e surgem alguns departamentos de Sociologia, dando espaço à 

Sociologia da Educação nos programas de ensino, que por meio do estudo do 

campo educacional procuram entender por quais processos e bases se 

estabelecem a distinção entre sucesso e fracasso escolar.  

Segundo Silva (2010), esse movimento ficou conhecido como Nova 

Sociologia da Educação (NSE), que liderada por Michael Young e outros 

teóricos como Basil Bernstein, prossegue na busca de redefinição do campo 

curricular, rejeitando a tendência tecnicista predominante até a década de 1960, 

caracterizada por expressar uma visão instrumental e apolítica do currículo. 

Esse movimento se volta para análise da relação entre currículo e estrutura 
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social, cultura, poder e ideologia, buscando desvendar fatores que contribuem, 

tanto no currículo formal quanto no chamado currículo oculto. 

De acordo com Camargo (2007), na segunda metade do século XIX o 

ensino secundário na Inglaterra classificava-se em três níveis, dependendo do 

tempo de permanência dos alunos na escola e o currículo funcionava como 

principal referência de diferenciação social, devido ao seu poder em gerar, 

distribuir, determinar e aplicar essa diferenciação. O primeiro grau atendia 

principalmente alunos vindos de famílias abastadas que permaneciam até os 19 

anos na escola, e seguia um currículo essencialmente clássico e; no segundo 

grau, alunos filhos de famílias das classes mercantis seguiam um currículo com 

orientação um pouco mais prática e permaneciam até os 16 anos na escola; os 

alunos vindos de famílias de pequenos proprietários agrícolas, comerciantes e 

artesões superiores (classe operária) permaneciam na escola até os 14 anos e o 

currículo eram fundamentados nos chamados três “R” (as iniciais dos verbos 

ler, escrever e contar em língua inglesa).  

Durante uma Comissão Parlamentar da Associação Britânica para o 

Avanço da Ciência, segundo Camargo (2007), o currículo foi reformulado, ao 

perceber que alunos vindos de classes inferiores obtinham desempenho melhor 

que os alunos das classes abastadas em Ciências, devido à existência da 

disciplina Ciências das coisas comuns no currículo:  

“Esta disciplina foi então excluída do currículo oficial, reaparecendo 
vinte anos mais tarde reformulados, numa versão diluída da ciência 
pura, mais que foi aceita como visão correta da Ciência, visão que se 
mantêm presente até os dias atuais na Inglaterra” (CAMARGO, 2007, p. 
74). 
 

Para Silva (2007), entre as décadas de 1960 e 1970, Louis Althusser 

publica na França seu livro “Os aparelhos ideológicos do Estado”, no qual 

procura compreender as condições sociais de produção e como estas se 

reproduzem na sociedade capitalista, indicando que o Estado utiliza a ideologia 

da classe dominante reproduzindo-a no interior das instituições sociais (família, 

escola) o ideal que pretende formar. Assim, a escola funciona como reprodutora 

ao formar trabalhadores submissos e obedientes à classe dominadora (cujos 

alunos são formados para serem líderes), em que as disciplinas e conteúdos 
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trabalhados na escola seriam uma seleção interessada e articulada a 

conhecimentos técnicos para garantir o domínio e a reprodução social. 

Neste contexto, Bernstein foi um dos desbravadores no campo da 

Sociologia da Educação, contribuindo para um entendimento sobre a inserção 

de alunos de classe trabalhadora no sistema escolar. Em sua obra, percebe-se a 

difícil tarefa de expor as relações de poder e de controle por meio dos processos 

educativos na escola. 

Nesta perspectiva, as relações de poder criam, justificam e 
reproduzem os limites entre as diferentes categorias de grupos, 
gênero, classe social, raça, diferentes categorias de discurso, diversas 
categorias de agentes. Por consequência, o poder atua sempre para 
provocar rupturas, para produzir marcadores no espaço social. 
(BERNSTEIN, 1997, p. 37). 
 

Para Bernstein, o poder está inserido nas relações sociais ao estabelecer, 

legitimar e reproduzir fronteiras em diversos grupos, como classe e gênero, 

bem como entre diferentes categorias de discursos e agentes, e os sujeitos 

podem assumir posições diferentes nesses contextos.  

Ainda nas décadas de 1960 e 1950, no Brasil, de acordo com Libâneo 

(1996), surgem os movimentos da educação popular, visando à transformação 

das mentalidades e da estrutura social, em que a educação deveria atuar como 

processo de conscientização das massas mediante o diálogo educador-

educandos. Configura-se em defesa da escola pública, que mantinha o seu 

papel de assegurar o atendimento das exigências do novo capitalismo 

industrial, visando à ampliação da classe média e o melhor ajustamento da 

classe trabalhadora ao desenvolvimento econômico, uma vez que a escola 

tradicional constituía um obstáculo nesse processo. A partir de 1964 este 

movimento foi reprimido com o golpe e a ditadura militar, porém a partir dos 

anos 1970 o movimento começa a reaparecer. 

 De acordo com Libâneo (1996), é nesse período que a área educacional 

passa a incorporar modelos e reflexões pedagógicas de países como Inglaterra, 

Estados Unidos e França, cujas realidades e contextos diferem do contexto 

brasileiro, surgindo a partir daí uma série de experiências que pretendiam 

resolver a problemática educacional brasileira.  
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Por meio da Sociologia da Educação compreendemos que o acesso ao 

conhecimento científico tem consequências objetivas e diretas na distribuição 

do poder em uma dada sociedade. Cabe a escola a função de incorporar para o 

seu contexto o saber do estudante: popular, espontâneo e prático a fim de 

aproximá-lo ao saber científico (saber elaborado), garantindo, portanto, a 

prática social de igualdade entre esses dois pólos no processo de ensino. Assim, 

“A educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que além do 

conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e /ou aprendidos implica 

tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu 

desmascaramento”(FREIRE, 1996, p. 98). 

A escola desempenha um papel político na medida em que propaga uma 

educação que tem, ela própria um sentido político. Assim, os grupos e as classes 

sociais procuram fazer da escola o instrumento de suas finalidades, de seus 

interesses e da difusão de suas ideias. Portanto, não é só o papel da escola que 

deve ser refletido e questionado, mas também os currículos e os tipos de 

conhecimentos ali reproduzidos. 

 

1.3. A escola pública brasileira: o fracasso escolar 

No que se refere ao fracasso escolar de alunos oriundos de famílias de 

classes trabalhadoras Esteban (2007), aborda o desafio de compreender a escola 

pública como uma escola para a educação popular. Já que é o público que a 

frequenta aquele que vêm sendo excluído da sociedade ao longo dos anos. 

Dessa forma, ao “falar da escolarização das classes populares remete a uma 

longa história de fracasso que, de muitas formas, vai impedindo que os 

estudantes vivam a escola como um espaço significativo de ampliação de 

conhecimentos” (ESTEBAN, 2007, p. 9).  

Nesse sentido, o processo de aprendizagem dos alunos de classes 

populares resulta na reprovação e na exclusão do aluno, que é responsabilizado 

por seu próprio fracasso. Para Freire,  

Faz parte do poder ideológico dominante a inculcação nos dominados 
da responsabilidade por sua situação. Daí a culpa que sentem em 
determinado momento de suas relações com o seu contexto e com as 
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classes dominantes por se acharem nesta ou naquela situação 
desvantajosa (FREIRE, 1996, p. 83). 
 

  Entretanto, para Esteban, muitos alunos da escola pública procuram 

adequar-se ao contexto da escola (mesmo em condições adversas), de modo a 

continuar frequentando-a objetivando enquadrar-se no sistema.  

Muitos buscam a cada dia caminhos para se enquadrarem no modelo, 
desejam tornar-se igual ao padrão, entendendo assim que vão garantir 
uma experiência exitosa na escola: desejam se tornar diferentes do que 
são para afirmar sua potencialidade. [...] atendendo exigência de uma 
escola que não valorizam o que eles são; sem saber exatamente o que 
devem fazer, muitas crianças ficam pelo caminho. Negadas por suas 
diferenças, evidencia-se a lógica perversa que também constitui a 
dinâmica escolar: mais do que ser igual, é preciso parecer igual 
(ESTEBAN, 2007, p. 13). 

 

De acordo com Freire (1996), a ideologia dominante insinua a 

neutralidade da educação, assim, o espaço pedagógico neutro por excelência é 

aquele em que se treinam os alunos para práticas apolíticas, como se a maneira 

de estar no mundo pudesse ser de forma neutra. Portanto,  

Do ponto de vista dos interesses dominantes, não há dúvida de que a 
educação deve ser uma prática imobilizadora e ocultadora de verdade 
[...]. As forças dominantes estimulam e materializam avanços 
tecnológicos compreendidos e, tanto quanto possível, realizados de 
maneira neutra (FREIRE, 1996, p. 99). 
 

Para Libâneo (1996), uma boa parte dos professores, provavelmente a 

maioria, baseia sua prática em prescrições pedagógicas que viraram senso 

comum, incorporadas quando de sua passagem pela escola ou transmitidas 

pelos colegas mais velhos; entretanto, essa prática contém pressupostos teóricos 

implícitos. Para o autor, quando o professor compreende a sua prática de uma 

forma mais ampla, é possível que ele reflita sobre a mesma de forma que isto 

possa ajudá-los na orientação de sua prática. 

Para Maldaner e Santos (2010), a maneira de ver o aluno como mais um 

no contexto de sala de aula corrobora com a visão de um ensino passivo, não 

contextualizado, aumentando o número de alunos cada vez mais 

desinteressados pela disciplina de Química. Em outras palavras, o tipo de 

ensino que vem sendo utilizado nas escolas, favorece essa visão, de modo a 

criar obstáculos na aprendizagem dos alunos nos conteúdos escolares de 
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Química. As consequências dessas dificuldades são retratadas pela avaliação do 

desempenho de alunos em Química.  

 

1.4.  O desempenho de alunos do Ensino Médio na disciplina de 

Química no AVALIE 

Com o intuito de monitorar o ensino e a aprendizagem dos estudantes, o 

governo do estado da Bahia vem desde o ano de 2008 através do SABE - 

Sistema de Avaliação Baiano de Educação – avaliando o desempenho dos 

alunos nas três séries do Ensino Médio e implementou o Projeto de Avaliação 

Externa do Ensino Médio (AVALIE) como diagnóstico para implementação de 

políticas públicas que garantissem o acesso a escola e a aprendizagem dos 

estudantes. De acordo com Bahia (2011): 

O propósito da avaliação é contribuir para a garantia do direito 
fundamental de todo estudante: o direito de aprender. Para tanto, ela 
deve estar relacionada aos objetivos de desenvolvimento cognitivo 
dos estudantes, estabelecidos pelo estado. Esses objetivos, por sua vez, 
devem levar em conta o cumprimento mínimo do currículo proposto 
para cada área do conhecimento e etapa escolar. Logo, devem existir 
metas, traduzidas em perfis e características de desempenho dos 
estudantes, assumidas como um verdadeiro compromisso e que sejam 
conhecidas por todos: gestores, professores e sociedade em geral. 
Cumprem esse papel os padrões de desempenho estudantil traçados 
pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Os padrões, ao 
mesmo tempo em que apresentam o ponto em que se encontra o 
desenvolvimento acadêmico dos estudantes avaliados, também 
indicam o horizonte de metas acerca do que se espera em termos de 
qualidade educacional (BAHIA, 2011, p. 48).  

 

No entanto, os resultados dessas avaliações têm destacado que os 

aspectos socioeconômicos e culturais dos pais têm efeito sobre o desempenho 

dos alunos, podendo proporcionar vantagens e desvantagens que refletem na 

aprendizagem escolar dos estudantes e, portanto, torna-se “interessante medir 

os impactos de tais características no conjunto de estudantes para poder 

comparar de maneira mais adequada o desempenho das escolas nas avaliações” 

(BAHIA, 2012, p. 23). 

Os dados obtidos na avaliação aplicada em 2012 pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), utilizados no 

cálculo do IDEB, para compor uma das avaliações do Sistema Nacional de 
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Avaliação da Educação Básica – SAEB demonstram que, em termos percentuais, 

o desempenho dos estudantes na disciplina de Química é considerado como 

muito crítico 5 quando comparada com disciplinas como Física e Matemática. 

Essa mesma avaliação procura eximir o papel da escola e sua influência no 

contexto de sala de aula da seguinte forma; 

Há um consenso de que as características mais influentes, tanto do 
desempenho escolar quanto das chances de progressão ao longo da 
trajetória escolar, são exatamente as condições socioeconômicas das 
famílias. Isso significa que a educação não pode, isoladamente, mudar 
determinações sociais, mas melhorias absolutas do sistema 
educacional e melhorias relativas no acesso à educação de qualidade 
devem ser não só desejadas para todos os estudantes igualmente, 
como buscadas ativamente pelo poder público e pelas escolas, 
responsáveis por assumir a tarefa de contribuir para o 
desenvolvimento da educação no país. (BAHIA, 2012, p. 25) 
 

Segundo esse documento, os resultados parecem indicar que são os 

fatores socioeconômicos que interferem em maior grau no aprendizado dos 

estudantes. Fica evidente o papel que é dado à educação, mediante o resultado 

da avaliação, que não se configura como um artefato importante para a 

mudança social.   

Esse discurso conduz a uma problemática mais complexa sobre aquilo  

que é ensinado em sala de aula, como realmente o aluno aprende a Química e 

de que forma a escola contribui para o fracasso ou sucesso desses alunos. 

Assim, torna-se importante compreender como o contexto da escola vem 

desenvolvendo seu papel e neles, o Ensino de Química. 

A avaliação de desempenho escolar é amparada legalmente pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB/96), em seu artigo 9º, 

inciso VI que estabelece à União assegurar o processo nacional de avaliação do 

rendimento escolar na Educação Básica e Superior, em colaboração com os 

sistemas de ensino, objetivando prioridades na melhoria da qualidade da 

educação.  

Do ponto de vista acadêmico, algumas pesquisas em Educação em 

Química vêm demonstrando que esses resultados de avaliações, vindos de 

                                                           
5“Os estudantes que apresentam este padrão de desempenho revelam ter desenvolvido 

competências e habilidades muito aquém do que seria esperado para o período de escolarização 
em que se encontram”. (BAHIA, 2011, p. 49) 
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reformas curriculares numa visão imediatista e tecnicista refletem na prática 

escolar vigente, não se importando com a qualidade destes exames, nem nas 

respostas obtidas. 

De acordo com Maldaner e Santos (2010), o que se vê mediante essas 

avaliações é a busca ilusória em direção ao aumento dos índices de 

escolarização básica e busca de aprovação nos exames nacionais, afastando cada 

vez mais a escola das mudanças ocorridas no contexto social ao longo do 

tempo. Para Esteban (2007), é mais produtivo que a avaliação esteja inserida em 

um conjunto de aspectos que levem em conta a prática escolar e o contexto 

social na produção de conhecimentos entre seres humanos que interagem e que 

procuram refletir sobre o mundo que o cerca.  

Neste sentido, para que a escola se constitua como espaço democrático é 

importante que ela se responsabilize com a qualidade do ensino, a fim de 

conseguir o sucesso escolar de todos os alunos. É dessa forma que os domínios 

da matéria a ser ensinada aliada à capacidade de reelaboração do conhecimento 

químico do professor poderão contribuir para a aprendizagem dos alunos na 

disciplina de Química. 

Os problemas enfrentados pelas escolas públicas são muitos: professores 

mal preparados, superlotação nas salas de aulas, péssimas condições de 

infraestrutura e principalmente os baixos salários pago aos professores fazem 

parte dos obstáculos que a escola vem tentando ultrapassar, a fim de garantir 

um ensino de qualidade para os estudantes. 

A ausência de um ensino de qualidade reflete muitas vezes nas relações 

que se desenvolvem no contexto da sala de aula. Tratando-se especificamente 

do contexto do ensino de Química em que os alunos, em sua grande maioria, 

não conseguem aprender ou não são capazes de associar o conteúdo estudado 

com seu cotidiano, tornando-se desinteressados pelo ensino, e diante das 

transformações ocorridas nas últimas décadas, não surpreende a escola ter se 

tornado desinteressante para os jovens interativos e contemporâneos. 

Concordamos com Geraldo (2014) quando ele diz que a aprendizagem 

impulsiona o desenvolvimento das funções psíquicas, promovendo a elevação 
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dos níveis de complexificação da aprendizagem. Assim, o Ensino de Química 

deve proporcionar conhecimentos básicos da sua compreensão de mundo 

garantindo não só uma democratização do ensino que forneça a frequência em 

sala de aula, mas também aos bens culturais da sociedade.  

Para Maldaner e Santos (2010), poucos estudos vêm sendo realizados e 

discutidos sobre a forma como a escola vem sendo reelaborada no sentido de 

cumprir sua função social e que, apesar do avanço na inclusão de crianças na 

escola, os altos índices de repetência, evasão escolar e o baixo aproveitamento 

dos alunos, corroboram para a ideia de que a” universalização do acesso sem as 

adequações nos currículos escolares, incorre na exclusão social de quem está 

“incluído”” (MALDANER; SANTOS, 2010, p. 104).  Ou seja, a democratização 

do acesso à escola não é suficiente para a resolução dos problemas de ensino 

enfrentados no contexto escolar. 

A democratização da escola pública, portanto, deve ser entendida 
aqui como ampliação das oportunidades educacionais, difusão dos 
conhecimentos e sua reelaboração crítica, aprimoramento da prática 
educativa escolar visando elevação cultural e científica das camadas 
populares contribuindo, ao mesmo tempo, para responder às suas 
necessidades e aspirações mais imediatas (melhoria de vida) e à sua 
inserção num projeto coletivo de mudança da sociedade (LIBÂNEO, 
1996, p. 12). 
 

Para Libâneo (1996), é preciso democratizar o conhecimento, isto é, 

buscar uma adequação pedagógico-didático, à clientela majoritária que hoje 

frequenta a escola pública. Assim a contribuição da escola consiste, em garantir 

o cumprimento da função do ensino. 

Nesse sentido, torna-se também importante uma reflexão sobre como as 

práticas pedagógicas vem sendo desenvolvidas no contexto escolar e como 

trabalhar conteúdos que levem em conta os valores desejáveis a uma sociedade 

democrática capaz de guiar ações que contribuam para o exercício de uma 

cidadania consciente. Para Freire (1996), “o educador e a educadora críticos não 

podem pensar que, a partir do curso que coordenam ou do seminário que 

lideram, podem transformar o país. Mas podem demonstrar que é possível 

mudar. E isso reforça nele ou nela a importância de sua tarefa político-

pedagógica” (FREIRE, 1996, p. 112). 
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Pesquisadores em Ensino de Química têm demonstrado ao longo dos 

anos uma preocupação com o Ensino de Química no Ensino Médio (Maldaner e 

Santos, 2010). Para esses autores, compreender a Química capacita os cidadãos 

“para que tenham uma inserção participativa no processo de construção de 

uma sociedade científica e tecnológica, comprometida com a justiça e a 

igualdade social” (MALDANER; SANTOS, 2010, p. 14).  

Assim, entende-se que o conhecimento Químico não deva ser entendido 

muito menos transmitido como algo pronto e acabado, mas como um 

conhecimento que foi sendo construído histórica e socialmente ao longo do 

tempo e, portanto, o professor por meio de sua ação mediadora, leve em 

consideração os conhecimentos prévios dos alunos, uma vez que os mesmos 

podem interferir na aprendizagem. 

 Tal perspectiva implica, para Mortimer e Machado (1997) na: 

Construção do conhecimento em sala de aula que depende 
essencialmente, de um processo no qual, os significados e a linguagem 
do professor vão sendo apropriados pelos alunos na construção de 
um conhecimento compartilhado [...]. A superação de obstáculos 
passa necessariamente por um processo de interações discursivas, no 
qual o professor tem um papel fundamental, como representante da 
cultura científica. Nesse processo, as concepções prévias do estudante 
e sua cultura cotidiana não têm que, necessariamente, ser substituídas 
pelas concepções da cultura científica. A ampliação de seu universo 
cultural deve levá-lo a refletir sobre as interações entre as duas 
culturas, mas a construção de conhecimentos científicos não 
pressupõe a diminuição do status dos conceitos cotidianos, e sim a 
análise consciente das suas relações (Mortimer e Machado, p. 168-169, 
1997). 

 

Dessa maneira, ao incorporar em sua prática docente conteúdos 

disciplinares de uma forma mais significativa para os alunos, é importante que 

o professor (a) elabore e reelabore constantemente a sua prática, em função das 

situações que vão surgindo em sala de aula e em todo o contexto social. 

Neste sentido, uma teorização crítica da educação não pode deixar de se 

perguntar: O que queremos que a escola faça com os jovens contemporâneos? 

Como podemos melhorar as práticas de comunicação com os alunos e colocá-

los em condições de competitividade com os filhos de famílias social e 

economicamente privilegiadas? Qual o papel da escola no processo de 

reprodução cultural e social?. 
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Com certeza, voltar ao tempo não é possível, tampouco seria sensato 

jogar tantas conquistas obtidas com luta que conseguimos alcançar. É nesse 

sentido que a teoria de Bernstein nos ajuda a compreender melhor em que 

consiste o papel da escola, no contexto da reprodução cultural. Para isso, 

descrevemos os conceitos de enquadramento e controle que são reproduzidos 

pelo professor e seus alunos em sala de aula e contribuem para a produção e a 

reprodução cultural. 
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CAPÍTULO 2  

CONTEXTO TEÓRICO E METODOLÓGICO DA 

PESQUISA 

 

“A educação como função social é uma decorrência da vida em comunidade e participa do nível 

e da qualidade da própria vida em comum. [...]. A família, a classe, a religião são instituições 

educativas, transmissores dos traços fundamentais de nossa cultura, e a elas ainda se juntam a 

vida social em geral e os grupos de trabalho e de recreio” (Anísio Teixeira, 1953). 

 

 Neste capítulo, procuramos com base na contribuição da teoria 

sociológica de Bernstein, compreender alguns conceitos de sua teoria: 

enquadramento, classificação e discurso pedagógico. Também discutimos o 

aprofundamento dos conceitos de Bernstein pelo grupo ESSA e o 

desenvolvimento de um modelo de ensino que permita ao professor (a) atuar 

de forma que a escola favoreça o sucesso de alunos de classes econômicas 

socialmente desfavorecidas, com a apresentação das características que 

constituem a Pedagogia Mista. 

 

2.1 - Bernstein e a Educação: Alguns conceitos principais 

Basil Bernstein, sociólogo inglês, investigou as práticas pedagógicas a 

partir de observações dos desempenhos escolares entre alunos oriundos das 

famílias das classes média e operária no contexto britânico na segunda metade 

do século XX entre as décadas de 1970 e 1970. Ele percebeu que há uma 

diferença entre as formas de práticas comunicativas requeridas pela escola e a 

forma de comunicação espontânea dos alunos, que não podiam ser justificadas 

simplesmente como um atributo interno como se pensava, mas exigiam uma 

explicação envolvendo a base social dos princípios que as geravam. 

Suas pesquisas detectaram que a causa desses resultados estava no tipo 

de linguagem apreendida e usada pelos alunos no ambiente familiar. A 

pesquisa aplicada por Bernstein contou com a participação de crianças de classe 

média e da classe operária (com 30 crianças pertencentes a cada classe social e 
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faixa etária entre 8 a 11 anos), que deveriam organizar as imagens de alimentos 

apresentadas em categorias.  

Os resultados para as crianças de classe operária indicaram formações de 

categorias com relações diretas com o contexto local e específico em suas vidas: 

“Isso é o que comemos em casa”, “Isso é o que mamãe faz”. Enquanto as 

crianças de classe média fizeram relações com seu contexto e relações a práticas 

sociais correspondentes: “Este alimento provém da terra”, “ Estes vêm do mar”. 

Ou seja, enquanto as crianças oriundas de famílias de classe operária 

necessitavam de um aparato concreto, que os aproximavam de sua realidade 

física e material, os outros alunos conseguiam transpor didaticamente o que era 

pedido, sem necessitar de um exemplo prático. 

Dessa forma, em seus trabalhos, Bernstein demonstra como a linguagem 

usada nas escolas, por meio das relações sociais, atua seletivamente nos 

princípios e no foco da comunicação criando regras de interpretação, de relação 

e de identidade para os alunos, no processo de mediação das práticas 

pedagógicas, corroborando para um ensino que reproduz de alguma forma a 

divisão social do trabalho.  

 

2.1.1. Processo de apropriação de culturas: um modelo 

Neste contexto, no processo da divisão social do trabalho 6  Bernstein 

(1997) identifica a existência de duas variantes de códigos 7  linguísticos 

existentes nas relações sociais: uma linguagem explícita usada em qualquer 

contexto, típico da classe média e denominado de código elaborado, e o outro 

baseado em uma linguagem implícita e estritamente vinculada a um 

determinado contexto, denominado de código restrito e típico da classe 

trabalhadora. Assim, 

 Quanto mais simples for a divisão de trabalho e mais específica 
estiver do local em relação a um agente e sua base material, mais 

                                                           
6“Refere-se às relações de classe recorrentes da desigualdade na distribuição do poder 

entre grupos que se realizam na distribuição, legitimação e reprodução de valores materiais e 
simbólicos “ (BERNSTEIN, 1988, p 158, tradução nossa). 

7
 É um princípio regulador que se adquire na prática e informalmente. Portanto, não se 

pode ensinar um código a ninguém: os códigos são aprendidos mais que ensinados. 
(BERNSTEIN, 1988, p 49, tradução nossa) 
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direta será a relação entre os significados e uma base material 
específica e maior a probabilidade de uma orientação de código 
restrito. No entanto, quanto mais complexa for a divisão social do 
trabalho e menos específica do local, a relação entre os significados e 
uma base material, mais indireta será a relação entre os significados e 
sua base material específica e maior a probabilidade de uma 
orientação de código elaborado (BERNSTEIN, 1997, p.  32, tradução 
nossa). 
 

Os códigos correspondem à apropriação de culturas, associados ao local 

em que as pessoas estão inseridas e ao modo como esses códigos, serão 

transmitidos de forma a reproduzi-los no contexto de comunicação e na 

apropriação do conhecimento pelas classes sociais. Esses códigos de linguagem 

são resultantes da diferença entre os processos de socialização que ocorrem nas 

várias classes sociais e estão relacionados à distribuição de poder criada pelos 

princípios que regulam a divisão social do trabalho.  

De acordo com Bernstein (1997), a educação formal baseia-se na 

institucionalização de orientações elaboradas e delas surgem às formas 

contingentes de sua realização, atuando de forma independente dos contextos 

entre grupos sociais e sua forma de aquisição. Vale ressaltar que os códigos se 

diferenciam pela cultura e não pela forma de inteligência. Portanto, a orientação 

para um código não significa um déficit ou um defeito fundamental, pois não 

afetam as funções cognitivas, mas regulam os rendimentos, práticas e 

competências. 

A forma como a criança é socializada na escola, por meio das relações de 

comunicação, condiciona a orientação dos significados em contextos específicos 

de aprendizagem, de forma a confrontar um tipo de código usado na família e 

outro tipo de código da prática comunicativa exigida pela escola. Portanto, 

A criança quando chega à escola virtualmente deve aprender duas 
coisas: 1) não usar os princípios de comunicação através dos quais ele 
vive fora da aula e 2) deve aprender a produzir uma classificação forte 
entre os princípios de comunicação usados na escola. (BERNSTEIN, 
1988, p. 43, tradução nossa) 

 

Para Pires (2001), uma prática pedagógica pode ser entendida em função 

do como é mediado o conhecimento e do que é adquirido pelos alunos. Enquanto 

processo de apropriação da cultura, a prática pedagógica é regulada por um 

conjunto de regras que definem o como se dá a mediação do conhecimento, ou 
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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 aluno e espaço do aluno/espaço do 

aluno) e o que é adquirido, ou seja, o conteúdo específico. 

Para Bernstein (1997), as relações de poder situam os sujeitos de acordo 

com os princípios das classificações que estabelecem. E é por meio dos conceitos 

de classificação e de enquadramento, associados respectivamente ao poder e ao 

controle nas relações sociais entre sujeitos, discursos e espaços, que Bernstein 

procura identificar a distribuição de poder: 

É crucial a distinção analítica entre poder e controle (entre o que tem 
que reproduzir e sua forma de aquisição). O controle, nesse caso, é o 
que dirige nossa atenção a práticas específicas entre professores e 
estudantes, criando o contexto local de reprodução. Já as relações 
sociais se refletem nas práticas específicas de poder que regulam as 
relações entre professores e estudantes que constituem o contexto de 
aquisição. Essencialmente, as relações sociais regulam a forma da 
prática pedagógica e, portanto, a mensagem específica da categoria. A 
mensagem fundamental de uma prática pedagógica é a regra que rege 
a comunicação legítima. Assim, as relações sociais dentro da 
reprodução controlam os princípios de comunicação e fazendo assim, 
regulam o que denominamos contexto comunicativo (BERNSTEIN, 
1997, p. 45, tradução nossa). 

 

Para Morais e Neves (2003), os conceitos de classificação e 

enquadramento podem ser usados nos contextos pedagógicos da família e da 

escola para analisar as fronteiras entre os espaços, sujeitos e discursos, e a 

comunicação entre os sujeitos. No caso da escola, a classificação (C) refere-se às 

normas e regulamentações vigentes do Estado, que o professor deve se 

apropriar para contextualizar na sala de aula e o Enquadramento (E) refere-se a 

como a relação de poder entre os discursos institucionalizados serão 

socializadas no contexto das relações de comunicação pedagógica entre 

Professor (a)/alunos na sala de aula.  

Portanto, o enquadramento “se refere ao princípio que regula as práticas 

comunicativas das relações sociais no interior da recontextualização de recursos 

discursivos, isto é, entre Professores e estudantes”, (BERNSTEIN, 1997, p. 48, 

tradução nossa) e está diretamente relacionado ao conceito de controle “que 
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transmite as relações de poder dentro de cada categoria e socializa os 

indivíduos nessas relações” (BERNSTEIN, 1997, p. 37, tradução nossa). 

Neste caso, o contexto comunicativo está constituído pelas regras de 

reconhecimento8 e de realização. “Os princípios de classificação estabelecem 

regras de reconhecimento e os princípios de enquadramento estabelecem as 

regras de realização” (BERNSTEIN, 1997, p. 47, tradução nossa). 

Para Morais e Neves (2003), valores distintos de enquadramento e 

classificação pressupõem e produzem diferentes regras de reconhecimento e de 

realização, permitindo que os alunos reconheçam a especificidade de um 

contexto determinado pelos professores ou pela escola e adquiram as regras de 

realização para a produção do texto legítimo9. 

Quando a prática pedagógica da família está em conformidade com a 

prática pedagógica da escola, a orientação do código sobre os conhecimentos 

prévios dos alunos, facilita na aquisição de regras de reconhecimento (o que da 

prática pedagógica) e de realização (o como da prática pedagógica). 

 

2.1.2. Contexto comunicativo da Prática Pedagógica 

A forma do contexto comunicativo é característica fundamental gerada 

pelas relações sociais por meio das práticas pedagógicas que regulam o controle 

simbólico. Neste caso, o controle simbólico 10 , formado por agências 

especializadas nos códigos discursivos, atua nos modos de pensamento e 

distribuição das formas de consciência nas suas relações sociais e na forma 

como estão dispostas. Enquanto o campo econômico regula os meios, contextos 

e possibilidades de recursos físicos, os campos do controle simbólico regulam 

                                                           
8De acordo com Bernstein (1997), as regras de reconhecimento regulam os princípios 

que geram significados legítimos. Ou seja, se em uma escola que opere com uma classificação 
forte dos discursos (temas escolares), cria seu conjunto de regras especializadas de 
reconhecimento que permita ao aluno um nível de aquisição que se posicione mediante o 
mesmo princípio de classificação. 

9“No campo de produção do discurso deve ser um texto original produzido para obter 
o máximo de valor por uma mente individual e independente” (BERNSTEIN, 1997, p. 189, 
tradução nossa) 

10Para Bernstein (1997)é o meio pelo qual a consciência adota uma forma especializada 
de comunicação que transmitem uma determinada distribuição de poder das categorias 
culturais dominantes. 
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os meios, contextos e possibilidades dos recursos discursivos. 

Neste contexto, o que interessa para Bernstein é o controle que regula a 

comunicação nas relações pedagógicas locais: à medida que muda a forma 

dessa relação, muda o princípio de comunicação entre o que pode ou não ser 

realizado. O enquadramento refere-se para Bernstein ao princípio de 

comunicação que é regulado pela relação social. Em geral, “quando os alunos 

da classe trabalhadora não adquirem as regras de enquadramento dos códigos 

elaboradas da escola então esses alunos não podem produzir o texto 

pedagógico legítimo 11  (Física, Química, Matemática, História etc.) 

”(BERNSTEIN, 1988, p. 45, tradução nossa). 

Para Bernstein (1997), existem dois tipos de contextos comunicativos nas 

relações pedagógicas: 

1) Discurso Instrucional: Regula a seleção, a sequência de organização, 

os critérios e o ritmo da comunicação (oral/escrita/visual); 

2) Discurso Regulador: Regula a forma de realização, sendo o discurso 

dominante do contexto comunicativo, porque estabelece as regras 

específicas para gerar uma comunicação do discurso legítimo. 

Neste sentido, o discurso regulador cria as regras de ordem social, uma 

vez que estabelece na escola o que as crianças devem/podem fazer, onde 

podem ir, como devem agir, que ideal formar (BERNSTEIN,1997). O discurso 

regulador, portanto, estabelece as regras de ordem interna do discurso 

instrucional, caracterizado pelas dimensões: seleção, sequência, ritmagem e 

critérios de avaliação. 

Desse modo, quando o enquadramento é forte, o professor tem controle 

explícito da seleção, sequência, ritmo e critérios de avaliação, ou seja, ele exerce 

o controle da base social da comunicação. “Quando o enquadramento é fraco o 

estudante dispõe de maior controle aparente sobre a comunicação e sua base 

social”.  (BERNSTEIN, 1997, p. 48, tradução nossa). 

                                                           
11“No campo de produção do discurso deve ser um texto original produzido para obter 

máximo de valor por uma mente individual e independente” (BERNSTEIN, 1997, p. 189, 
tradução nossa). 
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Bernstein (1997) divide ainda esses contextos comunicativos em classe 

dos códigos pedagógicos, pois para ele, a prática pedagógica e sua lógica 

interna que atua na apropriação da cultura  possui três regras que orientam o 

contexto de toda prática pedagógica. Portanto, constituem o “como” de 

qualquer prática de modo seletivo e o “que” da forma do seu conteúdo: 

1) Regras hierárquicas (Discurso Regulador): Em qualquer relação 

pedagógica o transmissor tem que aprender a ser transmissor e o 

adquirente aprender a ser adquirente, para aquisição das regras de 

ordem social, caráter e modalidades sociais que se convertem na 

condição para uma conduta apropriada na relação pedagógica; 

2) Regras de sequência (Discurso Instrucional): Os alunos sempre sabem 

o que esperar da sua progressão, e esta regra pode estar presente em 

programas, currículos, regras de conduta, de prêmios, castigo e 

rituais de transição. Revelam a ideologia 12  do tempo verbal do 

contexto comunicativo. Toda prática pedagógica deve ter uma regra 

que supõe uma regra de ritmo13, do que se deve aprender em um 

determinado tempo. “O ritmo atua de maneira seletiva sobre quem 

pode adquirir o código pedagógico dominante da escola e constitui 

um princípio de seleção de classe social” (BERNSTEIN, 1997, p. 97, 

tradução nossa).  

3) Regras de critério (Discurso Instrucional): Propõe a disposição do 

aluno o que falta ao produto final, permitindo compreender o que se 

considera uma comunicação legítima ou ilegítima na relação 

pedagógica, para criar a possibilidade da evolução e medida objetiva, 

facilitando assim, a ideologia da neutralidade em uma relação 

pedagógica. 

                                                           
12 “A ideologia não é um conteúdo senão, um modo de realizar o 

conteúdo”(BERNSTEIN, 1988,p. 40, tradução nossa). 
13O ritmo é a taxa de aquisição esperada das regras de sequência. 
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Para Bernstein (1997), quando o enquadramento é forte, tende a existir 

uma prática pedagógica visível e quando o enquadramento é fraco, tende a 

existir uma prática pedagógica invisível. Dessa forma, 

Quando essas regras são explícitas, os sinais da progressão da 
transmissão são explícitos e são tornados públicos. O educando tem 
algum conhecimento do que se espera que seja seu estado futuro, em 
termos de consciência e de práticas legítimas. Quando essas regras são 
implícitas, os princípios e sinais de progressão são conhecidos apenas 
do transmissor. O educando pode não ter conhecimento algum (ao 
menos por algum tempo) dos princípios de sua progressão. 
(BERNSTEIN, 1997, p. 81, tradução nossa). 
 

Assim, os conceitos de regras hierárquicas, seleção, sequência, ritmo e 

critérios de avaliação em uma relação pedagógica podem variar segundo graus 

distintos entre muito forte e muito fraco, originando modalidades de códigos 

distintos, regulados nas práticas na família/escola.  

 

2.1.3. Dispositivo pedagógico 

De acordo com Bernstein (1997), os discursos dos agentes dominantes 

condicionam a recontextualização e a apropriação de culturas. Com relação ao 

do discurso pedagógico14 sua gramática intrínseca é gerada por meio de três 

regras: 

1) As distributivas, que regulam as relações de poder entre os diferentes 

grupos sociais em suas formas específicas de consciência. Marcam e 

distribuem a forma de transmissão da comunicação pedagógica, ou 

seja, deslocam um princípio de um discurso da sua prática e contexto 

original e o recoloca segundo seus próprios princípios de forma 

seletiva e reordenada: “o discurso original é submetido a uma 

transformação que o modifica a partir de uma prática concreta acerca 

de outra virtual ou imaginária” (BERNSTEIN, 1997, p. 189, tradução 

nossa). 

                                                           
14“O discurso pedagógico é um princípio para apropriar-se de outros discursos e 

colocá-los em uma relação especial mútua em efeitos de sua transmissão e aquisição seletivas” 
(BERNSTEIN, 1997, p. 189, tradução nossa). 
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2) As recontextualizadoras, que se apropriam do discurso modificado e o 

recoloca seletivamente entre outros discursos, seguindo critérios 

próprios de ordem e de organização, criando um espaço para atuação 

da ideologia. Para Bernstein (1997), as disciplinas escolares são um 

discurso recontextualizado que foi selecionado e deslocado através da 

produção do discurso em seu campo de produção (normalmente as 

Universidades ou outros agentes equivalentes) e depois relocadas no 

contexto específico de cada série/ ano da reprodução do discurso. 

Regulam tanto o discurso instrucional (DI): seleção, sequência, ritmo 

e critérios de avaliação, como também o discurso regulador (DR) que 

antecede a mediação de competências e condições da mesma. Neste 

caso, o discurso instrucional está incluso nos princípios de ordem, 

relação e identidade do discurso regulador (DI/DR). 

3) As avaliativas, estão presentes na prática pedagógica determinando a 

especialização do tempo, que é transformado em conteúdo e 

relacionado com a idade dos alunos. Neste sentido, a idade é 

transformada em taxa de aquisição que o aluno deve adquirir em um 

determinado tempo, o conteúdo em avaliação e o contexto relaciona-

se diretamente com a mediação da prática pedagógica, que 

“permitem que o estudante compreenda na comunicação, uma 

relação social ou uma posição legítima ou ilegítima” (BERNSTEIN, 

1997, p. 97, tradução nossa).  

Portanto, para Bernstein (1997), o conjunto de regras do dispositivo 

pedagógico está submetido ao código de transmissão/ aquisição das relações 

de poder que se constroem, legitimam e mantém a classificação do código e as 

relações de controle que constituem e legitimam o enquadramento das relações 

comunicativas, produtos de progressivas contradições das divisões das relações 

sociais: “Desse modo, podem existir contradições criadas por essas regras já que 

a prática pedagógica não tem porque reproduzir o discurso pedagógico e o que 
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se adquire não coincide necessariamente como o que se transmite” (BERNTEIN, 

1997, p. 192, tradução nossa). 

Assim, de acordo com Pires (2001), o discurso pedagógico pode ser 

recontextualizado no contexto específico da própria escola e da prática 

pedagógica do professor, por meio de discursos vindos da família/comunidade, 

sofrendo também influência do campo de recontextualização da escola, e com 

isso afetando a sua prática. 

As regras do dispositivo pedagógico estão diretamente relacionadas com 

os campos de produção e reprodução do sistema educacional da seguinte 

forma: 

1. Contexto primário (Regras distributivas). É responsável pela produção do 

discurso no processo em que um texto se desenvolve e é posicionado no 

contexto pedagógico dentro do sistema educativo. Nesse caso, são 

responsáveis pela criação do campo intelectual e depende em partes de 

fundos privados e estatais e a grupos de investigação e investigadores 

individuais, “se referem ao processo em que se criam, modificam e 

mudam de forma seletiva ideias ’novas‘ e que se desenvolvem 

modificam e mudam os discursos especializados” (BERNSTEIN, 1997, p. 

196, tradução nossa). 

2. Contexto de recontextualização (regras de recontextualização). Responsável 

pela recolocação do discurso através da circulação de textos entre os 

contextos primários e secundários, regulando a nova posição ideológica 

do texto15 em seu processo de relocação de mais níveis do campo de 

reprodução. Assim, “o campo recontextualizador gera as posições e 

oposições da teoria, investigação e a prática pedagógica” (BERNSTEIN, 

1997, p. 198, tradução nossa). 

A recontextualização do discurso pedagógico é produzida por meio de 

dois campos recontextualizadores: Oficial, formado pelos departamentos 

                                                           
15 “Refere-se ao currículo dominante, a prática pedagógica dominante, a qualquer 

representação pedagógica falada, escrita, visual, postural e de vestimenta” (BERNSTEIN, 1988, 
p. 10, tradução nossa). 
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especializados, agências subsidiadas do Estado, administrações educativas 

locais junto com sua investigação e sistemas de supervisão e o Pedagógico, 

constituído pelos educadores, departamentos de educação nas Universidades, 

periódicos especializados e fundações de pesquisa, podendo exercer influência 

tanto no Estado e seus diversos organismos como sobre lugares, agentes e 

práticas especiais no âmbito educacional.  A principal atividade dos campos 

recontextualizadores consiste na construção do “que”, das categorias, 

conteúdos e relações que desejam transmitir (Classificação) e do “como”, a 

maneira de transmissão dos conteúdos (Enquadramento) do discurso 

pedagógico. E são afetados pelos campos de produção (a economia) e de 

controle simbólico (campo discursivo). 

3. Contexto secundário (Regras avaliativas). Responsável pela reprodução 

seletiva do discurso educativo com seus distintos níveis, agências, 

posições e práticas que se referem aos princípios de classificação e 

enquadramento que regulam as relações entre e dentro dos níveis, bem 

como a circulação e localização dos códigos e suas modalidades. 

Portanto, “os princípios dominantes estão regulados pela distribuição do 

poder e pelos princípios de controle que determinam os meios, os 

contextos de distribuição, as possibilidades e as relações sociais dos 

recursos físicos e discursivos” (BERNSTEIN, 1997, p. 201, tradução 

nossa). 

2.1.4. Reprodução do contexto comunicativo na Prática pedagógica 

 O enquadramento, para Bernstein (1997), refere-se ao princípio que 

regula as práticas comunicativas das relações sociais dentro da reprodução dos 

recursos discursivos, estabelecidas entre o professor e o estudante. “Quando o 

enquadramento é forte o professor regula de maneira explícita as características 

dos princípios de instrução e de localização que constituem o contexto 

comunicativo” (BERNSTEIN, 1997, p. 48, tradução nossa). 

Assim, o contexto comunicativo estabelecido pela prática pedagógica 

pode ou não estar fortemente distanciado do discurso pedagógico oficial, por 

meio do discurso instrucional que serão adquiridos pelos alunos no contexto 
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escolar, socializando determinados tipos de significados que podem ser 

universalistas (código elaborado) ou restritos (código restrito), e que poderão 

ou não facilitar o sucesso escolar dos alunos. 

Bernstein (1997) classifica ainda o enquadramento como: Externo (Ee) e 

Interno (Ei), e que também podem variar entre forte e fraco. Assim, quando a 

escola possui um Ee forte, o professor regula as características da comunicação 

na prática pedagógica no contexto escolar, portanto, a classe deve seguir um Ei 

equivalente. No entanto, quando o Ee é fraco, o estudante pode regular mais as 

características da comunicação e da prática pedagógica e a classe deve 

apresentar um Ei equivalente. Pode ser também, que o Ee seja fraco e Ei seja 

relativamente forte, devido a mudanças no transcurso da mediação pedagógica. 

Na prática isso significa que, 

Quando os estudantes são jovens, Ee pode ser relativamente fraco e 
com o avanço em idade, pode fortalecer-se em um grupo de 
estudantes, evoluindo para Ee forte, como aqueles grupos que 
possuem êxito escolar. E quando não conseguem fazer essa transição e 
continuam com Ee fraco, seguem fracos ou fracassam (educação 
social, projetos comunitários, educação para o trabalho etc.) 
(BERNSTEIN, 1997, p. 48, tradução nossa). 
 

A classificação também pode sofrer variações em um contexto escolar: 

Externa (Ce) e Interna (Ci). Segundo Bernstein (1997), em uma classe a 

localização de alunos-professor constitui uma característica de classificação 

interna junto com a distribuição do trabalho entre os alunos. Assim, “o 

princípio de classificação interna e externa do contexto pedagógico está 

presente de modo invisível em qualquer realização comunicativa do contexto 

pedagógico” (BERNSTEIN, 1997, p. 49, tradução nossa) 

 Considerando um contexto pedagógico dominante da escola com 

classificações e enquadramentos externos fortes Ce+ e Ee+ no contexto 

comunicativo em que o professor desenvolve seu trabalho em uma classe com 

alunos vindos de famílias de classe trabalhadora, o tempo de aprendizagem 

desses alunos na escola será curto, já que o ritmo imposto deverá ser um pouco 

acelerado, portanto é necessário um lugar além da escola para completar a 

aquisição. 
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 Para Bernstein (1997), isso pode ocasionar rejeição dos alunos pela prática 

pedagógica da professora, uma vez que o tempo livre desses pode ser usado 

para outras atividades como ajudar no sustento da família ou nas tarefas da 

casa. Assim: 

Se os alunos querem rejeitar o código de maneira eficaz não poderão 
assumir sozinhos o controle. Rejeitar a mudança na unidade básica de 
aquisição de aluno isolado, para relação de classe solidária. O novo 
grupo passa a produzir essa mudança, substituindo as normas do 
professor pelas suas próprias normas de produção. Esta mudança 
passa a substituir e criar novas regras de realização, entre elas: sabotar 
os meios da prática pedagógica, adotando posturas agressivas. Esta 
rejeição e os transtornos não são resistências ao código específico 
somente e, portanto, não indicam necessariamente um movimento 
desqualificador senão reclassificador (BERNSTEIN, 1997, p. 49, 
tradução nossa). 

 
  Quando as características de prática pedagógica não levam em 

consideração a participação dos alunos no processo de aprendizagem, os 

mesmos tendem a se afastar daquilo que é proposto pela professora, por não 

perceber a importância dos conteúdos de Química a sua realidade, o que muitas 

vezes é manifestado nas aulas por meio de conversas e demonstração clara de 

falta de desinteresse na disciplina. 

Assim, alguns alunos podem produzir a conduta inapropriada não 
porque neles exista algo biológico fundamentalmente defeituoso 
senão, pela sua cultura (código) que opera com um conjunto de regras 
de reconhecimento diferente das requeridas pela instituição em que se 
encontram. (BERNSTEIN, 1988, p. 53, tradução nossa) 

 

Portanto, o aluno que na escola não consegue fazer a mudança entre os 

códigos da família e os códigos na escola, e não possui as necessárias 

disposições sócias afetivas (que são parte da estrutura interna do sujeito) tende 

a ter certas dificuldades em seu desempenho escolar. 

   Desse modo, os tipos de classificação e de enquadramento aplicados em 

um contexto específico dão origem a diferentes códigos pedagógicos que 

influenciam tanto a aquisição da regra de reconhecimento como da de 

realização, por meio da seguinte fórmula: 

OE/R 
____________ 

+- C i/e+- E i/e 
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O =Orientações acerca dos significados (elaborado ou restrito) 

+ou- =Relação de força 

i=interno do contexto comunicativo 

e= externo do contexto comunicativo 

C= princípio de Classificação 

E= princípio de Enquadramento 

  Assim, a fórmula representa um código de transmissão educacional 

determinado por uma forma de realização de poder e de controle, dentro de 

uma determinada orientação de significados de prática pedagógica (processo de 

transmissão / aquisição) e regulado por um conjunto de regras discursivas e 

hierárquicas cuja diferenciação traduz a forma como os alunos são socializados, 

o que explica parcialmente porque que determinados alunos respondem a 

determinadas forma de aprendizagem e de comunicação (e outros não). Como 

existirão alunos cuja socialização na família será mais parecida com a 

socialização da escola do que outros, isso colocará os primeiros, inicialmente, 

numa situação mais propícia ao sucesso do que os segundos. 

 

  Em síntese: A distribuição do poder e os princípios de controle 

dominantes situam os sujeitos nas relações sociais através da divisão social do 

trabalho, estabelecendo os valores de classificação e de enquadramento, que 

definem o modo de transmissão/aquisição da prática pedagógica em contextos 

comunicativos. Assim, os princípios de classificação regulam as regras de 

reconhecimento (aquilo que é legítimo na sintaxe para a geração dos 

significados) e os princípios de enquadramento regulam as regras de realização 

(a forma como as relações sociais podem ser tornadas públicas, sintaxe de 

realização). E é deste modo que são reproduzidos e interiorizados os princípios 

dominantes da sociedade e é tacitamente adquirido o código na relação 

pedagógica. O modelo mostra, assim, como a aquisição tácita do código 

reproduz os princípios dominantes da sociedade, e também como se criam 

espaços de oposição e resistência que podem promover a mudança social (Ver 

Figura 1). 
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Figura 1: Modelo de código na apropriação de culturas. 

 
 

Fonte: Adaptado de Bernstein, 1997, p. 53. 

 

2.2. Desenvolvimento de uma metodologia de prática de ensino: 

Pedagogia Mista 

Com o intuito de promover uma prática pedagógica que garantisse o 

sucesso escolar, especialmente de crianças oriundas de grupos sociais 

desfavorecidos, o grupo de Estudos Sociológicos da Sala de Aula (ESSA), desde 

1980, tem aprofundado os conceitos teóricos de Bernstein, por intermédio das 

coordenadoras Ana Maria Morais 16e Isabel Pestana Neves.  

O grupo procura analisar diferentes contextos pedagógicos: família, 

escola e formação de professores, baseando-se nas características sociológicas 

das relações que acontecem em cada contexto, especialmente em salas de aula 

da disciplina de Ciências (Biologia), no 1º ciclo do Ensino Básico, e a influência 

dessas características no aproveitamento diferencial de alunos de grupos sócio 

culturais distintos. 

                                                           
16Ex-orientanda de Bernstein de doutorado. 
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Os trabalhos do grupo ESSA constam com diversos colaboradores, que 

tomaram como base inicial os estudos realizados por Ana Maria Morais, que se 

baseou na teoria de Bernstein, junto com sua então orientanda de doutorado na 

época Isabel Pestana Neves. As autoras desenvolveram perfis teóricos numa 

discriminação pormenorizada das relações de poder (classificação) e de controle 

(enquadramento), que definiriam os contextos instrucionais: sequência, ritmo e 

critérios de avaliação e o contexto regulador (regras hierárquicas), de forma a 

reproduzi-los no contexto de sala de aula.  

Foi possível também adicionar mais um conceito: o de Seleção, com base 

na aplicação da teoria da Berntein para o contexto de sala de aula. Uma vez que 

para Bernstein a seleção dos conteúdos seria conduzida pelas agências 

institucionalizadas que passariam para a escola com base nos objetivos que se 

pretende alcançar, as autoras, por sua vez, desenvolveram este conceito para 

aplicação e verificação nas relações comunicativas professor/aluno. 

Essas análises contribuíram na concretização de conceitos da teoria de 

Bernstein de modo a serem testados em termos de aplicações práticas, como 

fonte promissora de compreensão e do desenvolvimento de diferentes práticas 

pedagógicas. Tais análises permitiram não só descrever os códigos pedagógicos, 

mas demonstrar a sua relação na transmissão e aquisição na relação professor-

aluno que em princípio fossem mais propícias à aquisição em determinados 

contextos pedagógicos. 

Embora o aspecto fundamental de uma prática pedagógica esteja 

relacionado às relações de poder e de controle entre professor e alunos, os 

estudos empíricos do grupo ESSA permitiram contemplar não só as dimensões 

instrucional e reguladora no interior da sala de aula, mas também as relações 

sociológicas ao micro nível (sala de aula), relacionando-os com as macro 

relações (escola/família) entre diferentes categorias (discursos, espaços e 

sujeitos). 

Assim, com base no estudo efetuado por Afonso (1995) foi possível a 

identificação das práticas pedagógicas escolares que pudessem potencializar as 

mudanças conceituais no contexto escolar. Em uma investigação empírica, a 
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autora separou duas turmas (uma considerada piloto e uma experimental), com 

alunos oriundos da classe trabalhadora e da classe média, ministradas por 

professoras diferentes e com a aplicação de metodologias diferentes (Ensino 

construtivista x Ensino tradicional), como apresentado na Figura 2. 

Nesse estudo, os resultados exploraram o aproveitamento dos estudantes 

nas duas classes relacionados com as duas práticas pedagógicas, notando-se um 

melhor desempenho dos alunos vindos de famílias de classes mais 

desfavorecidas economicamente na Prática Pedagógica na turma A (PPA) e em 

crianças de diferentes grupos sociais (classe social, gênero), dando origem a um 

modelo de prática pedagógica que mescla características das teorias 

construtivista e tradicional. O estudo de Afonso (1995) possibilitou verificar 

como essa prática pedagógica implantada influenciava de forma significativa o 

desempenho de alunos provenientes de diferentes contextos sociais. 

 Com base nesses dados, o grupo ESSA passou a utilizar em seus estudos 

o conceito de prática pedagógica mista, que de acordo com Morais e Neves 

(2003) constitui um perfil teórico contendo características sociológicas que 

mescla relações entre classificações/ enquadramentos fracos e classificações / 

enquadramentos fortes. Portanto, o grupo separou as características ritmo 

/sequência, estabelecidas por Bernstein e adicionou mais um conceito: o da 

seleção de conteúdos.  

Esses resultados contribuíram para os estudos do grupo ESSA sobre a 

verificação do sucesso em Ciências de crianças de classes socialmente 

desfavorecidas. De acordo com Morais e Neves (2003), uma prática pedagógica 

favorável à aprendizagem de todos os alunos pode atuar como mediadora na 

relação pedagógica, auxiliando no processo ensino-aprendizagem de forma a 

sobrepor-se aos efeitos das características sócio econômica das famílias dos 

estudantes. 
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Figura 2: As várias etapas de ensino-aprendizagem consideradas nas práticas 

pedagógicas de PPA e PPB. 

 

 

Fonte: Adaptado de AFONSO, 1995, p. 58. 

 

Os conceitos extremamente abstratos da teoria de Bernstein, mediante a 

construção de marcadores empíricos (relativos às macro e micro relações da 

escola), permitiram estabelecer com certo grau de especificidade de Classificação 

e Enquadramento, por meio de indicadores que demonstrassem mudanças nestes 

valores.  

 

2.2.1. Características e dimensões de uma Pedagogia Mista 

Por meio do trabalho de Pires (2001) foi possível um maior 

desenvolvimento da metodologia, pois a pesquisadora pode caracterizar 

diversos contextos sociais (escola, família, professoras) em que a Pedagogia 

Mista se apresentou como um fator importante no aproveitamento de alunos de 

extratos sociais mais baixos. As Figuras 3 e 4 ilustram as dimensões de uma 

prática pedagógica mista. Assim, a autora pode especificar ainda mais as 

dimensões de uma prática pedagógica mista da seguinte forma: 

 



~ 38 ~ 

 

 

Figura 3 - Características de uma prática pedagógica mista: contexto regulador. 

 

Fonte: Pires, 2001 

 

1. Quanto às regras hierárquicas: 

 Na relação professoror(a)- aluno, ao nível das relações entre sujeitos: 

Espera-se um enquadramento muito fraco (E--) em termos de controle, 

ou seja, é necessário discutir abertamente razões e procedimentos, 

estimulando o diálogo em sala de aula, com explicações nítidas 

quanto às razões de conteúdos, competências e procedimentos para 

desenvolver um grau mais elevado de envolvimento do estudante 

com sua aprendizagem. E uma classificação forte (C+) em termos de 

poder, onde professor(a) é a autoridade da sala de aula, mas mantém 

e estimula o diálogo entre todos. No entanto, na relação ente os espaços, 

espera-se uma classificação fraca (C-), para que os alunos possam 

chegar com mais facilidade ao professor(a) sem receios. 

 Nas relações aluno-aluno é importante que o enquadramento seja muito 

fraco (E--), para que o professor(a) possa promover uma comunicação 

intensa, aberta e homogênea entre todos os alunos. O controle entre 

os alunos deve apresentar uma classificação muito fraca(C--), onde a 

troca e o diálogo entre os colegas devem ser incentivados. Já nas 

relações entre o espaço físico alunos e alunos, espera-se uma classificação 

muito fraca (C--), considerando-se as individualidades de todos em 

sala de aula. 
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Figura 4 – Características de uma prática pedagógica mista: contexto instrucional . 

 

Fonte: Pires, 2001 

 

2. Quanto às regras Discursivas: 

 Da seleção (de conteúdos), um enquadramento forte (E+) em que a 

professora controla a seleção, porém aos alunos também é permitido 

algum controle, a fim de que percebam o que é considerado 

conhecimento relevante e o que deles é esperado; um enquadramento 

fraco (E-) ao nível interdisciplinar, levando em conta o objetivo da série, 

ano e o planejamento das atividades que deverão relacionar-se com os 

temas com outras áreas disciplinares, criando um contexto específico 

para a aprendizagem; um enquadramento muito fraco (E--), no caso dos 

conhecimentos acadêmico 17 /não acadêmico 18 , em que o professor(a) 

delimita o que é conhecimento acadêmico e conhecimento não 

acadêmico, promovendo a inter-relação entre os dois tipos de 

conhecimentos. Neste caso, o professor(a) busca promover e incentivar a 

relação entre os conteúdos escolares e os conhecimentos do dia a dia 

sempre que possível, procurando uma melhor compreensão e aplicação 

do mesmo; uma classificação muito fraca ao nível intradisciplinar, (C--) 

em que o professor(a) considera, com igual importância, todos os 

                                                           
17Conhecimento de natureza escolar, valorizado e legitimado no contexto instrucional 

das Ciências. 

 
18Conhecimento de senso comum; conhecimento de natureza escolar não legitimado no 

contexto instrucional da Ciências. 



~ 40 ~ 

 

 

conteúdos da mesma área disciplinar, envolvendo o planejamento de 

atividades que abordem a mesma área do conhecimento. 

 Na sequência, espera-se um enquadramento forte (E+), com planejamento 

do professor levando em conta o objetivo da série/ ano e as atividades a 

serem realizadas com os alunos, e as necessidades dos mesmos. De 

acordo com a dinâmica do dia-a-dia, as opiniões e sugestões dos alunos, o 

planejamento pode ser revisto, para que as crianças adquiram as regras de 

reconhecimento e realização específicas do contexto escolar. 

 Quanto ao Ritmo: Um enquadramento muito fraco (E--), em que o ritmo é 

planejado pelo professor(a) que leva em conta as necessidades de 

aprendizagem dos alunos, desde que não haja alteração do limite de 

tempo programado. Porém, os alunos controlam o seu ritmo de 

aprendizagem, ou seja, o ritmo é flexível, podendo opinar sobre o tempo a 

ser gasto em sala de aula, em cada unidade de ensino. Portanto, a 

ritmagem é planejada pelo professor(a), de maneira a respeitar o ritmo 

próprio dos alunos. 

 Um enquadramento muito forte para os critérios de avaliação (E++), em que 

o professor controla os critérios da avaliação, fazendo uma explicitação 

clara e sistemática desses critérios aos alunos; quanto às aulas e/ ou 

atividades realizadas estas são estabelecidos pelo professor(a), que leva 

em conta a caminhada anterior dos alunos, mas estes não podem 

interferir diretamente nos mesmos. 

Para que o aluno adquira as regras de reconhecimento que o ajudam a 

identificar a especificidade de um contexto e as regras de realização para a 

produção do texto legítimo, em um contexto específico, isso significa, neste 

caso, que o aluno possui as competências científicas, pedagógicas e também as 

disposições sócio-afetivas (motivações, interesses e valores favoráveis), a fim de 

alcançar um bom desempenho (produto final – texto específico). Segundo Pires 

(2001), um baixo desempenho dos alunos na escola pode indicar falta de regras 

de reconhecimento ou de realização, ou de ambas. Assim, para Morais e Neves 

(2003), a utilização de uma metodologia que leve em consideração todos os 
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alunos em sala de aula, poderá contribuir na aquisição das regras de 

reconhecimento e de realização necessárias para o desenvolvimento de 

competências cognitivo e sócio afetivo, como as que são requeridas na aula de 

Química, por exemplo. 

 Em síntese: A modalidade de prática pedagógica que mais favorece aos 

alunos na mudança de suas concepções valorizadas pela escola, de acordo com 

Morais e Neves (2003) é aquela que leve em consideração os alunos quanto à 

escolha dos conteúdos, relacionando-os ao conhecimento científico, 

favorecendo algum controle no processo de ensino-aprendizagem, mediante 

um amplo espaço de comunicação entre os alunos, e entre alunos e professor. 

Em termos sociológicos da teoria de Bernstein, significa que as modalidades de 

prática pedagógica mais favorável à mudança conceitual são caracterizadas: No 

contexto instrucional por enquadramento externo relativamente fraco na 

relação entre os conhecimentos acadêmicos e não acadêmicos, por 

enquadramentos internos relativamente mais fracos no ritmo, seleção, 

sequência e nas relações entre os conteúdos disciplinares e por um 

enquadramento relativamente mais forte nos critérios de avaliação. No contexto 

regulador, são caracterizados por enquadramento relativamente fraco nas 

regras hierárquicas e nas relações entre espaços professor(a)-aluno e entre 

espaços aluno-aluno (ver Figura 5). 
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Figura 5: Modelo das características e dimensões da Pedagogia Mista. 

 

 

 

Fonte: Autora 
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CAPÍTULO 3 

O CAMINHAR DA PESQUISA 

 

“A melhor compreensão, hoje, do fenômeno social de educação, nos leva a conceituar as 

instituições educativas como instrumentos da apropriação de culturas. Estudar a educação 

corresponde realmente a verificar em que grau a cultura de um povo está sendo mantida e 

nutrida, para sua integração e renovação como fenômeno histórico dinâmico” 

(Anísio Teixeira, 1954). 

 

 Neste capítulo apresentaremos as fases de construção e elaboração da 

pesquisa, que permitiram responder aos objetivos propostos bem como os 

instrumentos de análises utilizados. 

 

3.1.  Fase exploratória:  

Para que fosse compreendido o contexto social de interação na sala de 

aula de Química, procurou-se desenvolver o primeiro objetivo específico do 

estudo: Caracterizar uma prática pedagógica de Química no Ensino Médio, com alunos 

cujo desempenho escolar estivesse acima da média em comparação com outras escolas 

públicas, por meio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

O IDEB integra informações de fluxo escolar (aprovação, reprovação e 

evasão escolar), dados do Censo Escolar da Educação Básica e os resultados da 

Prova Brasil, aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 

Educacionais – INEP. Esse indicador de resultados nos possibilita a comparação 

entre as diferentes escolas da região. Portanto, as escolas que apresentassem o 

maior IDEB seriam o alvo da pesquisa (ver Figura 6). 

Entre as escolas públicas analisadas entre os anos de 2007 a 2013 na 

cidade de Jequié-Bahia, foi possível identificar três escolas que apresentaram 

valores mais altos nos dados do IDEB: 1- Colégio da Polícia Militar (CPM) 

Professor Magalhães Neto, 2- Colégio Estadual Luiz Viana Filho e 3 - Colégio Estadual 

Professor Faraildes Santos. 
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Figura 6- Dados do IDEB, das Escolas Estaduais da Cidade de Jequié-Bahia . 

 

Fonte: INEP, 2013. 

 

O motivo que levou à seleção da escola deu-se ao fato de a mesma 

apresentar em seu corpo discente, alunos com diversas características sociais 

que se aproximam daqueles encontrados no trabalho realizado em Portugal 

com o grupo ESSA.  As pesquisadoras Ana Maria Moraes e Isabel Pestana 

Neves pesquisam em classes com alunos de perfis sociais distintos (alunos 

oriundos de famílias de classe trabalhadora e média), em uma mesma sala de 

aula. Acreditamos que essa característica, aproximaria nosso contexto daquele 

observado em Portugal, como podemos inferir em parte da entrevista realizada 

com a Professora: 

Entrevistadora: Você acha que de alguma forma, a classe social dos alunos interfere no 
aprendizado? 
Professora: Sim, de duas formas: Positivamente e negativamente. Eu percebo aqui no 
Colégio alunos de diversas classes sociais; tem aqueles alunos que tem tudo (em termos 
financeiros), com nível sócio econômico maior, mas, que não dão valor ao que tem (as 
oportunidades). E temos alunos de classe social mais baixa, que se esforçam, estudam. Como 
também tem aqueles de classe social elevada que a família influencia mais nos estudos: os 
pais cobram mais. Acredito que é mais uma questão da família do que da classe social e tem 
também aqueles alunos de classe social mais baixa que querem sair dessa situação (condição 
social) e se dedicam mais nos estudos. Assim, como tem alunos nessa mesma situação 
econômica que não tiveram condições para aprender, não tem os pais que cobram e se 
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acostumaram com essa situação como, aqueles em que os pais têm condições e não cobram 
muito dos filhos, acho que isso é muito relativo. 
 

Os alunos da escola selecionada também apresentam destaque na 

disciplina de Química, cujos nomes têm figurado como primeiros colocados em 

Olimpíadas de caráter regional e estadual em suas últimas edições. Portanto, 

selecionamos como escola o CPM. 

 

a) Caracterização da escola; 

O Colégio Estadual Professor Magalhães Neto foi criado através da 

Portaria nº 2.069, publicada no Diário Oficial do Estado19, edição de 05.05.1994. 

Iniciou-se como um colégio comum do Estado, situado no bairro Joaquim 

Romão da cidade de Jequié. Com a disseminação de Colégios da Polícia Militar 

pelo Estado da Bahia, o Colégio passou a incorporar regras hierárquicas 

específicas de contextos militares e ser chamado de Colégio da Polícia Militar 

Magalhães Neto20. 

O colégio segue as instruções do primeiro colégio da polícia militar 

estabelecido na Bahia, no governo de Antônio Balbino, por meio do Decreto 

Estadual nº 16.765, publicado no Diário Oficial do Estado de 17 de abril de 1957 

cujo objetivo constante no decreto é propiciar a instrução aos filhos dos 

militares e civis servidores públicos estadual, municipal e federal, de acordo 

com os ciclos e programas do Ministério da Educação (Art. 2). 

O corpo docente é composto por professores militares e da rede estadual 

de ensino, todos com formação acadêmica em diversas áreas, tendo em sua 

                                                           
19 Sítio onde podemos encontrar Decretos e publicações online: 

(http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10118103/artigo-1-do-decreto-n-10041-de-04-de-julho-
de-2006-da-bahia). 
 

20
 Sítio do Colégio:(http://cpmjq.blogspot.com.br/2010/09/perfil-cpm-jequie-ba.html). 

Criado em 04 de julho de 2006 por meio do Decreto Estadual n.º 10.041, assinado pelo Exmº Sr. 
Paulo Souto, então Governador do Estado, com publicação no Diário Oficial do Estado, tendo 
como Secretário de Segurança Pública o Sr. Edson Sá Rocha, e como Secretária da Educação a 
Exmª Sr.ª Ananci Bispo Paim e Comandante Geral da Polícia Militar o Exmº Cel. PM Antônio 
Jorge Ribeiro de Santana. O Colégio tem como patrono o professor e médico José Maria 
Magalhães Neto. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10118103/artigo-1-do-decreto-n-10041-de-04-de-julho-de-2006-da-bahia
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10118103/artigo-1-do-decreto-n-10041-de-04-de-julho-de-2006-da-bahia
http://cpmjq.blogspot.com.br/2010/09/perfil-cpm-jequie-ba.html
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maioria curso de especialização, e atende a uma clientela de aproximadamente 

mil e cinquenta alunos. 

As instalações do Colégio compreendem quinze salas de aula, 01 

laboratório de informática, 01 laboratório de ciências, 01 sala de som e imagem 

com capacidade para 60 pessoas, 01 biblioteca, 01 quadra poliesportiva e um 

novo espaço multi eventos. 

Missão do Colégio21 

Ministrar a educação básica de qualidade, nos níveis fundamental (6º ao 

9º ano) e médio (1º ao 3º ano), em consonância com a legislação Estadual da 

Educação, obedecendo às leis e aos regulamentos em vigor, segundo valores, 

costumes e tradições do Exército Brasileiro, visando a assegurar a formação do 

cidadão e despertando vocações para a carreira militar. 

Visão22 

 Ser reconhecido, tanto no âmbito do Sistema Colégio Militar do Brasil 

(SCMB) quanto pela sociedade brasileira, como um dos melhores colégios do 

país, devido à seriedade, qualidade dos serviços prestados e eficiência na 

educação de jovens dos ensinos fundamental e médio. 

 A admissão de alunos da comunidade acontece de forma aleatória, por 

meio de inscrição eletrônica23. O sorteio é realizado na cidade de Salvador. Por 

meio deste, 50% das vagas são destinadas a filhos de policiais militares, a 

servidores públicos civis da PMBA, e a professores e demais servidores 

públicos civis colocados à disposição das Unidades do CPM/BA e 50% para 

filhos de outras famílias. 

 Após ingressar no Colégio os alunos, junto com seus pais, são 

convocados em reunião onde serão apresentadas as normas da escola e a 

entrega do manual do aluno 24  onde constam informações sobre: o Projeto 

                                                           
21Informação retirada do Manual do Aluno do Colégio. 
22Informação extraída do Manual do Aluno. 
23Site para inscrição dos alunos(http://www.pm.ba.gov.br/index.php) 
24 Para uma melhor visualização do manual acessar o site 

(http://www.cms.ensino.eb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=
138) 

 

http://www.pm.ba.gov.br/index.php
http://www.cms.ensino.eb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=138
http://www.cms.ensino.eb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=138
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Pedagógico da Escola, missão e visão da escola, ações que deverão exercer os 

pais e alunos, comportamento que deverão adquirir quanto ao corte de cabelo, 

uso de maquiagem, pintura das unhas, uso de adornos, fardamento, as 

punições ao transgredir as regras, entre outros, e calendário acadêmico com 

todas as atividades que deverão ser realizadas naquele ano, além de sugestões 

para que os alunos possam alcançar êxito nas notas e demais avaliações. 

 Os alunos também são submetidos a uma avaliação diagnóstica, e 

aqueles que apresentarem baixo desempenho podem ser considerados inaptos e 

ou aprovados em conselho de classe, neste último caso, estes alunos serão 

indicados a um programa intensivo de reforço escolar e as notas obtidas nestas 

avaliações diagnósticas determinarão em que turma os alunos permanecerão 

durante o ano letivo. Neste caso, na turma A de qualquer série estarão sempre 

os melhores alunos. Entretanto, os alunos que durante o ano letivo não 

demonstrarem um bom desempenho serão remanejados para outras turmas no 

ano seguinte. No período de observação dessa pesquisa foram contabilizadas 

quatro turmas do 2º ano do Ensino Médio: Turma A, Turma B, Turma C e 

Turma D. 

 A escola conta com sistema de promoção que leva em consideração as 

notas dos alunos, bem como a aceitação às regras estabelecidas pela instituição 

em cada turma de acordo com a escala de hierarquia militar. 

 Portanto, em cada turma observada, tinham dois alunos destaques (os 

que apresentavam as melhores notas da sala), chamados de Major e o outro de 

capitão. A nomeação é fornecida aos melhores alunos de cada turma e, ao 

diminuírem suas notas nas disciplinas, eles perdem a patente. Estas promoções 

também incluem: premiações com medalhas, quadro de honra, elogios em 

boletins interno e elogios verbais pela corporação.  

 Os alunos semanalmente são designados em ordem numérica da lista de 

frequência para exercer a função de chefe de sala, que consiste na realização das 

seguintes tarefas: 

 Realizar a chamada assim que chegar à escola; 
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 Manter a sala sempre limpa e arrumada após o término das aulas, além 

de outras orientações contidas no manual do aluno. 

O Colégio possui uma boa imagem perante a sociedade, que faz com que 

as vagas oferecidas sejam disputadas por diversas famílias de diferentes classes 

sociais, que buscam uma educação pública de qualidade e caracteriza-se assim 

como uma escola heterogênea, com alunos vindos de famílias de classes 

socioeconômicas diferentes. 

 

b) Sobre a docente 

O docente selecionado, uma professora, atua como supervisora do 

PIBID25. O PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da 

formação de professores para a educação básica. Com o intuito de promover a 

inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua 

formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas 

sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola, com 

objetivos26  bem definidos. E costuma colaborar com o desenvolvimento de 

pesquisas sobre o tema. 

 Ela acompanhou todo o processo de mudança da escola como colégio 

militar, ou seja, ela trabalhou como docente na escola Magalhães Neto e 

atualmente no CPM. A docente ministrava aulas em turmas do Ensino Médio, 

no turno matutino, possibilitando o acompanhamento da pesquisa, sem que 

houvesse conflito com o tempo disponível pela pesquisadora, para 

acompanhamento das turmas 27.  

No período da observação ela já possuía uma experiência profissional de 

14 anos, sempre na mesma escola. Um dado importante a ser destacado é que o 

CPM foi o colégio onde ela começou sua experiência com a prática educativa. 

Ela sempre procura participar de programas de formação continuada de 
                                                           
25 Professores de escolas públicas de educação básica que supervisionam, no mínimo, 

cinco e, no máximo, dez bolsistas da licenciatura. Valor: R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco 
reais). 

26 Para ver os objetivos do programa acessar o site  
( http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid) 
27 Uma vez que a pesquisadora encontrava-se cursando as disciplinas teóricas no 

período das observações. 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid
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professores, e seus alunos estão sempre na lista dos vencedores nas Olimpíadas 

Brasileira de Química (OBAQ).  Tal fato confere prestígio ao seu trabalho 

perante os demais colegas da área. Ela também sempre residiu próximo a 

escola.  

 

c) Caracterização das turmas; 

A escolha das turmas foi definida por intermédio da professora regente, 

e buscamos adequá-la à disponibilidade de horários para a observação, e isto 

resultou em duas turmas do 2º ano do Ensino Médio, afim de comparação dos 

resultados. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu nos horários dos dias de 

terças, quartas e sextas-feiras, possibilitando, assim, o acompanhamento por 

parte da pesquisadora.  

As turmas eram constituídas por 55 alunos (37 do genêro feminino e 18 

do gênero masculino), distribuídos em duas turmas (B 28  e C 29 ). As aulas 

estavam divididas por um tempo de 50 minutos cada, correspondendo a 

2h30minutos por semana, em cada turma. No final do período de observação, 

22 aulas foram computadas e um total de 17h de áudio gravadas (8h30’em cada 

turma). As turmas eram bastante heterogêneas no que dizia respeito às 

condições socioeconômicas, sendo que os alunos provenientes da classe média 

representavam a maioria. 

  Turma B, composta por 28 alunos (8 do gênero masculino e 20 do gênero 

feminino), a faixa etária variava entre 15 e 17 anos, e 78,5% deles não residem 

próximo à escola.  

  Turma C, composta por 27 alunos (10 do gênero masculino e 17 do 

gênero feminino), faixa etária variando entre 15 a 20 anos, e 66,6% não residiam 

próximo à escola.  

 

3.2. Produção e análise dos dados:  

a) Delineamento da pesquisa: 

                                                           
28Turma B: com 1 aula nas quartas e duas aulas na sexta-feira. 
29Turma C:com 1 aula em cada dia: na terça, quarta e sexta. 
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Esta pesquisa é de caráter qualitativo, tendo como métodos e técnicas de 

pesquisa a descrição, a observação e a entrevista em profundidade.  Segundo 

Bogdan e Biklen (1994), para esse tipo de pesquisa é necessário um contato 

direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação investigada, o 

que vem a produzir materiais ricos em descrições pessoais, situações, 

acontecimentos (transcrições de entrevistas e depoimentos), e com uma 

preocupação mais no processo do que no produto, de forma a retratar com a 

maior coerência possível a perspectiva dos participantes. 

A estratégia metodológica definida para este estudo foi o estudo de caso 

que, segundo Ludke e André (1986), constitui-se como algo único (particular), 

mesmo que posteriormente se torne evidente a semelhança com outros casos. 

Para Yin (2001), o estudo de caso constitui-se como uma investigação empírica 

que investiga um caso em profundidade em um contexto específico, referindo-

se a perguntas do tipo como e por quê? Esta pesquisa apresenta uma 

característica do tipo exploratória, que para Yin (2001) busca aprofundar a 

compreensão de um fenômeno pouco investigado, levando à identificação de 

categorias de observação ou à geração de hipóteses para estudos posteriores. 

Portanto, os estudos de caso em educação devem apresentar as seguintes 

características para Ludke e André (1986): 

 Visar à descoberta, na medida em que podem surgir, em qualquer 

altura, novos elementos e aspectos importantes para a 

investigação; 

 Enfatiza a interpretação em contexto, pois todo o estudo desta 

natureza tem que ter em conta as características da escola, o meio 

social em que estão inseridos, os recursos materiais e humanos, 

entre outros aspectos;  

 Retratar a realidade de forma completa e profunda;  

 Usar uma variedade de fontes de informação;  

 Permitir generalizações naturalistas; 
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  Procurar representar as diferentes perspectivas presentes numa 

situação social, e utilizar uma linguagem e uma forma mais 

acessível do que outros métodos de investigação. 

 Para Yin (2001), as características de um estudo de caso devem contar 

com questões de interesse à pesquisa, sendo necessária para isto uma 

multiplicidade de fontes de informação de evidência do caso e que convergem 

entre si, além de beneficiar-se das proposições teóricas para orientar a coleta e 

análise de dados. 

Os dados apresentados nessa dissertação foram coletados após a 

aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB) para o projeto de pesquisa que dá origem a esse trabalho.  

Para a realização da pesquisa na sala de aula foram apresentados à 

escola: o Termo de apresentação, com dados relativos à pesquisa, tempo de 

execução e objetivo (ver Apêndice B, p. 135), Termo de consentimento livre e 

esclarecido aos pais e professora, em que a assinatura dos participantes da pesquisa 

busca assegurar sua adesão voluntária, estando cientes da natureza do estudo, 

dos perigos e obrigações envolvidos (ver Apêndice C, p. 137), Termo de uso de 

imagens e gravações para alunos e professora, procurando garantir aos participantes 

o direito ao anonimato, em caso de relatos verbais da informação recolhida 

durante as observações (ver Apêndice D, p. 139). Todos esses termos buscaram 

garantir o nosso aceso à escola, suas instalações e documentos. Cabe destacar a 

boa receptividade da escola diante da proposta da pesquisa, bem como da 

professora e alunos quanto à realização da mesma. 

Para a produção dos dados, quanto às técnicas e métodos utilizados, optou-se 

por:  

 Observação em duas salas de aulas, para uma compreensão do 

comportamento dos participantes. 

 Gravação em áudio das aulas, com o objetivo de registrar as interações 

verbais que serviram para caracterizar a prática pedagógica. O período 

de observação ocorreu entre os dias 28 de julho até 26 de setembro de 

2014 (seis semanas), correspondendo a uma unidade de ensino do ano 
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letivo, que foi a terceira unidade do ano. Para caracterização da prática 

pedagógica da professora foram computados: 17h de áudio, 

correspondendo a 22 transcrições de aulas.  

 O registro em caderno de campo ajudou a contextualizar as observações 

registradas em áudio. De acordo com Bodgan e Biklen (1994), as notas de 

campo devem tratar dos participantes da pesquisa, reconstruções do 

diálogo, descrição do espaço físico, relatos de acontecimentos 

particulares, descrição de atividades e o comportamento do observador. 

 A entrevista semiestruturada com a professora após a observação 

participante. O perfil social da professora foi traçado mediante a 

entrevista, a qual foi previamente agendada, com pedido de 

consentimento aprovado, gravada e transcrita para posterior análise. 

Neste caso, a entrevista serviu para obtenção de dados que pudessem 

colaborar com as questões da pesquisa, baseado nos objetivos 

estabelecidos, muito embora fossem surgindo e sendo incorporados ao 

roteiro elementos novos durante o diálogo com a professora. Assim, 

foram utilizados para elaboração das perguntas questões que levassem 

em consideração: 

 O tempo de atuação da professora na escola e em sala de aula; 

 A escolha da profissão, bem como da disciplina de Química; 

 O tipo de escola que frequentou enquanto estudante; 

 A visão que possui de um bom professor; 

 A visão que possui de um bom aluno; 

 A ideia que tem sobre a influência da classe social no aprendizado dos 

alunos; 

 O fator que considera importante e que justifique o desempenho do CPM 

nas avaliações; 

 A forma como o CPM interfere em sua prática pedagógica; 

 A identificação das dificuldades dos alunos na disciplina de Química; 

 A visão que possui da escola pública; 
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 E que fator considera importante para o êxito dos seus alunos em 

avaliações; 

 Questionários sócios cultural para os alunos, que permitiram a 

caracterização sociológica das duas turmas observadas. Os resultados 

obtidos foram utilizados para compor o perfil das turmas por meio das 

perguntas que compõem o questionário (Ver Apêndice A, p. 133).  Para a 

caracterização social das turmas utilizaram-se e adaptaram-se para o 

contexto brasileiro os indicadores de categorias de classe social do grupo 

ESSA (ver Anexo p. 141). Esses indicadores serviram para catalogar as 

diferentes profissões e habilitações acadêmicas dos pais por meio de 

categorias que vão desde os trabalhos manuais não especializados de 

baixo grau de escolarização (categorias 1, 2 e 3), a trabalhos não manuais 

com níveis de especialização e elevado grau acadêmico (categorias 4, 5 e 

6).  

 

3.3. Fase interpretativa e analítica:  

Essa etapa constituiu-se importante para se alcançar o 2º objetivo da 

pesquisa: Identificar, a partir da análise da prática docente, as características que a 

aproximam e/ou a distanciam de uma Pedagogia Mista. 

 A análise dos dados foi realizada nos episódios oriundos dos registros de 

áudio e dos registros do caderno de campo. Os dados transcritos, por sua vez, 

foram fragmentados em episódios que continham as tarefas 30  ou ações 

desenvolvidas pela professora: atividades experimentais, explanação do 

conteúdo e correção de atividades.  

Para a análise dos dados, no que diz respeito às regras hierárquicas 

(relação professor – aluno e seus espaços em sala de aula) e às regras 

discursivas quanto à seleção, sequência, ritmo e critérios de avaliação foram 

utilizados fragmentos das transcrições, que chamaremos de episódios.  Para 

Altet (2000), o termo episódio representa a estrutura de comunicação revelada 

                                                           
30Para Altet (2000), uma tarefa corresponde aquilo que é atribuído ao sujeito a fim que 

ele realize os objetivos propostos. 
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pelas trocas comunicativas e tipos de interações verbais e o seu aspecto 

temporal sucessivo, repetitivo e cíclico, em que “começam por uma expressão 

que desencadeia uma troca verbal sobre um determinado assunto e termina 

quando da discussão do assunto: é uma unidade de interações entre vários 

atores” (ALTET, 2000, p. 66). 

Para a caracterização da prática pedagógica da professora no contexto de 

sala de aula foram utilizados instrumentos analíticos desenvolvidos pelo grupo 

ESSA e adaptados aos objetivos da pesquisa, que ajudaram na indicação das 

tendências da prática pedagógica observada. Esses instrumentos são chamados 

de indicadores e permitiram analisar os graus de enquadramento e de 

classificação da prática pedagógica, os quais variam numa escala entre muito 

forte (C ++, E++,), e muito fraco (C--, E--).Os indicadores analisados referiam-se: 

 Às regras hierárquicas (Discurso Regulador): Na relação de comunicação, 

quando os alunos fazem perguntas, e perante os comportamentos não 

legítimos. 

 Na seleção (Discurso Instrucional). Nas perguntas dos alunos, nas relações 

intradisciplinares/interdisciplinares/conhecimento acadêmico e não 

acadêmico, na utilização da aprendizagem em novas situações. 

 Na sequência (Discurso Instrucional). Na exploração/discussão dos 

conteúdos em estudo e na recapitulação dos conteúdos. 

 Na ritmagem (Discurso Instrucional). Na exploração/discussão dos 

conteúdos, nas perguntas dirigidas à turma e ou individualizadas e nas 

perguntas dos alunos. 

 Nos critérios de avaliação (Discurso Instrucional). Na exploração/discussão 

dos conteúdos em estudo, antes dos trabalhos e após a realização das 

atividades. 

Por meio da leitura dos diferentes episódios identificamos aqueles que 

permitiram relacionar com os indicadores citados acima e contrastar a prática 

pedagógica da professora entre as duas salas de aula. Os diferentes episódios 
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foram chamados de B e C, referindo-se às turmas B e C que foram observadas. 

Neste caso, utilizamos os conceitos de classificação e de enquadramento com 

base nos episódios das transcrições das aulas dos conteúdos abordados na 

Turma B e na turma C (ver Apêndice E, p. 140). 

Por fim, os resultados das análises foram contrastados com as 

características da Pedagogia Mista defendida por Pires (2001), e os episódios 

foram quantificados para que pudéssemos indicar a tendência do professor 

quanto às regras hierárquicas e discursivas analisadas e informados 

anteriormente. 

 

Em síntese: 

Figura 7: Delineamento metodológico da pesquisa. 

 

 

 

Fonte: A autora

 



~ 56 ~ 
 

 

CAPÍTULO 4 

APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS EM TORNO 
DA PEDAGOGIA MISTA 

 
 

“A escola pública reflete a sociedade em geral. Se essa sociedade é conservadora, o seu 

progresso será, naturalmente, limitado pelo grau de desenvolvimento social”. 

(Anísio Teixeira, 1959) 

 

 Neste capítulo, nos propomos a fazer uma caracterização da prática da 

professora, identificando suas tendências de enquadramento e classificação que 

se afastam ou se aproximam da Pedagogia Mista, por meio do discurso 

regulador (DR), na identificação das relações de comunicação e espaços entre 

professora- alunos e do discurso instrucional (DI) quanto à seleção e sequência 

dos conteúdos, da ritmagem desenvolvida em sala de aula e dos critérios de 

avaliação definidos pela professora. 

4.1 Contexto da Escola 

O Colégio CPM apresenta uma cultura escolar baseada nos ideais do 

militarismo e com finalidades bastante específicas de acordo com o projeto 

político pedagógico da escola, no que se refere aos resultados de exames, como 

vestibulares, concursos, pesquisas no IDEB, ENEM, e imediatas que são a 

disciplina e a padronização do seu corpo de alunos. 

Para que os objetivos sejam conseguidos e que os fins sejam alcançados, o 

Colégio conta com um quadro de profissionais que inclui além dos professores, 

psicopedagogos, policiais e estudantes de psicanálise. Os alunos que estejam 

enfrentando problemas como a separação dos pais, Transtornos de Déficit de 

Atenção (TDH), bipolaridade, entre outros problemas possuem 

acompanhamento com estagiários em psicanálise e psicopedagogos.  

De acordo com o manual do aluno, o papel dos pais compreende a 

participação nas reuniões, o reforço à disciplina aplicada na escola por meio da 

pontualidade, as boas maneiras, o elogiar os filhos com o estímulo na realização 
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de tarefas domésticas e ajudá-los nas tarefas escolares, estimulando a leitura e 

uso de dicionários, além do respeito aos superiores etc. 

Aos professores cabe a função do ensino para que os alunos possam ter 

competitividade no mercado como aparece na entrevista da professora: “Isso 

faz com que eu consiga avançar em termos de conteúdo. Eu percebo que posso 

avançar com eles, então eles têm uma bagagem diferenciada, eu falo sempre 

com eles [...]” (Professora). 

As decisões quanto ao calendário, eventos na escola e avaliações são pré-

estabelecidas pelo 1º Colégio da Polícia Militar de Salvador (Dendezeiros), 

sendo o Teste de Avaliação Global (TAG) e o Teste de Unidade (TJ) aplicados 

quinzenalmente com a quantidade de pontos definida para aplicação na escola. 

Portanto, dos dez pontos que o aluno deve obter em cada unidade, sete 

correspondem a essas avaliações. Dos três pontos restantes cabe ao professor 

destinar um para comportamento e dois para feira de Ciências ou para alguma 

outra atividade desenvolvida pelo professor, que tem pouquíssima prerrogativa 

sobre a avaliação do aluno. 

Criou-se na escola também uma cultura de bônus destinada a ajudar os 

alunos que apresentam baixo desempenho nas avaliações, e como estímulo 

espera-se que essa pontuação favoreça um maior interesse a fim de alcançarem 

notas mais altas, como informado pela professora em entrevista: “os professores 

poderiam dar pontos extras (bônus) para que eles se animassem e melhorassem 

as notas” (Professora). 

4.2 Contexto social das turmas 

O tipo de comportamento que os alunos deverão desenvolver no colégio 

já vem estabelecido e descrito no manual entregue no primeiro dia de aula. 

Portanto, sempre no início das aulas é observado o mesmo comportamento dos 

alunos: eles devem se apresentar para o professor no início de cada aula (todos 

os alunos devem bater continência para o professor), cabendo ao chefe de sala 

dizer (este se apresenta sempre à frente da turma e próximo da professora):  

-Turma sentido! (Neste momento todos deverão estar em pé).  
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-Presente na sala de aula professor (tal), ministrante da disciplina (tal). 

(Em seguida em posição frontal com o professor)  

-Eu (fulano), chefe da sala apresento a turma (tal) com alunos presentes 

(tanto) e ausentes (tanto). Logo após a apresentação: 

- Turma, descansar! (Alunos podem sentar); 

No período de observação foi possível identificar uma forma de 

hierarquização também na lista de frequência, que difere dos outros colégios 

que costumam listar em ordem alfabética. No Colégio da Polícia Militar a lista 

de frequência é ordenada de acordo com a ordem crescente de notas. Ou seja, o 

número 1 é o aluno que possui a maior nota da sala de aula e assim 

sucessivamente.  É por esse número que os alunos serão identificados no 

Colégio. No período da pesquisa, foi possível observar que os alunos estavam 

bastante familiarizados com a situação, o que de certa forma, contribuía para 

uma competição interna de quem era o melhor da sala. 

Para a composição social das turmas foram utilizados questionários 

sócios culturais, que permitiram traçar um perfil sociológico das turmas e a 

composição social das famílias. Para tanto, o uso de perguntas sobre a formação 

acadêmica dos pais e sua respectiva profissão tiveram como base os 

argumentos de Bernstein (1997) sobre o acesso dos sujeitos aos códigos 

elaborados e a códigos restritos. Segundo o autor, a sua localização na divisão 

social de trabalho condiciona o acesso dos sujeitos aos diferentes códigos. 

Neste caso, as profissões e habilitações acadêmicas dos pais foram 

separadas por categorias (Anexo p. 140) sendo que as categorias de 1 a 3 

continham as profissões com baixo grau de instrução, características de 

trabalhos menos especializados, típicos da classe trabalhadora. E, para as 

categorias 4 a 6, as profissões com alto grau de instrução, caracterizando 

trabalhos que exigem uma especialidade, típicos da classe média. 

Nos questionários perguntamos sobre o tempo que os alunos dedicam 

aos estudos, como desenvolvem suas atividades, e quem os auxilia nesse 

processo. Isso porque outro aspecto importante, para Bernstein, é como o 

espaço pedagógico familiar influencia no aproveitamento escolar dos alunos, ou 
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seja, as condições que a família oferece em termos de recursos materiais e 

humanos que possam ajudar aos alunos na realização de tarefas escolares e 

assim ajudar em seu desempenho. 

Vale ressaltar que as profissões e habilitações acadêmicas dos pais, 

embora sejam apresentadas como categorias (1 a 6), não tiveram correlações 

entre a profissão exercida e a habilitação acadêmica, como pode ser observado 

nos gráficos de nível sócio econômico das turmas (ver Gráficos 1 e 2 p.60 e 62 ), 

em que os pais possuem, em alguns casos, altos graus de instrução acadêmica e, 

no entanto, exercem atividades de caráter não especializadas. Esses dados 

ilustram aspectos da sociedade brasileira.  

4.2.1. Composição social da Turma B 

 No período inicial de observação a turma mostrou-se pouco receptiva à 

proposta da pesquisa, mas, com o tempo, foram se acostumando e adaptando-

se à minha presença em sala de aula. 

 É uma turma aplicada, onde os alunos sentam-se em fileiras, o que na 

maioria das vezes dificultava a gravação dos áudios, já que eu tinha que me 

sentar sempre no fundo da sala. Nesta turma, um aluno se destacava por 

sempre polarizar o diálogo nas aulas. 

 Dos 28 alunos da turma, 17 disseram realizar suas atividades sozinhos, 

10 contam com o auxílio dos pais e apenas um aluno recebe aula de reforço 

escolar. Este dado constitui-se importante, pois permite verificar se o aluno 

utiliza um segundo espaço para estudo, e como a família auxilia nesse processo.  

 Em relação à profissão dos pais se encontram as seguintes: 

 Para os pais: Balconistas, Policial Rodoviário Federal, Contadores, 

Guarda Municipal, Técnicos em enfermagem, Eletricista, Auditor Fiscal Federal, 

Gerentes de lojas, Motoristas, Comerciante e Vigilante. Nessa turma 

encontramos apenas um filho de policial. 

 Para as mães: Atendente de caixa, Técnica de enfermagem, 

Comerciantes, Psicóloga, Assistente social, Gerente, Donas de casa, sendo a 

maior parte Professoras. 
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 Em relação à habilitação acadêmica encontramos:  

 Para os pais: A maior parte possui Ensino Médio Completo e Nível 

Superior Completo. Nas opções com Ensino Fundamental Completo, Ensino 

Médio Incompleto e Nível Superior Incompleto encontramos apenas 2 em cada 

categoria. 

 Para as mães: A maior parte possui Ensino Médio Completo (14) ou 

Ensino Superior Completo (8), embora haja uma mãe com Ensino Fundamental 

Completo além das outras categorias mostradas no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Composição social da Turma B 

 

Fonte: A autora  

 Quanto a composição social da turma, com base nos dados do gráfico 1 e 

considerando a profissão das mães categorias 1 (trabalho não especializado) e 6 

(trabalho especializado), para pais 2 e 3 (trabalho não especializado), podemos 

defini-la como em sua maioria alunos de classe trabalhadora. No entanto, ao 

considerarmos à habilitação acadêmica das mães categoria 4 e 6 (trabalho 

especializado) e dos pais categorias 4 e 5 (trabalho especializado), verifica-se a 

predominância de uma linguagem aplicada em todo contexto entre os alunos 

cuja família apresenta um trabalho especializado na divisão social. Assim, os 
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alunos pertencem a setores da classe média, o que justifica sua posição na 

hierarquia escolar.  

4.2.2. Composição social da Turma C 

 Desde o início das observações os alunos dessa turma apresentaram-se 

muito receptivos à proposta da pesquisa, não demorando muito para 

acostumarem-se com a minha presença. 

 É uma turma com muita energia, bastante comunicativa, e os alunos são 

extrovertidos. Dois deles são repetentes. Eles costumavam sentar-se em grupos, 

o que era uma característica interessante, pois quando eu chegava às aulas eles 

guardavam o meu lugar e sentavam-se alguns perto de mim como se eu fosse 

uma colega deles. Era comum encontrar os alunos conversando em grupos e 

fazendo brincadeiras uns com os outros. 

 Dos 27 alunos da turma, 15 disseram realizar suas atividades sozinhos, 6 

contam com o auxílio dos pais e 6 alunos encontravam-se em aula de reforço 

escolar. Observa-se uma diferença, já que o número de alunos em reforço 

escolar é seis vezes maior quando comparada a turma anterior. Isso pode 

significar que esses alunos não têm o lar como segundo lugar de estudo como 

defendido por Bernstein para completar sua taxa de aquisição em uma escola 

com ritmo acelerado.  

 Em relação às profissões dos pais foram encontradas: 

 Para os pais: Vendedores de loja, Comerciantes, Agente de Endemias, 

Modelista, Corretor, Motorista, Mecânico, Vigilante, Operário de construção 

civil. Nessa turma encontramos cinco filhos de Policiais Militares.  

 Para as mães: Secretária, Costureira, Comerciante, Vendedora, 

Administradora, Técnica de enfermagem, Enfermeira, Administradora, Auxiliar 

de serviços gerais e Professora.  

 Em relação a habilitação acadêmica encontramos:  

 Para os pais: Foi possível encontrar todos os níveis de Ensino: 

Fundamental incompleto e completo, médio completo e incompleto e Superior 

Incompleto e completo. 
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 Para as mães: Só não foi possível identificar a categoria com Ensino 

Fundamental Completo. 

 

Gráfico 2: Composição social da Turma C 

 

 Fonte: A autora  

 Quanto a composição social da turma, com base nos dados do gráfico 2 e 

considerando a profissão das mães na categorias 3 (trabalho não especializado) 

e 4 (trabalho especializado), para os pais categorias 2 e 3 (trabalho não 

especializado), podemos defini-la como em sua maioria alunos das classes 

trabalhadoras. Cabe destacar que nessa turma os pais possuem em grande 

maioria o Ensino Médio que aparece categorizado no nível 4 (trabalho 

especializado) com predominância de uma linguagem aplicada em todo 

contexto entre os alunos (trabalho especializado). Assim, podemos caracterizar 

a turma como pertencente também à classe média. 

 Podemos então dizer, que a turma contém em grande maioria alunos 

cuja família apresenta um trabalho especializado na divisão social e quando 

comparamos as notas das unidades anteriores desses alunos quanto ao 

desempenho nas avaliações na disciplina de Química, demonstram um 

desempenho um pouco inferior ao da turma B.  
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 No início das observações a professora apresentou-se desconfortável com 

a minha presença, porém, aos poucos, foi criando uma relação de confiança e 

afetividade que contribuiu para o andamento da pesquisa. 

 Trata-se de uma professora responsável, dedicada, com experiência de 14 

anos em sala de aula, cuja fama entre os colegas é de ser muito exigente e 

disciplinada. Nas 22 aulas observadas apenas quatro aulas envolveram a 

experimentação (duas em cada turma), enquanto que o restante das aulas 

observadas foi do tipo expositiva, com acompanhamento dos conteúdos do 

livro didático 31 , embora não recorresse muito a ele em sala de aula para 

exploração do conteúdo e o utilizava apenas na correção de atividades e na 

maioria das aulas era incluída a correção dos exercícios do livro, realizados 

sempre no dia seguinte à aula de explanação do conteúdo. 

 Em suas exposições foi possível perceber domínio de conteúdo, 

organização na escrita ao quadro e postura firme com os alunos. Suas aulas 

iniciam sempre com informações sobre a página do livro que os alunos 

deveriam abrir para acompanhamento do conteúdo e terminam com a 

indicação de atividades a serem realizadas para a aula seguinte. O uso do 

quadro branco servia para esquematizar as ideias e a resolução de exercícios. 

De acordo com a professora, o perfil de um bom aluno, “é aquele que se dedica 

às atividades, participa das aulas”.  

 Foram utilizados para a caracterização da prática pedagógica da 

professora episódios das transcrições : 12 transcrições de aúdios da turma C e 

10 transcrições de aúdios da turma B , para as análises de comparação foram 

computados transcrições dos conteúdos: Termoquímica, Continuação de 

Propriedades Coligativas, Lei de Hess, Pressão osmótica e Analise volumétrica, 

correspondendo a 50% dessas transcrições.  

  Em alguns indicadores, foi possível a utilização de conteúdos iguais, no 

entanto, em alguns casos fez-se necessário episódios de conteúdos diferentes , a 

                                                           
31PERUZZO. F M; CANTO, E. L.; Química na abordagem do cotidiano. Físico-Química. 

Volume 2. 4ª edição. Editora Moderna: São Paulo, 2006. 
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fim de evitar caracterizar de forma errônea a prática pedagógica da professora. 

Assim, optamos pela seleção de episódios que melhor expressassem o 

comportamento da professora nas duas turmas com exemplos de aplicação dos 

mesmos conteúdos (ver Tabela 1), em que a porcentagem da prática pedagógica 

da professora (% PPP) foi calculada levando em consideração os valores 

anteriormente citados, a partir de uma análise criteriosa dos dados. 

 A contagem de percentual da prática pedagógica da professora (%PPP) 

nas transcrições de aulas foi realizada da seguinte forma: contamos a 

quantidade de vezes em que apareciam os indicadores de caracterização da 

prática pedagógica da professora e depois atribuíamos à relação percentual 

desses dados, isso com todas as características da pedagogia mista: regras 

hierárquicas, seleção, sequência, ritmo e critérios de avaliação. 

 Vale ressaltar que para determinar o percentual da prática pedagógica da 

professora (%PPP) em relação à quantidade de perguntas dirigidas à turma, 

selecionamos aquelas que pudessem favorecer uma aprendizagem do aluno, 

excluindo por tanto, perguntas retóricas comuns do cotidiano da sala de aula, 

em que  a professora durante a explanação da aula pergunta algo cuja resposta 

seja sim ou não, sem problematização do conteúdo. 

 De modo que ao selecionarmos as perguntas que os alunos fazem nas 

aulas, excluímos aquelas que não contribuiriam para a aprendizagem do 

conteúdo, como por exemplo: Professora vai informar as notas? Ou perguntas 

de repetições de respostas da professora. Podemos visualizar melhor essas 

informações na Tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1: Quantificação dos episódios: relação entre indicadores e conteúdos. 

 

Fonte: A autora 

 

 
Indicadores de 

caracterização da prática 
pedagógica da professora 

 

 
% PPP 

 
Conteúdos abordados nas Turmas 

 
B 

 
 C 

 
B 

 
C 

Discurso regulador (DR) - Regras hierárquicas 

Na relação de comunicação 
Professora-alunos 

 
70,0 

 
83,3 

Entalpia de combustão e 
de formação e reação de 

combustão 

Propriedades coligativas: 
Pressão de vapor de um 

líquido 

Quando os alunos fazem 
perguntas 

70,0 33,3 Termoquímica Termoquímica 

Perante os comportamentos 
não legítimos 

10,0 33,3 Termoquímica Variação de entalpia e 
mudanças de fases 

Discurso Instrucional (DI) - Seleção 

Nas perguntas dos alunos  
70,0 

 
33,3 

Continuação de 
propriedades 
coligativas 

Continuação de 
propriedades coligativas 

Nas relações 
intradisciplinares 

30,0 8,33 Continuação de 
propriedades coligativas 

Variação de entalpia e 
mudanças de fases 

Nas relações 
interdisciplinares 

8,33 8,33 Continuação de 
propriedades coligativas 

Pressão osmótica 

Conhecimento acadêmico/não 
acadêmico 

8,33 8,33 Leis de Hess Termoquímica 

Discurso Instrucional (DI) - Sequência 

Na exploração/discussão dos 
conteúdos 

8,33 8,33 
 

Termoquímica Termoquímica 

Na recapitulação dos 
conteúdos 

30,0 33,3 Continuação de 
propriedades coligativas 

Variação de entalpia e 
mudanças de fases 

Discurso Instrucional (DI) - Ritmagem 

Na exploração discussão dos 
conteúdos 

30,0 
 

16,7 
 

Pressão osmótica Pressão osmótica 

Nas perguntas dirigidas à 
turma ou individualizadas 

30,0 16,7 Entalpia de combustão e 
de formação e reação de 

combustão 

Termoquímica 

Nas perguntas dos alunos  70,0 41,7 Termoquímica Termoquímica 

Discurso Instrucional (DI) – Critérios de avaliação 

Na exploração/discussão dos 
conteúdos 

60,0 66,7 Continuação de 
propriedades coligativas 

Variação de entalpia e 
mudança de fases 

Antes dos trabalhos  60,0 66,7 Análise volumétrica Análise volumétrica 

Após a realização das tarefas 60,0 66,7 Análise volumétrica Propriedades coligativas: 
pressão de vapor de um 

líquido 
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4.4. Caracterizações da Prática Pedagógica da Professora – Discurso Regulador 

(DR) – Indicador de regras hierárquicas. 

De acordo com Bernstein (1988), as regras hierárquicas devem 

estabelecer as condições de ordem e moral e dizem respeito aos princípios que 

regulam o desenvolvimento e a produção do discurso. Assim, as regras 

hierárquicas em uma relação pedagógica contribuem para que o professor 

aprenda a ser professor e o aluno a ser aluno.  

4.4.1 Regras hierárquicas (DR) - Turma B 

A seguir apresentamos os indicadores utilizados na caracterização da 

prática pedagógica da professora quanto às regras hierárquicas nas relações de 

comunicação e de espaço professor-aluno e os respectivos episódios analisados 

por meio desses indicadores nos quadros 1, 2 e 3. 
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Quadro 1: Contexto regulador (DR) - Regras hierárquicas na relação de comunicação 

Professor-aluno. 

Contexto regulador (DR) - Regras hierárquicas 
Relação entre sujeitos professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
 

Na relação de 
comunicação 

 
A professora 

polariza o 
discurso, sem 

permitir a 
intervenção dos 

alunos. 

 
A professora 

polariza a 
comunicação, 
mas permite a 

intervenção 
pontual dos 

alunos a 
qualquer 

momento, sem 
alterar o seu 

discurso. 

 
Privilegia uma 

relação 
dialógica de 

comunicação, 
com os alunos. 

 
Privilegia uma 
relação sempre 

dialógica de 
comunicação 

com os alunos, 
permitindo 

troca de 
conhecimentos 
entre os dois 

lados. 

Episódio do dia 10/09/14 (Entalpia de combustão e de formação e reação de combustão): 
 

1. Professora: O carbono sólido é aquele resíduo que ocorre na queima completa do 
combustível, se você colocar, por exemplo, um papel na frente vai ver uns pontinhos 
pretos ali, é o carbono na forma de fuligem.  Na queima do gás de cozinha (butano) a 
cor da chama é que vai determinar se a queima aconteceu de forma completa ou 
incompleta: a cor azul determina a combustão completa, quando o gás está acabando 
a chama começa a ficar alaranjada e começa a escurecer o fundo das panelas, porque 
ali é o carbono como fuligem, então a chama azul representa a combustão completa e 
a chama alaranjada representa a combustão incompleta. 

2. Aluna: Perguntas como essa na prova são bem-vindas. 
3. Professora: A cor da chama? 
4. Aluna: O que a cor da chama representa, adoraria uma pergunta assim. 
5. Professora: Continuando, exceto o hidrogênio que também é um combustível, mas não é um 

combustível fóssil, dos outros todos que nós vamos trabalhar que são combustíveis fosseis vão 
apresentar uma quantidade de oxigênio no produto formado. 

6. Aluna: Mais ela é completa mesmo assim pró? 
7. Professora: Aí você vai observar a quantidade do produto formado, se a reaçãozinha estiver 

formando CO ela é incompleta, se estiver formando CO2 ela é completa. 
8. Aluna: Se não formar nenhuma nem outra ela não é fóssil, porque pró? 
9. Professora: Você sabe que para ter esse daqui (apontando para o quadro), eles têm 

que ter carbono também nos reagentes [...] 

 
 

Ainda que a professora conduza a explicação ela permite que os alunos 

façam perguntas durante o processo de mediação do conteúdo. No entanto, 

essa interferência não parece afetar o discurso da professora em sala de aula  

como o que pode ser observado neste episódio, entre os turnos 4 a 7, em que 

uma aluna faz uma pergunta em tom de brincadeira e a professora prossegue 

com a explicação do conteúdo sem considerar a intervenção da aluna. 

Imediatamente a aluna parece entender a mensagem que é passada de forma 

implícita, corrigindo sua postura diante da professora, e faz outra pergunta, em 
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um tom sério e relacionada com o que está sendo abordado pela professora. 

Neste caso, podemos classificar a prática pedagógica da professora com um 

grau de enquadramento forte (E+). 

 

Quadro 2: Contexto regulador (DR) - Regras hierárquicas quando os alunos fazem perguntas. 
 

Contexto regulador (DR) - Regras hierárquicas 
Relação entre sujeito professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
Quando os 

alunos fazem 
perguntas 

 

 
Ignora as 

perguntas dos 
alunos e 

continua sua 
explanação. 

 
Responde 

diretamente ao 
aluno que 

formulou a 
pergunta. 

 
Responde 

formulando 
perguntas e 
fornecendo 

algumas 
informações, 
ajudando o 

aluno a 
encontrar a 

resposta. 

 
Responde 

promovendo a 
discussão entre 

os vários alunos 
e a professora 
até chegarem a 
uma resposta. 

Episódio do dia 27/08/14 (Termoquímica): 
 

1. Professora:[...] Só voltando; nas reações de combustão, a madeira é o combustível, o 
oxigênio é o comburente e a queima vai liberar o gás carbônico mais calor; quando 
nos aproximamos da fogueira, nós percebemos o calor que está sendo liberado. E se 
queimarmos a parafina? Vocês sabem que ela queima, só que o calor liberado na 
queima da vela é diferente do liberado na queima da madeira. Um processo 
endotérmico é a fotossíntese. Para que ela ocorra ela precisa de que? As plantas 
realizam fotossíntese mediante absorção do calor proveniente do sol, então é um 
processo endotérmico. 

2. Aluno: Não tem assim... outro exemplo não? 
3. Professora: tem. 
4. Aluno: o qual? 
5. Professora: Esses exemplos diários que vimos representam os processos endotérmicos e 

exotérmicos e não reações, por exemplo, quando eu falo de fusão do gelo, o que ele vai fazer? 
6. Aluno: Absorver calor. 
7. Professora: Para transformar em água líquida, mas isso é uma reação ou estado? 
8. Aluno: Estado 

9. Professora: Representa a mudança de estado físico, logo é um processo endotérmico. Não é 
uma reação. O que é reação? 

10. Aluno: Quando se transforma em novas substâncias. 

 

 

De acordo com o episódio, quando os alunos fazem perguntas durante a 

explanação do conteúdo a professora responde diretamente ao aluno que 

formulou a pergunta, assim, o controle da professora na relação de 

comunicação também reflete na forma de interação durante as perguntas dos 

alunos, neste caso , como pode ser observado nos turnos de fala 7 a 10 em que o 
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aluno faz uma pergunta para a professora e à medida que as perguntas vão 

sendo feitas ela vai respondendo diretamente ao aluno. Portanto, não existe 

uma relação aberta com os alunos, de modo a envolvê-los na explicação e 

discussão das razões de conteúdo e competências, “criando um ambiente em 

possam perguntar, debater, trocar ideias proporcionando oportunidade para 

discutir suas escolhas” (MORAIS; NEVES, 2003, p. 81-83). Com base nesse 

episódio, podemos classificar a prática pedagógica da professora com um grau 

de enquadramento forte (E+) 

 

Quadro 3: Contexto regulador (DR) - Regras hierárquicas perante os comportamentos não 

legítimos. 

Contexto regulador (DR) - Regras hierárquicas 
Relação entre sujeito professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 
 

Perante os 
comportamentos 
não legítimos32 

 
A professora 

irrita-se 
utilizando 
controle 

imperativo. 

 
A professora 

chama a 
atenção dos 

alunos 
recorrendo a 

apelos de 
natureza 

posicional. 

 
A professora 

chama atenção 
dos alunos 

recorrendo a 
apelos de 
natureza 

posicional ou 
pessoal. 

 
A professora 

ouve as razões 
dos alunos 

quando estes 
justificam seus 

comportamentos 
ilegítimos e 

discute essas 
razões 

utilizando um 
controle pessoal. 

Episódio do dia 27/08/14 (Termoquímica): 
 

1. Professora: Voltando aqui! Quando o processo é exotérmico significa que a energia 
dos reagentes ela é mais do que suficiente para formar os produtos e a energia é 
liberada (processo exotérmico), se a energia dos produtos for insuficiente terá que 
absorver energia do sistema (processo endotérmico) para que a reação ocorra. Essa 
quantidade energética na Química é chamada de entalpia. 

2. Aluno: Entalpia é o que mesmo? 
3. Professora: CALMA EU AINDA VOU FALAR! Como estamos falando em reações 

que envolvem reagentes para formar produtos e que cada uma das substâncias 
envolvidas na reação possui um conteúdo energético, já que toda matéria tem 
energia. Esse conteúdo energético é chamado de entalpia e representado pela letra H. 
Quando a entalpia de formação dos reagentes é maior que a entalpia de formação dos 
produtos, ou seja, tem energia mais que suficiente para formar a reação, essa energia 
é liberada (processo exotérmico). No processo endotérmico a entalpia de formação 
dos produtos não é suficiente para que ocorra a reação, necessitando de energia do 
sistema (processo endotérmico).  

                                                           
32De acordo com Pires (2001), refere-se a comportamentos inapropriados, ou seja, 

conduta distante do que espera a professora dos alunos. 
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 Diante do comportamento inapropriado dos alunos a professora mantém 

uma postura de ordem, deixando explícita na relação de comunicação 

professor-aluno sua posição de poder (autoridade), através de um 

posicionamento firme, indicando ao aluno que quem decide a ordem da 

comunicação é ela e que não aceita a interferência do aluno, como observado 

nos turnos da fala 2 e 3, em que o aluno se antecipa à fala da professora e essa o 

responde com um tom de voz mais alto indicando que naquele momento o 

aluno deve esperar que ela termine sua explanação. Neste caso também 

podemos classificar a prática pedagógica da professora, com um grau de 

enquadramento forte (E+). 

4.4.2 Regras hierárquicas (DR) - Turma C 

 A seguir os indicadores utilizados na caracterização da prática 

pedagógica da professora quanto às regras hierárquicas nas relações de 

comunicação e espaço professor-aluno e seus respectivos episódios nos quadros 

4, 5 e 6. 
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Quadro 4: Contexto regulador (DR) - Regras hierárquicas na relação de comunicação 

professor-alunos. 

Contexto regulador (DR) - Regras hierárquicas 
Relação entre sujeito professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
 

Na relação de 
comunicação 

 
A professora 

polariza o 
discurso, sem 

permitir a 
intervenção dos 

alunos. 

 
A professora 

polariza a 
comunicação, 
mas permite a 

intervenção 
pontual dos 

alunos a 
qualquer 

momento, sem 
alterar o seu 

discurso. 

 
Privilegia uma 

relação 
dialógica de 

comunicação, 
com os alunos. 

 
Privilegia uma 
relação sempre 

dialógica de 
comunicação, 

com os alunos, 
permitindo 

troca de 
conhecimentos 
entre os dois 

lados. 

Episódio do dia 06/08/14 (Propriedades coligativas: pressão de vapor de um líquido): 
 

1. Professora: EI PSIU, nós estamos analisando uma solução, quando falamos em 
substâncias, estamos nos referindo a uma substância pura...quando falamos de 
solução nos referimos a uma mistura [...] Suponha que eu vou fazer um macarrão e 
vou adicionar sal na água, quando eu adiciono sal na água o que acontece?  

2. Aluno: Ela vai parar de ferver. 
3. Professora: Ela para de ferver, porque ali está acontecendo o que? Alterando a 

ebulição, assim, não temos mais uma substância pura, temos agora uma mistura, e 
aquela mistura vai ter uma diferença de ebulição, se ela parou de ferver significa que 
100ºC já não é uma temperatura adequada, significa que ela precisa de que? Elevar a 
temperatura, então o que seria a ebulioscopia? Seria a elevação da temperatura de 
ebulição, o que ocasionou a elevação da temperatura de ebulição? 

4. Aluno: foi a adição de uma substância polar. 
5. Professora: Ou seja, a adição de um soluto NaCl que é o sal, o sal não é o soluto, 

então essa é a primeira propriedade coligativa a adição de um soluto a uma 
substância pura ocasiona a elevação da temperatura de ebulição, essa elevação é 
chamada de ebulioscopia, então aqui o que seria a ebulioscopia? Elevação do ponto 
de ebulição provocada pela presença de um soluto não volátil, EI PSIU, porque fala 
soluto não volátil? Porque se o soluto for volátil ele vai evaporar mais fácil que a 
água, se ele é volátil então ele não iria alcançar o ponto de ebulição da água, se 
misturarmos álcool e água a temperatura de ebulição da água vai continuar sendo 
100ºC?  

6. Aluno: não! 
7. Professora: vai, porque vai continuar sendo da água. 
8. Aluno: porque o álcool é volátil.  
9. Professora: porque o álcool é volátil e vai evaporar primeiro, então não vai ocasionar 

a elevação da temperatura de ebulição da água, entendeu? Por isso tem que ter o 
que? Um soluto não volátil. Então depois a gente vai falar por exemplo, se eu colocar 
10g de cloreto de sódio sal de cozinha a gente diz que a água vai variar sua 
temperatura de ebulição, se eu colocar 50g de cloreto de sódio será que a variação 
será igual ou diferente? Então o que vocês acham? Eu disse se eu acrescentar sal vai 
haver um aumento na temperatura de ebulição? Acrescentando 10g de sal ou 50g de 
sal que vai influenciar nessa variação? 

10. Aluno: vai. 
11. Professora: vai, a gente vai entender depois, vai entender que a quantidade de soluto 

influencia a concentração do soluto ela vai influenciar na variação da temperatura de 
ebulição[...] 
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Durante a apresentação do conteúdo, a professora polariza a maior parte 

do discurso de forma muito explícita, nesse caso não se percebe nenhuma 

interação da professora com os alunos e a professora não aproveita as respostas 

dos alunos para abrir um diálogo, ela faz as perguntas e ela mesma responde, 

as poucas interações que são observadas pelos alunos referem-se a repetições da 

fala da professora como observado no episódio, assim, se retirarmos os turnos 

de fala dos alunos 2, 4, 6 , 8 e 10 vamos perceber que não altera em nada o 

discurso da professora. Neste caso, podemos classificar a prática pedagógica da 

professora com um grau de enquadramento muito forte (E++). 

 

Quadro 5: Contexto regulador (DR) - Regras hierárquicas quando os alunos fazem perguntas. 
 

Contexto regulador (DR) - Regras hierárquicas 
Relação entre sujeito professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
Quando os 

alunos fazem 
perguntas 

 

 
Ignora as 

perguntas dos 
alunos e 

continua a 
explanação do 

conteúdo. 

 
Responde 

diretamente ao 
aluno. 

 
Responde 

formulando 
perguntas e 
fornecendo 

algumas 
informações, 
ajudando o 

aluno a 
encontrar a 

resposta. 

 
Responde 

promovendo a 
discussão entre 

os vários alunos 
e a professora 
até chegarem a 
uma resposta. 

Episódiodo dia 25/08/14 (Termoquímica): 
 

1. Professora: Quando estudamos no 1º ano o conceito de matéria, vimos que está 
relacionado ao conceito de energia, originária dos estudos de física e definida por 
Einstein E=M.C². 

2. Professora: Se a energia dos reagentes for maior que a energia dos produtos, essa 
reação será exotérmica. 

3. Aluna:E se a energia do produto for maior do que a do reagente o que acontece? 
4. Professora: é o que estou falando, toda matéria ela tem energia, para que se processe 

essa reação é necessária uma quantidade mínima de energia. A reação não ocorre 
sem gasto energético. Supondo que, analisando a quantidade de energia dos 
reagentes (apresentados no quadro), vamos observar que ela é mais do que suficiente 
para que ocorra a reação. Então ela vai usar a quantidade mínima necessária, e ainda 
vai sobrar energia. A energia que sobra será liberada, isso caracteriza um processo 
exotérmico. E se esses reagentes possuem uma quantidade de energia que não seja 
suficiente para que ocorra a reação. Então o que vai acontecer? Ele vai retirar energia 
do sistema para que possa ocorrer essa reação, retirando essa energia externa, vai 
absorver energia e vamos ter um processo endotérmico [...]. 
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Diante da falta de estímulo ao diálogo na comunicação professor-aluno, 

as perguntas dos alunos resumem-se na repetição de algumas falas feita pela 

professora. Neste caso, a professora procura tornar explícita a falta de atenção 

do aluno e continua sua explanação, como pode ser observado no episódio nos 

turnos de fala aluno – professor 3 e 4. Neste caso também podemos classificar a 

prática pedagógica da professora com um grau de enquadramento muito forte 

(E++).  

 
Quadro 6: Contexto regulador (DR) - Regras hierárquicas perante os comportamentos não 

legítimos. 

Contexto regulador (DR) - Regras hierárquicas 
Relação entre sujeito professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
Perante os 

comportamentos 
não legítimos33 

 
A professora 

irrita-se e 
utiliza de 
controle 

imperativo. 

 
A professora 

chama a 
atenção dos 

alunos 
recorrendo a 

apelos de 
natureza 

posicional. 

 
A professora 

chama atenção 
dos alunos 

recorrendo a 
apelos de 
natureza 

posicional ou 
pessoal. 

 
A professora 

ouve as razões 
dos alunos 

quando estes 
justificam seus 

comportamentos 
ilegítimos e 

discute essas 
razões 

utilizando um 
controle pessoal. 

Episódio 1 do dia 27/08/14 (Variação de entalpia e mudança de fases): 
 

1. Professora: ENTÃO SÓ PARA FINALIZAR AQUI! Carbono grafito, fósforo 
vermelho, gás oxigênio são os elementos mais comuns encontrados na natureza. 
Todos na página 200 do livro acompanhem (leitura em voz alta da questão). 

2. Professora: Que barulho é esse? (Se irrita com o excesso de conversa enquanto ela lê o texto e 
desiste de continuar a leitura e pergunta:) já informei as notas da II unidade para vocês? Posso 
falar em voz alta? 

3. Alunos:(Todos) NÃO!! 
4. Professora: Então querem que os pais falem para vocês? 

5. Aluna: A bagaceira ninguém quer saber. (Professora informa as notas 
individualmente até o sinal tocar) 

6. Aluna:(após saber a nota). ODEIO QUÍMICA! 
7. Aluna: TODO MUNDO *** 

8. Alunos (Começam a falar mal da professora). 
 
 
Episódio 2 do dia 13/08/14 (Pressão osmótica): 

 
1. Professora: Eu não entendo porque vocês vêm para a sala? Sabem que a aula começou e ficam 

passeando, conversando, bora GEOVANE34!Só chega atrasado nas minhas aulas, não fez o 

                                                           
33De acordo com Pires (2001), refere-se a comportamentos inapropriados, ou seja, 

conduta distante do que espera a professora dos alunos. 
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dever de casa. 
2. Professora: PSIUU, PRONTO GENTE? SENTEM AÍ! Nós falamos de pressão 

osmótica na página 104, eu disse que a pressão osmótica é uma pressão mínima 
necessária para impedir o processo de osmose [...]. 
 

 

 Devido à falta de comunicação entre a professora e os alunos, os mesmos 

apresentam desinteresse em sua explanação, fazendo com a professora 

interrompa diversas vezes a aula para pedir silêncio. A professora mostra-se 

irritada quando os alunos apresentam um comportamento indevido, e procura 

tornar pública sua frustração diante do ocorrido indicando uma posição de 

ordem como demonstrado nos episódios 1 e 2 . No episódio 1, ao perceber que 

não vai conseguir terminar a leitura devido ao excesso de conversa da turma, a 

professora para o que está fazendo e em tom de ordem ela procura intimidar os 

alunos apresentando as notas da II unidade. Portanto, mediante uma postura 

imperativa, ela retomaria a sua condição natural de controle. No episódio 2, em 

outra aula, o aluno chega atrasado e a professora pede que ele entre logo e 

novamente procura tornar explícita sua autoridade, intimidando o aluno em 

relação a sua falta de empenho quanto as atividades (cabe ressaltar que esse 

aluno é o último da lista de frequência). Assim, podemos classificar a prática 

pedagógica da professora, com um grau de enquadramento muito forte (E++). 

4.4.3 Regras hierárquicas (DR) - Turma B e C 

Para as turmas B e C, nas relações de poder a classificação foi 

considerada forte (C+), uma vez que, na relação professor/alunos, é a 

professora que detêm o poder na sala de aula.  

Nas relações de comunicação entre Professor-aluno, observaram-se graus de 

controle distintos na prática da professora entre as duas turmas, porém, com 

uma pequena variação, já que o perfil da professora indica ser uma docente 

muito exigente, e não era de se esperar outra postura que não fosse a que 

encontramos. Entretanto, na turma B, observamos uma relação entre o tipo de 

visão do aluno que a professora considera ideal de acordo com sua entrevista e 

                                                                                                                                                                          
34 Todos os nomes utilizados são fictícios. 
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ao perfil de aluno requerido pela escola: “Um bom aluno para nós que somos 

professores é aquele que se dedica as atividades, participa das aulas, essa é a 

nossa visão de bom aluno” (Professora).  

Portanto, o aluno que não apresenta essas características, terá dificuldade 

de chegar à professora para tirar dúvidas, o que pode fazer com que esse aluno 

se afaste ainda mais da professora e principalmente da disciplina, uma vez, que 

as condições socioafetivas são fundamentais no processo de aprendizagem, 

seria interessante que a professora perguntasse a turma se existe dúvida quanto 

ao conteúdo, o que não foi observado nas transcrições. Podemos observar 

abaixo, a fala de um aluno sobre a importância da disciplina de Química.  

“Acredito que a disciplina não seja vista como algo interessante ou de 

relevância para a futura profissão dos demais alunos”. Extraída do questionário 

dos alunos (Turma C) 

Nesse caso, a professora poderia estimular ou aguçar a curiosidade dos 

alunos aproximando-os da disciplina ou até quem sabe, revisar o planejamento 

de sua aula. 

Neste caso, a prática da professora apresentou uma tendência de 

enquadramento forte (E+), enquanto que na turma C, devido à distância maior 

que existe entre a visão que a professora possui de um bom aluno e o 

comportamento dos estudantes, é recorrente o uso de um maior controle 

imperativo na turma e por isso observou-se uma tendência de um 

enquadramento mais forte (E++).  

De acordo com os episódios analisados, a prática pedagógica da 

professora reproduz no contexto comunicativo por meio de sua prática 

pedagógica os objetivos que a escola pretende alcançar, refletindo diretamente 

no modo como a professora lida com cada situação em sala de aula. 

Embora pudéssemos imaginar que esse seria um tipo de comportamento 

esperado para um colégio militar, destaco que seu comportamento em sala de 

aula é produto de sua visão como professora e prática de ensino, uma vez que a 

professora estudou a maior parte de seus estudos em escola particular, como 

pode observar na entrevista: “Pois só fiquei dois anos em escola pública o resto 
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da vida foi todo em escola particular e eu estava acostumada com aquele ritmo” 

(Professora). 

Além do mais, para a professora, este perfil de escola contribui para uma 

competição entre os alunos, como observado em parte da entrevista: 

Entrevistadora: Para você qual o fator principal do sucesso do Colégio da Polícia Militar 
em relação aos outros colégios públicos da Cidade? 
Professora: Inicialmente, é incutido no aluno a ideia de que eles são diferentes: vocês são 
alunos diferenciados. Eu acho! Essa filosofia de que está no militar deve ter um 
comportamento diferenciado. Existe um regimento que favorece o crescimento de prestígio 
na escola com relação a hierarquia, graduação e isso chama atenção né? Alguns alunos 
gostam desse destaque. 
 

 Dessa forma, podemos dizer que a prática pedagógica da professora se 

afasta do modelo proposto pela pedagogia mista que sugere um 

enquadramento muito fraco (E--) ao nível das regras hierárquicas nas relações 

de comunicação professor-aluno, que ao permitir maior controle dos alunos no 

processo comunicacional, estes teriam um maior acesso às informações sobre o 

que se espera deles para produção das atividades. 

Nas relações entre espaços Professor – aluno, devido ao poder que a 

professora impõe em cada turma podemos identificar uma fronteira muito 

nítida entre o espaço do aluno e o espaço do professor a partir dos episódios: 

Uma classificação forte (C+) na turma B e uma classificação muito forte (C++) na 

turma C, afastando-se da prática pedagógica da professora do modelo da 

Pedagogia Mista (C-), que propõe uma relação entre os espaços que permita que 

os alunos possam aproximar-se com maior facilidade e abertura no professor. 

Desse modo, observou-se que a professora procura seguir o princípio de 

conduta estabelecida pela escola, exigindo de seus alunos uma disciplina dentro 

desses padrões estabelecidos, nesse sentido para Bernstein (1988), 

A escola é o dispositivo fundamental para inscrever e reescrever a 
consciência nacional e esses mitos de nacionalismo são sempre de 
origem e destino. Portanto, as escolas legitimadas por esses princípios, 
estabelecem os princípios de conduta, caráter e comportamento que 
todos os alunos devem igualmente seguir. (BERNSTEIN, 1988, p. 128). 

 

Esses resultados demostram que, a professora compreende seu papel 

como professor de acordo com as regras hierárquicas defendidas por Bernstein, 
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porém, nas questões que necessitavam uma maior participação dos alunos em 

relação ao conceito da Pedagogia Mista, houve pouco espaço nessa relação. Ou 

seja, nesse contexto de prática pedagógica, em que o professor não abre espaço 

para uma relação dialógica, os alunos têm menos oportunidade de participar 

das aulas de Química, uma vez que suas possíveis contribuições são menos 

estimuladas. 

Portanto, diferentemente da turma B em que a maioria dos alunos 

pertencia a famílias de classe média e que não necessitavam ou questionavam 

sobre a prática pedagógica da professora, na turma C, os alunos sempre 

procuravam uma relação de comunicação com a professora que sempre preferia 

um afastamento entre esses espaços professo-aluno. Entretanto, tal 

enquadramento pode estar significando menos oportunidade para a 

aprendizagem da Química ou mesmo menos qualidade dos conteúdos a serem 

adquiridos pelos alunos em especial aos da turma C, contribuindo para a 

estratificação da classe no interior do colégio. 

4.5. Caracterizações da Prática Pedagógica da Professora – Discurso 

Instrucional (DI) - Indicador Seleção 

Por meio das regras de seleção é possível verificar como, na prática 

pedagógica, ocorre o controle sobre a escolha dos conteúdos, materiais e 

competências e também a relação entre os diferentes conhecimentos presentes 

nessa prática da transmissão/ aquisição dos conteúdos.  

4.5.1. Seleção (DI) –Turma B 

Seguem abaixo os indicadores utilizados para caracterizar a prática 

pedagógica da professora quanto às regras de seleção e suas relações com os 

conhecimentos: intradisciplinares, interdisciplinar, acadêmico e não acadêmico 

e os respectivos episódios analisados nos quadros 7, 8, 9 e 10. 
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Quadro7: Contexto Instrucional (DI) – Seleção nas perguntas dos alunos. 

Contexto Instrucional (DI) – Seleção dos conteúdos 
Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
Nas perguntas 

dos alunos 

 
A professora 

aceita 
unicamente as 

perguntas que se 
enquadram nos 
conteúdos que 

estão a ser 
explorados. 

 
A professora 

aceita 
pontualmente, 

outras 
perguntas 

relacionadas 
com outro 

conteúdo, mas 
sempre 

retomando o 
conteúdo que 

está sendo 
explorado. 

 
A professora 

aceita algumas 
perguntas que, 

de algum modo, 
tenham a ver 

com o assunto 
que está sendo 

explorado. 

 
A professora 

aceita todas as 
perguntas, 

mesmo as que 
não têm nada a 

ver com o 
assunto que está 

sendo 
explorado. 

Episódio do dia 13/08/14 (Continuação de propriedades coligativas): 
 

1. Professora: Se eu falar que a água parou de ferver, significa que a temperatura de 
ebulição dela se alterou, então o que acontece quando a gente adiciona o soluto? 
Aquela temperatura de ebulição e pressão já não serão mais as mesmas, porque não 
mudou suas propriedades? Então o que é ebulioscopia, viu Loy*? A ebulioscopia é o 
estudo da elevação da temperatura de ebulição, ou seja, a gente vai observar que o 
aumento da temperatura de ebulição que foi ocasionada pela adição de um soluto, 
que não é volátil, vai ocasionar o que? O que é a tonoscopia? A tonoscopia... viu 
Lucas* e Fábio*! 

2. Aluno: (Risos) 
3. Professora: Eles gostam de chamar a atenção mesmo! Eu lembrei que Fábio não pode 

ficar perto de Lucas. Então, os fatores requerem uma temperatura maior, aquela 
temperatura ali já não é o suficiente... 

4. Professora: Pode perguntar. 
5. Aluno: ô pró o que é volátil? 
6. Professora: Volátil, significa a capacidade de vaporizar, os perfumes saem logo do corpo, por 

conta da volatilidade que é muito alta por conta do álcool, quanto mais álcool mais volátil. 
Agora vamos falar da tonoscopia, o que que eu falei? Então a adição do soluto na 
solução faz com que a pressão de vapor, caia, por isso que ela para de ferver, então 
isso é chamado de tonoscopia, a tonoscopia está relacionado com a diminuição da 
pressão de vapor por conta da adição do soluto, então ali ele mostra ali ô, PSIU! Que 
a 20 ºC ela tem essa pressão de vapor a 17,5 mg, quando você adicionar o soluto, 
percebam que a pressão de vapor diminui. Só recapitulando, viu Sara! As 
propriedades coligativas elas estão relacionadas a adição de um soluto a um 
solvente, então quais as alterações que a adição do soluto pode ocasionar? Elevação 
da temperatura de ebulição, diminuição da pressão de vapor, efeito ebulioscópio, 
efeito tonoscópio [...]. 
 

 
* Todos os nomes utilizados são fictícios. 

 

Nesse episódio, vemos a professora aceitar a introdução, por meio de um 

aluno, de um conteúdo que ele desconhecia o significado, como pode ser 

observado nos turnos da fala 5 e 6, em que durante a explanação do conteúdo 
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propriedades coligativas, um aluno faz uma pergunta relacionada à 

volatilidade. Neste caso a professora explica o conceito e logo em seguida 

retorna ao conteúdo de sua explicação. Ou seja, ela não se sente incomodada 

com perguntas feitas pelos alunos durante a explanação, mesmo quando essas 

perguntas não se enquadrem no conteúdo que está sendo abordado por ela. 

Neste caso, podemos classificar a prática pedagógica da professora com um 

grau de enquadramento forte (E+). 

 

Quadro 8: Contexto Instrucional (DI) – Seleção nas relações intradisciplinares, na utilização 

da aprendizagem em novas situações. 

Contexto Instrucional (DI) – Seleção dos conteúdos 
Relações intradisciplinares  

Indicador C++ C+ C- C-- 

 
Na utilização 

da 
aprendizagem 

em novas 
situações. 

 
Não são usados 

situações de 
aplicação dos 

conteúdos. 

 
As situações de 
aplicação são 

usadas 
pontualmente 

para 
exemplificar o 

conteúdo. 

 
As situações são 

usadas com 
frequência e são 

relacionadas 
com outros 

conteúdos da 
Química. 

 
As situações de 

aplicação 
permitem 

sempre 
relacionar 

outros 
conteúdos. 

Episódio do dia 13/08/14 (Continuação de propriedades coligativas): 
 

1. Professora: Aqui! O que é a crioscopia? A crioscopia está relacionada com a 
temperatura, PSIU, a crioscopia viu Lais*! A crioscopia está relacionada com a 
diminuição da temperatura de congelamento, ou seja, a gente sabe que a água a uma 
atm ela congela, a temperatura de solidificação é a mesma da fusão, assim ela 
congela a 10 ºC, mas se a gente adiciona alguma substância na água ela não vai 
congelar a 10 ºC, ela vai congelar a uma temperatura menor, ou seja, se a gente 
adiciona um soluto vai acontecer o que? Uma diminuição na temperatura de 
congelamento ou solidificação certo? Então a crioscopia é o que? A diminuição da 
temperatura de congelamento ou temperatura de solidificação ocasionada por soluto. 
Por exemplo, alguém aqui já viu as pessoas jogarem sal no gelo? Por exemplo, quer congelar 
uma bebida rapidamente, aí se joga sal e álcool no gelo, porque? Porque a temperatura de 
fusão do gelo vai cair, então você vai fazer com que ele fique mais frio daí ele congela, mas 
rapidamente, então o sal no gelo ele serve para congelar rapidamente. É por isso que nos locais 
que nevam, eles jogam sal no gelo, para o gelo permanecer congelado ele precisa de uma 
temperatura menor, então a temperatura ambiente não é menor, entendeu, aí ele consegue 
derreter. 

2. Professora: Então nós vamos falar de ebulioscopia? Hoje a gente só está falando mais 
teoria. 

3. Aluno: Graças a Deus pró, vamos continuar assim pró [...]. 

 
*Todos os nomes utilizados são fictícios. 
 

 Na utilização da aprendizagem em novas situações, a professora procura 

fazer relações entre conhecimentos, de forma pontual, na exemplificação do 
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conteúdo. No episódio anterior é possível observar no turno 1 da fala da 

professora, durante a explicação sobre o conteúdo propriedades coligativas, a 

inclusão de um exemplo da aplicabilidade deste conteúdo. Neste caso, podemos 

dizer que a prática pedagógica da professora apresenta uma classificação forte 

(C+). Essa característica resulta da análise de outros episódios  realizadas, onde 

se observou que, na maioria dos casos, a classificação era forte, o que foi 

comprovado na quantificação dos dados apresentados no início do capítulo IV. 

 

Quadro 9: Contexto Instrucional (DI) – Seleção nas relações interdisciplinares, na utilização 

da aprendizagem em novas situações. 

Contexto Instrucional (DI) – Seleção dos conteúdos 
Relações interdisciplinares  

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
Na utilização 

da 
aprendizagem 

em novas 
situações. 

 
As situações de 
aplicação nunca 

se referem a 
conhecimentos 

de outras 
disciplinas/áreas 

disciplinares.  

 
As situações de 
aplicação são 

usadas 
pontualmente 

para 
exemplificar um 

conteúdo de 
Química. 

 
Com frequência 

são criadas 
situações de 

aplicação que 
relacionam 

conhecimentos 
de 

disciplinas/áreas 
disciplinares 

diferentes. 

 
As situações de 

aplicação incluem 
sempre, relações 

entre 
conhecimentos 

disciplinares/áreas 
diferentes. 

Episódio do dia 13/08/14 (Continuação de propriedades coligativas): 
 

1. Professora: O natural é que na osmose, ela sai do menos concentrado para o mais concentrado, 
se eu quiser fazer o processo reverso, inverso vai ser o que? Do mais concentrado para o menos 
concentrado, isso é o que ocorre nos dessalinizadores, o que são dessalinizadores? São aparelhos 
que retiram o sal da água do mar, nos locais onde a agua doce é escassa, deserto por exemplo, eles 
têm tanques enormes, que fazem esse processo, coletam água do mar e fazem a osmose reversa, 
nos lugares, nos navios também tem esse aparelho. 

2. Professora: Nos navios nos botes salva vidas, tem os dessalinizadores manuais, porque 
se você naufragar e ficar muito tempo, você usa para poder fazer esse processo. 

3. Professora: Então aqui, EI PSIU! Então o que a gente vai observar, só fechando, Laila*! 
Nós falamos na parte teórica sobre os conceitos das propriedades coligativas, elevação 
de temperatura de ebulição, diminuição da pressão de vapor, diminuição da 
temperatura de congelamento e a pressão osmótica. Só para finalizar, pressão osmótica 
é a pressão que é exercida para impedir o processo de osmose e dependendo da pressão 
exercida você pode até reverter o processo. Sexta-feira eu dou o restante, os tópicos 6, 
6.2[...]. 

 
*Todos os nomes utilizados são fictícios. 
 

Na utilização da aprendizagem em novas situações, é possível identificar 

durante a explanação do conteúdo relações com outras áreas do conhecimento. 

Neste episódio podemos observar que a professora recorre ao conceito de 
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osmose, conteúdo que também é apresentado na disciplina de Biologia, mas 

que se torna necessário para um entendimento do conteúdo de pressão 

osmótica, muito utilizado na disciplina de Química para explicar a osmose 

reversa, ou seja, ela traz exemplo de uma aplicação entre conteúdos de áreas 

diferentes para exemplificar o conceito de osmose reversa como observado no 

turno 1 da fala da professora. Neste caso, podemos classificar a prática 

pedagógica da professora, com um enquadramento forte (E+). 

 

Quadro 10: Contexto Instrucional (DI) – Seleção nas relações entre conhecimentos 

acadêmicos e não acadêmicos, na utilização da aprendizagem em novas situações. 

Contexto Instrucional (DI) – Seleção dos conteúdos 
Relações conhecimento acadêmico/ não acadêmico 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
Na utilização 

da 
aprendizagem 

em novas 
situações. 

 
As situações de 
aplicação nunca 

se referem ao 
cotidiano. 

 
As situações de 

aplicação só 
muito 

pontualmente, 
se referem ao 

cotidiano. 

 
São frequentes 
as situações de 
aplicação que 
relacionam o 

cotidiano com 
conteúdo de 

Química. 

 
As situações de 

aplicação 
relacionam 

sempre o 
cotidiano como 
o conhecimento 

científico. 
Episódio do dia 05/09/14 (Lei de Hess): 
 

1. Professora: Lei de Hess. Quem quiser acompanhar a página é 280, certo? Existem várias 
maneiras de determinar a variação de entalpia, então a gente vai começar primeiro estudando 
a lei de Hess, Hess ele era um cientista matemático suíço que estudando algumas reações 
determinou que a variação de entalpia de uma reação depende somente do estado inicial e do 
estado final, só que as reações elas nem sempre acontecem dessa forma, a gente apresenta a 
equação, e na apresentação de equação a gente só apresenta o estado final e o inicial né? A 
gente apresenta os reagentes utilizados e os produtos formados? Não né Alexandre*? Na 
prática, as reações acontecem em etapas, na hora que a gente apresenta, vai-se eliminando 
essas etapas que são intermediárias no processo, observem que a equação inicial e final é que 
importa, então para gente entender isso fazemos uma analogia: Nós estamos aqui no colégio 
militar e queremos nos deslocar até a praça Rui Barbosa, se pudéssemos avaliar a situação, 
existe só uma possiblidade de deslocamento até a praça Rui Barbosa? 

2. Alunos: Não! 
3. Professora: Temos vários caminhos, diversas possibilidades: pelo Viaduto, Avenida Rio 

Branco, pela feirinha ou se tivéssemos mais tempo e a depender da companhia ...podemos dar a 
volta pela cidade Nova e sair no Mandacaru. 

4. Aluno: Ah! Depende do tempo e a companhia. Já entendi pró, já entendemos (risos 
da turma). 

5. Professora: Então, temos várias possibilidades, porém, o que nos interessa são os 
caminhos apenas? 

6. Alunos: Não!  
7. Professora: O que interessa é sair daqui e chegar lá na praça Rui Barbosa, ou seja, nós não 

analisamos os vários caminhos; os intermediários, só o estado inicial e o final, é mais ou menos 
isso, independente dos caminhos seguidos para que as reações se realizem, o que interessa é a 
etapa final e a inicial. 

8. Aluno: A senhora poderia ser bem assim! Seria bem melhor não olhar o cálculo só a 
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resposta, (risos da turma). 
9. Professora: Ah tá! Vocês vão perceber ao fazerem os cálculos, que vão trabalhar em 

relação aos caminhos, na lei de Hess ele dar a equação total, na prova eu dou as 
alternativas a partir da daí vocês deverão escolher os caminhos que vão seguir. 
 

*Todos os nomes utilizados são fictícios. 

 

 A professora também recorre aos conhecimentos de senso comum para 

exemplificar e melhorar a compreensão dos alunos sobre o conhecimento 

científico. É possível observar através dos turnos 1, 3 e 7 da fala da professora 

observamos que o exemplo é utilizado de forma pontual por meio de uma 

analogia entre caminhos e deslocamento (conhecimento não – acadêmico), para 

exemplificar o raciocínio do cientista (conhecimento acadêmico). Neste caso 

também podemos classificar a prática pedagógica da professora com um grau 

de enquadramento forte (E+). 

 

4.5.2. Seleção (DI) –Turma C 

Seguem abaixo os indicadores utilizados para caracterizar a prática 

pedagógica da professora quanto às regras de seleção e suas relações com os 

conhecimentos: intradisciplinares, interdisciplinar, acadêmico e não acadêmico 

e os episódios analisados nos quadros 11, 12, 13 e 14. 
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Quadro 11: Contexto Instrucional (DI) – Seleção nas perguntas dos alunos. 
 

Contexto Instrucional (DI) – Seleção dos conteúdos 
Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 
 
 
 
 

Nas perguntas 
dos alunos 

 
A professora 

aceita 
unicamente as 

perguntas que se 
enquadram nos 
conteúdos que 

estão a ser 
explorados. 

 
A professora 

aceita 
pontualmente, 

outras 
perguntas 

relacionadas 
como outro 

conteúdo, mas 
sempre 

retomando o 
conteúdo que 

está sendo 
explorado. 

 
A professora 

aceita algumas 
perguntas que, 

de algum modo, 
tenham a ver 

com o assunto 
que está sendo 

explorado. 

 
A professora 

aceita todas as 
perguntas, 

mesmo as que 
não têm nada a 

ver com o 
assunto que está 

sendo 
explorado. 

Episódio do dia 12/08/14 (Continuação de propriedades coligativas): 
 

1. Professora: Caio e André*, posso começar? A pressão atmosférica varia com a 
altitude, a gente viu que quanto maior a altitude menor a pressão atmosférica, e a 
temperatura ela é proporcional a pressão atmosférica: maior pressão, maior 
temperatura de ebulição, menor pressão, menor temperatura de ebulição, [...] eu só 
quero chamar a atenção para algumas coisas olhem!, a gente tem três conceitos: 
pressão de vapor, pressão atmosférica e volatilidade, [...] A evaporação é um 
processo que ocorre de forma natural, então quando a gente fala de volatilização 
estamos falando de um processo que a substância tem para se transformar em vapor, 
e as substâncias maIs voláteis elas tendem a se tornar em vapor, mais facilmente 
assim, possuem  maior pressão de vapor. Precisamos diferenciar a pressão de vapor 
da ebulição, o que é pressão de vapor? Viu Amanda*? Na pressão atmosférica, 
quando a gente fala da pressão de vapor na volatilização ela é maior quanto mais 
volátil for a substância. 

2. Aluno: quer dizer que a pressão de vapor da ebulição ela deve ser igual à pressão atmosférica? 

3. Professora: Da volatilização! Ou seja, das substâncias voláteis. Nesse caso, ela é maior 
quanto mais volátil for a substância, vamos prestar atenção aqui, porque as vezes a gente fala 
e são vários conceitos tem que ficar, observe, aí na letra D ele fala que, a temperatura de 
ebulição é proporcional a pressão atmosférica [...]. 

 
*Todos os nomes utilizados são fictícios. 
 

Nesse episódio, a professora aceita uma seleção espontânea do aluno 

como observado no episódio nos turnos da fala 2 durante a explanação do 

conteúdo propriedades coligativas, sobre a relação entre pressão de vapor da 

ebulição e pressão atmosférica. A professora responde diretamente ao aluno, 

explicando o conceito e logo em seguida retorna à correção das atividades, 

como demostrado no turno 3 da fala da professora. Neste caso, podemos 

classificar a prática pedagógica da professora, com um grau de enquadramento 

forte (E+). 
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Quadro 12: Contexto Instrucional (DI) – Seleção nas relações intradisciplinares, na utilização 

da aprendizagem em novas situações. 

Contexto Instrucional (DI) – Seleção dos conteúdos 
Relações intradisciplinares  

Indicador C++ C+ C- C-- 

 
Na utilização 

da 
aprendizagem 

em novas 
situações. 

 
Não são usados 

situações de 
aplicação dos 

conteúdos. 

 
As situações de 
aplicação são 

usadas 
pontualmente 

para 
exemplificar o 

conteúdo. 

 
As situações são 

usadas com 
frequência e são 

relacionadas 
com outros 

conteúdos da 
Química. 

 
As situações de 

aplicação 
permitem 

sempre 
relacionar 

outros 
conteúdos. 

Episódio do dia 27/08/14 (Variação de entalpia e mudança de fases): 
 

1. Professora: Vocês se lembram de alotropia e substância simples? As substâncias 
alotrópicas temos como exemplo o carbono (diamante e grafite) e do oxigênio (gás 
oxigênio e gás ozônio).Temos também o elemento Fósforo na forma alotrópica (vermelho) 
que está presente na parte lateral da caixa de fósforo pois no palito contém cloreto de potássio. 

2. Alunos: (Mostram-se surpresos e demonstram entusiasmo com a aula). 
3. Aluno: Morria mais não sabia disso! 
4. Alunos: (Diante do entusiasmo ficam um comentando com o outro e começam a 

fazer perguntas para a professora também) 
5. Aluno: Ai professora devido ao atrito que ele acende né? Que massa! 

6. Professora: Retomando o conteúdo! Na alotropia o elemento poderá formar duas ou mais 
substâncias simples. No caso do fósforo, apresenta duas formas alotrópicas o vermelho e o 
branco. 

7. Alunos: (Conversam entre eles sobre o que seria toxidade. Diante do comentário de 
um aluno todos começam a rir e a fazer brincadeira com esse aluno) 

8. Professora: As formas alotrópicas do enxofre é ortorrômbico e monoclínico. 
SILÊNCIO! Então gente, nas reações utilizamos sempre os exemplos mais comuns: 
quem é mais comum, o carbono grafito ou diamante? 

9. Alunos: Carbono grafite. 
10. Professora: Então significa que nas reações aparecerá o carbono mais comum na 

natureza. E o oxigênio? Qual a forma mais comum? 

11. Alunos: O2 

12. Professora: E o Fósforo? Vermelho ou branco? 

13. Alunos: Vermelho 

14. Professora: Então só para finalizar aqui! Carbono grafito, fósforo vermelho, gás 
oxigênio são os elementos mais comuns encontrados na natureza. Todos na página 
200 do livro acompanhem (leitura em voz alta da questão). 

 
 

Na utilização da aprendizagem em novas situações, a professora procura 

fazer relações entre conhecimentos da mesma área da Química, de forma 

pontual, na exemplificação do conteúdo. No episódio acima é possível observar 

no turno 1 da fala da professora, durante uma abordagem sobre elementos 

alotrópicos, um exemplo da aplicabilidade do elemento (Fósforo vermelho) na 

caixa de fósforo e um aluno no turno 5 apresenta-se surpreso diante do que 

acabara de saber. Isso demonstra que os alunos não são tão desinteressados 
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assim, mas que quando aguçados com um assunto interessante, ou que se 

aproxima da sua realidade, mostram-se muito receptivos à explanação dos 

conteúdos da Química. A professora poderia aproveitar mais o interesse da 

turma e o entusiasmo, para abordar o conteúdo, pois caberia  por exemplo 

aprofundar o conceito de toxidade das substâncias, que emergiu da curiosidade 

dos próprios alunos e até mesmo sobre segurança. No entanto, ela trata logo de 

finalizar essa parte. Neste caso, podemos dizer que a prática pedagógica da 

professora apresenta um grau de classificação forte (C+). 
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Quadro 13: Contexto Instrucional (DI) – Seleção nas relações interdisciplinares, na utilização 

da aprendizagem em novas situações. 

Contexto Instrucional (DI) – Seleção dos conteúdos 
Relações interdisciplinares  

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
Na utilização 

da 
aprendizagem 

em novas 
situações. 

 
As situações de 
aplicação nunca 

se referem a 
conhecimentos 

de outras 
disciplinas/áreas 

disciplinares.  

 
As situações de 
aplicação são 

usadas 
pontualmente 

para 
exemplificar um 

conteúdo de 
Química. 

 
Com frequência 

são criadas 
situações de 

aplicação que 
relacionam 

conhecimentos 
de 

disciplinas/áreas 
disciplinares 

diferentes. 

 
As situações de 

aplicação incluem 
sempre, relações 

entre 
conhecimentos 

disciplinares/áreas 
diferentes. 

Episódio do dia 13/08/14 (Pressão osmótica): 
 

1. Professora: Vou falar de propriedades coligativas, nós falamos quais são as ações dos 
solutos que influenciam nas propriedades coligativas, então recapitulando, falamos das 
propriedades coligativas que são quatro: ebulioscopia, tonoscopia, crioscopia e 
osmoscopia. Na ebulioscopia significa que aumenta no início da temperatura de 
ebulição da solução, assim, aumenta com a adição de um soluto não volátil, não volátil 
porquê? Porque se for volátil a pressão de vapor dele seria menor que a da água e ele 
iria evaporar e não iria alterar certo, por isso tem que ser um soluto não volátil, então a 
relação, correlação da temperatura de ebulição a partir da adição de um soluto, consiste 
na propriedade análoga de ebulioscopia, aí aqui na figura vocês veem que a água tem 
uma temperatura de ebulição, [...]faltou eu falar de osmose, todo mundo já viu falar de 
osmose, quando estudou transporte celular certo, no 1° ano em biologia? Então o que é o processo 
de osmose? Alguém viu isso em biologia?É transporte do meio menos concentrado para o meio 
mais concentrado, quando você tempera a salada de alface a água ela muda do meio menos 
concentrado para o mais concentrado, o processo de salgamento de carne e peixe também é um 
processo de osmose, salga-se a carne, você retira a água [...]o que, que a gente vai trabalhar? Com 
a pressão osmótica, que é uma pressão exercida para impedir que ocorra a osmose, então 
exercendo uma pressão sobre o meio mais concentrado para impedir que ocorra a osmose, [...] 
então essa pressão exercida é chamada de pressão osmótica, alguém já ouviu falar de 
osmose reversa? 

2. Aluno: Não!  
3. Professora: A osmose reversa significa o que? Que você vai fazer o processo inverso da 

osmose, ou seja, quando o solvente migrar do meio mais concentrado para o menos 
concentrado isso com uma pressão altíssima certo, tem que exercer uma alta pressão 
para você poder reverter o processo de osmose, isso ocorre, então se a osmose sai do 
menos concentrado, a reversa vai sair do concentrado para o diluído, isso ocorre nos 
dessanilizadores, o que são dessanilizadores? Dessanilizadores são aparelhos que 
retiram o sal da água do mar, para tornar possível o consumo dessa água, ela não é uma 
água potável certo, em navios com botes salva vidas quando tem aqueles equipamentos 
sempre tem um dessanilizador portátil [...] é isso aí o processo: eles armazenam a água 
no tanque com algum material semipermeável com um aparelho viu Caique? Que 
exerce a pressão e faz com que ela passe por essa membrana semipermeável. São dois 
tanques com comunicação direta entre eles: um enche o tanque com água do mar e o 
outro contém a parte mais diluída da água do mar, só voltando aqui viu Felipe*! [...]. 

 

*Todos os nomes utilizados são fictícios. 
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Nesse episódio verificamos que a professora estabelece relações com 

outras áreas do conhecimento científico escolar. A professora recorre neste caso 

à disciplina de Biologia, que a professora utiliza para explicar a pressão 

osmótica e a osmose reversa, ou seja, ela estabelece uma relação entre 

conteúdos de áreas diferentes para explicar o conceito de osmose reversa, como 

observado nos turnos 1 e 3 da fala da professora. Observamos também que ela 

não estimula ou promove diálogos na sala, pois sua forma de conduzir as aulas 

é sempre com pouca participação da turma. Neste caso, podemos dizer que a 

prática pedagógica da professora apresenta um enquadramento forte (E+). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 88 ~ 
 

 

Quadro 14: Contexto Instrucional (DI) – Seleção nas relações entre conhecimentos 

acadêmicos e não acadêmicos, na utilização da aprendizagem em novas situações. 

Contexto Instrucional (DI) – Seleção dos conteúdos 
Relações conhecimento acadêmico/ não acadêmico 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
Na utilização 

da 
aprendizagem 

em novas 
situações. 

 
As situações de 
aplicação nunca 

se referem ao 
cotidiano. 

 
As situações de 

aplicação só 
muito 

pontualmente, 
se referem ao 

cotidiano. 

 
São frequentes 
as situações de 
aplicação que 
relacionam o 

cotidiano com 
conteúdo de 

Química. 

 
As situações de 

aplicação 
relacionam 

sempre o 
cotidiano como 
o conhecimento 

científico. 

Episódio do dia 26/08/14  (Termoquímica): 
 

1. Professora: Queima é sinônimo de combustão. A queima de uma madeira, o que vai 
acontecer? 

2. Aluno: Vai liberar calor. 
3. Professora: Esse processo é exotérmico, pois libera calor. Alguém pode dar um 

exemplo de reação endotérmica - que absorve calor? 

4. Aluno : O tecido da roupa. A lã. É isolante. 
5. Professora : A lã não absorve e nem libera calor. Como estamos falando em reações 

químicas vamos falar em fotossíntese, que para que aconteça é necessária a energia 
solar. Significa que ela absorve luz então é um processo endotérmico. As mudanças 
dos estados físicos da matéria ocorrem com absorção ou liberação de calor: a 
passagem do sólido para o líquido é necessária que absorva calor, o mesmo ocorre 
com a passagem do líquido para o vapor, é necessário absorver calor que é fornecido 
por quem? Pela chama. O corpo humano ele absorve e libera calor o tempo todo 
como a digestão. 

6. Aluno : O suor né professora? 
7. Professora :Quando você sai de uma piscina você têm aquela sensação de frio. Porque a água 

vai estar retirando calor do corpo para que ela possa evaporar. E com o tempo vamos nos 
secando ao vento. Ou quando deixamos cair álcool ou acetona na pele não nos dá uma 
sensação de frio? Porque ela está retirando calor do corpo. Na verdade, as reações que 
ocorrem com troca de calor, são reações de transferência. Vocês já estudaram esses 
conceitos em física (a professora pede silêncio). Então essas trocas de energia e 
transferência de calor, funcionam de duas maneiras que são os processos de troca de 
calor: Exotérmico é o que libera calor e endotérmico o que absorve calor. 

8. Professora : Vamos trabalhar no momento com a teoria e depois veremos os cálculos. 
Então vamos lembrar o que é uma reação química. Alguém lembra o conceito? [...] 

 

 

A professora também recorre a exemplos do cotidiano dos alunos para 

melhorar a compreensão dos alunos sobre o conhecimento científico. Neste 

episódio é possível observar no turno 7 da fala da professora que o exemplo é 

utilizado de forma pontual, usando o corpo humano e como este reage quando 

sai da piscina (conhecimento não – acadêmico), para exemplificar o conceito de 

troca de calor: processo endotérmico e exotérmico (conhecimento acadêmico). 

No entanto, a impressão que se tem é que é necessário vencer o conteúdo de 
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qualquer forma, e as intervenções dos alunos, que poderiam servir como 

estímulo para promover uma maior relação de comunicação, não são 

estimuladas pela professora. Neste caso também podemos classificar a prática 

pedagógica da professora, com um enquadramento forte (E+). 

 

4.5.3. Seleção (DI) - Turmas B e C 

Nas perguntas dos alunos, observamos similaridades entre os resultados 

nas duas turmas com uma tendência de prática pedagógica com um 

enquadramento forte (E+), aproximando-se do modelo proposto pela Pedagogia 

Mista, em que a professora controla a seleção, ainda que permita que os alunos 

possam interferir. 

Nas relações intradisciplinares encontramos uma classificação forte nas 

duas turmas (C+) com afastamento da prática pedagógica da professora quando 

comparadas ao modelo da Pedagogia Mista, que sugere uma classificação 

muito fraca (C--) de modo que a professora possa considerar importante a 

apresentação de conteúdos da mesma área disciplinar, neste caso, Química. 

Nas relações ao nível interdisciplinar, a prática pedagógica da professora 

apresenta um enquadramento semelhante nas duas turmas, com a utilização do 

mesmo exemplo em diferentes áreas do conhecimento, portanto um 

enquadramento forte (E+), afastando-se do modelo da Pedagogia Mista que 

exige um enquadramento fraco (E-), para que seja possível uma relação com 

outras áreas disciplinares, criando um contexto específico para a aprendizagem. 

Nas relações dos conhecimentos acadêmicos e não- acadêmicos, a prática 

pedagógica da professora também apresentou um enquadramento semelhante 

nas duas turmas um enquadramento forte (E+), afastando-se do modelo 

proposto pela Pedagogia Mista que sugere um enquadramento muito fraco (E--), 

onde a professora promove a inter-relação entre os dois tipos de conhecimentos, 

de modo que os alunos percebam uma relação próxima entre esses 

conhecimentos no dia-a-dia, procurando uma melhor compreensão e aplicação 

do mesmo. 
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Esses resultados demostram que a prática pedagógica da professora se 

orienta muito mais pelo conhecimento acadêmico da Química, que pelo 

conhecimento não acadêmico ou cotidiano, que seria aquele conhecimento mais 

próximo ao cotidiano dos alunos e como a professora apresenta dificuldade em 

fazer esses tipos de relações de conhecimentos. E isso é percebido pelos alunos, 

que se mostram satisfeitos com as aulas práticas e em alguns casos, como na 

turma B , em que os alunos consideram os exercícios difícil e no entanto acham 

a explicação da professora um pouco rasa. Como em uma fala de uma aluno: 

“Os livros didáticos que usamos cobram mais do que é explicado. Gostei das 

aulas práticas”. Extraída do questionário dos alunos (TURMA B) 

Não conseguimos encontrar nas observações uma quantidade maior de 

exemplos em que a professora consegue relacionar o conteúdo científico ao 

cotidiano dos alunos, procurando resgatar os conhecimentos prévios dos 

mesmos, para que assim, o aprendizado na disciplina de Química fosse mais 

bem aproveitado, principalmente entre os alunos oriundos de famílias de classe 

trabalhadora, em especial da turma C, que na maioria das vezes não possui 

uma socialização primária que esteja em consonância com a socialização exigida 

pela escola. 

Nesse caso, a prática pedagógica da professora se afasta tanto das ideias 

de Bernstein, que o professor deveria fazer a seleção dos conteúdos de forma 

autônoma levando em consideração a vontade dos alunos, quanto pelo conceito 

da Pedagogia Mista, onde é necessária uma constante relação, entre 

conhecimentos anteriores e novos e outros tipos de conhecimentos, favorecendo 

assim que alunos com uma maior dificuldade na aprendizagem em Química 

possam apropriar-se desses conhecimentos. 

Vale ressaltar que o afastamento da prática pedagógica da professora 

quanto à aprendizagem em novas situações (conhecimentos 

intradisciplinares/interdisciplinares/acadêmico e não acadêmico) pode estar 

relacionado ao fato da professora não conseguir relacionar todos os conteúdos 

de Química a outros contextos e ao tipo de formação acadêmica. Assim, cabe o 

questionamento: é possível fazer relações com todos os conteúdos de Química? 
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Ou existem aqueles conteúdos mais propícios para essas relações aconteçam? 

Será que a afinidade do professor com determinados conteúdos pode contribuir 

nesse processo? 

4.6. Caracterizações da Prática Pedagógica da Professora – Discurso 

Instrucional (DI) - Indicador Sequência. 

As regras de sequência são responsáveis por estabelecer a ordem de 

transmissão dos conteúdos, competências e atividades indicando a sua 

progressão aos alunos, em cada momento, do seu processo de aprendizagem. 

 

4.6.1. Sequência (DI) –Turma B 

Seguem abaixo os indicadores utilizados para caracterizar a prática 

pedagógica da professora quanto às regras de sequência e seus respectivos 

episódios nos quadros 15 e 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 92 ~ 
 

 

Quadro 15: Contexto Instrucional (DI) – Sequência na exploração discussão dos temas em 

estudo. 

Contexto Instrucional (DI) – Sequência dos conteúdos 
Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
Na exploração/ 
discussão dos 

conteúdos 

 
A professora 

explora os 
conteúdos 

segundo uma 
ordem rígida de 

sequência 
realizada por 

ela. 

 
A professora 

explora os 
conteúdos 

segundo uma 
determinada 

ordem e aceita 
as intervenções 
dos alunos, mas 
apenas ao nível 
da alteração da 

sequência. 

 
A professora 

explora os 
conteúdos 

alternando a 
sequência e, 

pontualmente, a 
macro sequência 

em função das 
intervenções dos 

alunos. 

 
A professora 

explora os 
conteúdos, 
alternando 

mesmo a macro 
sequência, em 

função das 
intervenções dos 

alunos. 

Episódio do dia 27/08/14 (Termoquímica): 
 

1. Professora:Bom dia, olhem só! Nós vamos pular do capítulo 2 para o capítulo 6. (Responde 
algumas perguntas de alunos que estão sentados à frente dela enquanto a maior 
parte da sala conversa). 

2. Professora: SILÊNCIO! Acompanhem a aula com o livro na página 194. 
3. Professora: Hoje vamos trabalhar termoquímica, pois eletroquímica é um conteúdo grande o 

que dificultaria o término do mesmo no período estipulado pela escola e por não ser um 
conteúdo muito cobrado no vestibular e ENEM. Por isso saímos do capítulo 2 para o capítulo 
6. 

4. Professora: O que significa termoquímica? Termo está relacionado com temperatura, 
que está relacionada com calor. Então quando estamos estudando termoquímica, 
estamos estudando as trocas de calor, na forma de calor que ocorre nas reações. Essas 
trocas de energia podem ocorrer em forma de dois processos: Exotérmico e 
endotérmico. No processo exotérmico ocorre liberação de calor e na endotérmica 
absorção de calor. Alguém pode me dar um exemplo de um processo exotérmico? 

5. (Alunos conversam entre eles) 
6. Aluno: Combustão. 
7. Professor: Que reação ocorre na combustão? 
8. Aluno: fogo, calor 
9. Aluno: fusão 
10. Professor: São reações de queima. Alguém pode dar exemplo de uma reação 

endotérmica? 
11. Aluno: Uma panela aquecida seria? 
12. Professora: É.. Depende de como estar cozinhando, pois, a fusão não é uma reação é uma 

mudança de estado. 
13. Aluno: Então fala ai? 
14. Professora: Só voltando: nas reações de combustão, a madeira é o combustível, o 

oxigênio é o comburente e a queima vai liberar o gás carbônico mais calor; quando 
nos aproximamos da fogueira, nós percebemos o calor que está sendo liberado. E se 
queimarmos a parafina? Vocês sabem que ela queima, só que o calor liberado na 
queima da vela é diferente do liberado na queima da madeira. Um processo 
endotérmico é a fotossíntese. Para que ela ocorra ela precisa de que? As plantas 
realizam fotossíntese mediante absorção do calor proveniente do sol, então é um 
processo endotérmico[...]. 
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Neste episódio podemos observar que a professora decide a sequência 

do conteúdo sem a participação dos alunos, pois nos turnos 1 e 3  a professora 

procura informar e justificar a ordem dos conteúdos. No turno 13, ao ser 

interpelada por um aluno, a professora prossegue seu discurso centrado no 

conteúdo anunciado por ela, mantendo estritamente o controle sobre a 

sequência. Nesse caso, a prática da professora apresenta um grau de 

enquadramento muito forte (E++). 

Quadro 16: Contexto Instrucional (DI) – Sequência na recapitulação dos conteúdos. 

Contexto Instrucional (DI) – Sequência dos conteúdos 
Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
Na 

recapitulação 
dos conteúdos 

 
A recapitulação 
do conteúdo é 
selecionada e 

segue uma 
ordem com 

polarização do 
discurso da 

professora sem 
intervenção dos 

alunos. 

 
A recapitulação 

do conteúdo 
segue a ordem 
determinada 

pela professora, 
mas esta pode 

ser 
pontualmente 
alterada por 

perguntas dos 
alunos a quem a 

professora 
responde. 

 
A recapitulação 

do conteúdo, 
sejam eles 

selecionados 
pela professora 
ou pelos alunos, 

segue uma 
ordem definida 
pela professora 

em conjunto 
com os alunos. 

 
A recapitulação 

do conteúdo, 
sejam eles 

selecionados 
pela professora 
ou pelos alunos, 
segue a ordem 
determinada 
pelos alunos. 

Episódio do dia 13/08/14 (Continuação de propriedades coligativas): 
 

1. Professora: Até então a gente estava falando de substâncias puras, a gente viu a 
influência do estado físico das substâncias, a pressão, temperatura falou também da 
pressão de vapor do líquido certo? Dei como exemplo um sistema fechado que foi 
uma garrafa pet [...]. Os fatores que influenciam na pressão de um vapor, como a 
temperatura [...]. Com formação de vapor, no fenômeno endotérmico, o aumento da 
temperatura favorece a sua formação, aumentando assim a sua pressão máxima de 
vapor, para não confundir as coisas certo gente? Em relação a natureza do líquido, 
que a pressão ela vai aumentando com o aumento da temperatura, assim, líquidos e 
gases diferentes têm pressão de vapores diferentes, mais voláteis maior pressão de? 

2. Aluno: Vapor. 
3. Professora: Isso aqui só foi para recapitular, eu já falei também como é que ocorre a ebulição 

de um líquido? Eu até corrigi uma atividade na sala, disse que a ebulição ocorre quando a 
pressão de vapor se iguala a pressão atmosférica, que é a pressão externa, ou seja, que a 
ebulição de um líquido depende da pressão externa, quanto menor for a pressão externa, 
menor será sua temperatura de ebulição, citei como exemplo a bolha que não sobe a superfície, 
que só ocorre quando a pressão dentro da bolha se igualar com a pressão externa, que é a 
pressão atmosférica. Hoje a gente vai falar das propriedades coligativas, o que seriam 
as propriedades coligativas? Até então a gente estava falando de substâncias puras, 
quando eu falava de água, do éter, da acetona que são substâncias puras, então as 
substâncias puras elas têm propriedades próprias, especificas, quando falava em 
solução, uma solução é formada pôr! Como é formada uma solução? 

4. Alunos: Solvente mais soluto. 
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A professora polariza todo o discurso durante a apresentação da síntese 

de revisão e o envolvimento ou participação dos alunos ocorre mediante a 

iniciativa da própria professora e não deles. Assim, a prática da professora 

apresenta um grau de enquadramento muito forte (E++) para a regra de 

sequência na recapitulação dos conteúdos. 

 

4.6.2. Sequência (DI) - Turma C 

Seguem abaixo os indicadores utilizados para caracterizar a prática 

pedagógica da professora quanto as regras de sequência e seus respectivos 

episódios nos quadros 17 e 18. 

Quadro 17: Contexto Instrucional (DI) – Sequência na exploração discussão dos conteúdos. 

 
Contexto Instrucional (DI) – Sequência dos conteúdos 

Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 
 

Na exploração/ 
discussão dos 

conteúdos 

 
A professora 

explora os 
conteúdos 

segundo uma 
ordem rígida de 

sequência 
realizada por 

ela. 

 
A professora 

explora os 
conteúdos 

segundo uma 
determinada 

ordem e aceita 
as intervenções 
dos alunos, mas 
apenas ao nível 
da alteração da 
micro sequência. 

 
A professora 

explora os 
conteúdos 

alternando a 
micro sequência 
e, pontualmente 

a macro 
sequência em 

função das 
intervenções dos 

alunos. 

 
A professora 

explora os 
conteúdos, 
alternando 

mesmo a macro 
sequência, em 

função das 
intervenções dos 

alunos. 

Episódio do dia 25/08/14 (Termoquímica): 
 

1. Professora: Abram os livros na página 192 e façam silêncio! Saímos do capítulo 2 e vamos 
para o capítulo 6, pois eletroquímica é um conteúdo grande o que dificultaria o término do 
mesmo no período estipulado pela escola e por não ser um conteúdo muito cobrado no 
vestibular e ENEM. 

2. Professora: Termoquímica. Esse assunto traz a memória de vocês alguma coisa? 
Termo vem de que? 

3. Aluno: Temperatura. 
4. Professora: (Copia no quadro a data e o conteúdo da aula) 

5. Professora: Termo está relacionado com temperatura e temperatura com a agitação 
das moléculas e associamos a algumas sensações. Em Química refere-se a trocas de 
energia. Lembrando que no estado gasoso a agitação das moléculas será maior que 
no estado solido, ou seja, o grau de agitação das moléculas faz com que tenham 
energia, também chamada de energia cinética e esta energia fará com que ocorram as 
reações químicas e essas reações dependem da quantidade de energia que pode ser 
absorvida ou liberada por ela [...] 
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Na exploração do tema a professora seleciona a ordem dos conteúdos 

que serão trabalhados em sala de aula, sem permitir intervenções dos alunos na 

sequência escolhida e, com base neste episódio, percebemos que no turno 1 da 

fala da professora é possível perceber sua abordagem em que a mesma justifica 

a sequência levando em consideração os conteúdos que são mais abordados nas 

avaliações (ENEM e vestibular). Nesse caso, a prática da professora apresenta 

um grau de enquadramento muito forte (E++). 

Quadro 18: Contexto Instrucional (DI) – Sequência na recapitulação dos conteúdos. 

 
Contexto Instrucional (DI) – Sequência dos conteúdos 

Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 
 

Na 
recapitulação 
dos conteúdos 

 
A recapitulação 

do tema é 
selecionada e 

segue uma 
ordem com 

polarização do 
discurso da 

professora sem 
intervenção dos 

alunos. 

 
A recapitulação 
dos temas segue 

a ordem 
determinada 

pela professora, 
mas esta pode 

ser 
pontualmente 

ser alterada por 
perguntas dos 
alunos a que a 

professora 
responde. 

 
A recapitulação 

dos temas, 
sejam eles 

selecionados 
pela professora 
ou pelos alunos, 

segue uma 
ordem definida 
pela professora 

em conjunto 
com os alunos. 

 
A recapitulação 

dos temas, 
sejam eles 

selecionados 
pela professora 
ou pelos alunos, 
segue a ordem 
determinada 
pelos alunos. 

Episódio do dia 27/08/14 (Variação de entalpia e mudança de fases): 
 

1. Professora:Na aula anterior trabalhamos com o conceito de termoquímica que envolve as 
trocas de calor nas reações que podem ser de dois tipos: exotérmico e endotérmico. Os 
processos exotérmicos são caracterizados pela liberação de calor e a entalpia dos reagentes é 
maior do que a entalpia dos produtos e a variação de entalpia será menor que zero. Nos 
processos endotérmicos ocorre absorção de calor e a entalpia dos reagentes é menor do que a 
entalpia dos produtos e a variação da entalpia é positiva e maior que zero. Hoje vamos falar 
sobre variação de entalpia que é a mudança de fases, ontem eu falei também que 
cada substância tem um conteúdo energético e um valor de entalpia e que os estados 
físicos diferenciam o valor de entalpia. A água líquida tem determinado valor de 
entalpia que é diferente da água no seu estado gasoso. 

2. Professora: GEOVANE*! NÃO VOU FICAR PARANDO A AULA O TEMPO TODO, 
VOCÊ DEVERIA PRESTAR MAIS ATENÇÃO NAS AULAS UMA VEZ QUE AS SUAS 
NOTAS NÃO ESTÃO BOAS NESSA DISCIPLINA. 

3. Professora: (retoma a aula). As substâncias podem estar mudando de fases: sofrendo 
fusão ou solidificação, vaporização e liquefação. Para que a água sofra fusão é 
necessário que ela absorva ou libere calor? 

4. Aluno: Absorva calor. 
5. Professora: Absorva calor né? Então esse processo é endotérmico. Os processos 

inversos como solidificação, são processos exotérmicos (eles vão liberar calor). Agora 
o que temos que observar (PSIU...). A quantidade de calor que a água absorve para 
sofrer fusão é a mesma quantidade de calor que ela libera para solificação. Por que? 
Porque são processos inversos a única diferença está no valor de entalpia: Um terá 
valor positivo e o outro negativo. (Aula expositiva por meio de gráficos no quadro) 
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*Todos os nomes utilizados são fictícios. 

 

A professora polariza o discurso durante as sínteses de revisão, sem 

permitir que os alunos interfiram na sequência definida por ela, observamos no 

turno 1 de sua fala que, mesmo depois de uma breve explanação sobre o 

assunto anterior, ela continua sua abordagem sem intervenção dos alunos, no 

entanto, quando percebe que um aluno durante uma conversa com outro pode 

interferir em sua aula, ela imediatamente repreende esse aluno em tom 

imperativo e posicional informando o estado de progressão deste aluno na 

disciplina como apresentado no turno 2 da fala da professora (cabe ressaltar, 

que este aluno é o último da lista de frequência). Nesse caso também a prática 

da professora apresenta um grau de enquadramento muito forte (E++). 

 

4.6.3. Sequência (DI) - Turmas B e C 

Observou-se na prática pedagógica da professora semelhanças entre as 

duas turmas quanto às regras de sequência, ou seja, a professora é quem 

escolhe e determina a sequência dos conteúdos que serão apresentados em aula, 

sem que ocorram durante as definições das ordens dos conteúdos interferências 

dos alunos ou informações quanto a sua progressão na disciplina. 

A preocupação em cumprir o cronograma exigido pela escola faz com 

que a apropriação dos conhecimentos químicos pelos alunos fique em segundo 

plano. Portanto, o conteúdo é passado de forma rápida e consequentemente os 

alunos não conseguem muitas vezes se apropriarem desses conhecimentos. Um 

dos indícios que temos disso são as perguntas relacionadas a assuntos 

anteriores que os alunos fazem. De acordo com um dos alunos em resposta ao 

questionário, podemos verificar isso na prática. “A unidade passa muito rápido 

o que dificulta a aprendizagem”. Extraída do questionário dos alunos (TURMA 

C) 

Portanto, o que na maioria das vezes pode ser entendido pela professora 

como uma distração ou falta de memória pelos alunos, pode estar relacionada à 

falta de apropriação (regras de reconhecimento) que não foi adquirida pelos 
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alunos durante a explanação da professora e por isso a necessidade constante 

de estar retornando ao assunto anterior. 

A professora poderia fornecer um retorno quanto ao aprendizado dos 

alunos, seja em perguntas como: Alguém tem dúvida? E depender da situação 

observada, retornar ao conteúdo, no momento em que estão sendo explorados. 

No entanto, os alunos, não conseguem identificar sua progressão nas aulas . 

Os resultados ficam a critério da escola que, por meio de premiações, 

graduações e lista de frequência vão selecionando aqueles que vão progredindo 

mediante as notas obtidas. Os sinais de progressão são informados pela 

professora de forma pontual quando pretende impor uma ordem. Ou seja, ela 

não informa aos alunos o que espera deles, como eles poderão compreender 

melhor a matéria ensinada, os conteúdos são passados de forma a contemplar o 

máximo de conteúdos possível, para realização das avaliações promovidas pelo 

colégio. 

Neste caso, podemos dizer que a prática pedagógica da professora nas 

turmas B e C apresenta uma tendência de enquadramento muito forte (E++), 

afastando-se do modelo proposto pela Pedagogia Mista, no qual se espera um 

enquadramento forte (E+), em que o professor faz o planejamento e escolhe a 

sequência dos conteúdos levando em consideração os objetivos que se pretende 

alcançar, veja abaixo: 

Entrevistadora: No questionário os alunos questionaram muito sobre o tempo! O tempo! 
Isso não seria uma desvantagem? 
Professora: Assim, são 50 minutos de aula como todas as escolas, embora nas outras 
[escolas] a quantidade de aulas de Química são duas e aqui, são três aulas. Isso faz com que 
eu consiga avançar em termos de conteúdo. Eu percebo que posso avançar com eles, então 
eles têm uma bagagem diferenciada, eu falo sempre com eles. Quando participam das 
Olímpiadas: levem em consideração que vocês têm uma bagagem melhor que outro aluno de 
escola pública. 
 

Assim verifica-se o quão importante e necessário que os alunos possam a 

todo o momento de aprendizagem, conhecer suas potencialidades, contribuir 

no planejamento de aula do professor e principalmente reconhecer seus erros, 

como forma de se auto avaliarem, para apropriação de novos conhecimentos, 

principalmente aqueles alunos com uma dificuldade maior em compreender o 
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conhecimento Químico. É interessante que os alunos tomem conhecimento de 

sua progressão. 

Quando essa característica não é levada em consideração pelo professor, 

ele terá que dispor de mais tempo, para retornar sempre ao conteúdo que não 

foi compreendido pelo aluno. Este por sua vez, terá um baixo desempenho nas 

notas, o pode explicar parcialmente, o fato dos alunos da turma C ter mais 

repetentes que a Turma B. 

Para Bernstein (1997), é necessário que os alunos sempre saibam o que 

esperar de sua progressão ou estado de consciência, neste caso revelando o 

objetivo pretendido e as realizações para que ocorram essas mudanças, de 

modo a gerar, uma classificação (regra de reconhecimento) que atuará 

seletivamente sobre os significados. 

Por isso a prática pedagógica da professora afasta-se do modelo da 

pedagogia mista que, de acordo com Pires (2001) por meio da dinâmica do dia-

a-dia, deve levar em consideração a progressão dos alunos na medida em que 

necessitarem e esse planejamento pode ser revisto, a fim de que os alunos 

possam adquirir as regras de reconhecimento e realização específicas do 

contexto escolar para apropriação do conhecimento químico. 

4.7. Caracterizações da Prática Pedagógica da Professora – Discurso 

Instrucional (DI) - Indicador Ritmagem 

As regras de ritmo são responsáveis pela taxa esperada de aquisição 

correspondente ao aluno de forma individual, ou seja, corresponde ao “que” o 

aluno deve aprender em um determinado tempo.  

4.7.1. Ritmagem (DI) –Turma B 

Seguem abaixo os indicadores utilizados para caracterizar a prática pedagógica 
da professora quanto as regras de ritmagem e seus respectivos episódios nos 
quadros 19, 20 e 21. 
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Quadro 19: Contexto Instrucional (DI) – Ritmagem na exploração/discussão dos conteúdos. 
 

Contexto Instrucional (DI) – Ritmagem 
Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 
 

Na exploração/ 
discussão dos 

conteúdos 

 
A professora 
não repete ou 

explora 
situações já 
tratadas. Em 

caso de dúvidas, 
remete os 

alunos ou para 
o estudo em 

casa ou para a 
aula de revisões. 

 
A professora 

repete situações 
já exploradas, 

explicando 
pontualmente 
as dúvidas e 
chamando a 
atenção dos 
alunos no 

momento em 
que elas surgem. 

 

 
A professora 
sempre repete 
situações já 
exploradas e 
esclarece as 
dúvidas dos 

alunos sempre 
que elas surgem. 

 
A professora 
pergunta aos 

alunos se estão 
a acompanhar a 
exploração dos 

temas, 
reformula, 

explora de outra 
forma e 

promove o 
debate e 

reflexão sobre 
os mesmos. 

Episódio do dia 15/08/14 (Pressão osmótica): 
 

1. Professora: A questão 64 vou fazer, depois vocês analisem aí, na 64 fala assim: analise as 
soluções aquosas a seguir discriminar [...] quem perdeu a última aula presta atenção, eu falei 
que um soluto pode ser molecular ou iônico, aí eu falei quem são os solutos moleculares? Eles 
são a glicose, a sacarose e frutose...a pressão de vapor da solução três é mais alta do 
que a solução quatro, quem é que tem maior pressão de vapor? Como é que é a 
relação da pressão de vapor com adição do sólido, ela aumenta ou ela diminui? 

2. Aluno: ela diminui  
3. Professora: se eu tenho uma maior concentração, maior pressão de vapor ou menor? 
4. Aluno 1: menor  
5. Professora: Por que é menor? 
6. Aluno 1: quanto maior a concentração menor a pressão. 
7. Professora: a gente tem que pensar direito, vamos pensar! Nós sabemos que a concentração 

ela aumenta com o efeito coligativo, qual é o efeito coligativo que ocorre com a pressão...eu falei 
que quando a pressão aumenta o efeito coligativo que está relacionado a isso é a tonoscopia, 
agora o que é a tonoscopia? A diminuição da pressão de vapor, significa o que, que quanto 
maior a concentração menor a pressão de vapor... 

8. Professora: (a professora vai demonstrando no quadro com o uso de gráfico) o ponto 
de congelamento da solução quatro é mais alto, o que acontece com o ponto de 
congelamento, eu tenho que entender o que acontece... 

9. Aluno 1: quanto maior a concentração menor ponto de congelamento...diminui.... 
10. Professora: qual tem menor concentração? 
11. Aluno 1: a quatro. [...] 

 
Na exploração de conteúdo a professora retorna ao conteúdo de uma 

aula anterior quando precisa esclarecer algo para os alunos. Neste episódio 

observa-se que a professora no turno 1, durante a resolução de um exercício, 

retoma esse conteúdo para situar o aluno no que está sendo cobrado na questão 

e, ao responder de forma não legítima nos turnos 4 e 6, a professora percebe que 

o aluno não compreendeu bem sua explanação, refazendo novamente a 

pergunta nos turnos 3 e 5 para depois chamar a atenção do aluno para que 
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possa compreender melhor o conteúdo. Nesse caso, a prática da professora 

apresenta um grau de enquadramento forte (E+). 

 
Quadro 20: Contexto Instrucional (DI) – Ritmagem nas perguntas dirigida a turma ou 

individualizadas. 

Contexto Instrucional (DI) – Ritmagem 
Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
Nas perguntas 

dirigidas à 
turma e ou 

individualizadas 

 
A professora faz 
as perguntas e 

dá 
imediatamente 
a resposta ou 

passa para 
outra pergunta, 
caso os alunos 

não respondam. 

 
A professora faz 
as perguntas e 

se os alunos não 
respondem 

corretamente, 
ajuda-os a 
construir a 

resposta antes 
de passar para a 
outra pergunta. 

 
A professora faz 
as perguntas e 

dá algum tempo 
para os alunos 
construírem as 
respostas. As 
perguntas são 

reformuladas se 
os alunos o 
precisarem. 

 
A professora faz 
as perguntas e 

respeita o ritmo 
dos alunos na 
construção da 

resposta. Sugere 
debate e 
reflexão 

enquanto 
pensam na 

resposta. As 
perguntas são 

reformuladas ou 
clarificadas 
durante esse 

tempo. 

Episódio do dia 10/09/14(Entalpia de combustão e de formação e reação de combustão): 
 

1. Professora: A gente está falando de reação de combustão, as reações de combustão 
elas ocorrem na presença do combustível mais o comburente, aí eu falei que as 
reações de combustão mais comum são as que têm os combustíveis fósseis, e eu quero 
saber o que seria combustível fóssil? 

2. Aluno 1: são combustíveis formados a partir dos depósitos de petróleo, gás natural, alguma 
coisa assim. 

3. Professora: como é formado o petróleo? 
4. Aluno 1: a partir do depósito de sedimento na... 
5. Professora: depósito de que? Sedimento de que? 
6. Aluno 1: A pró a senhora está querendo o que? Eu vou repetir em geografia. 
7. Aluno 2: É resto de plantas, animais que ficam... 
8. Professora: Isso significa o que? Que são restos de que? Fóssil, combustíveis fósseis são 

formados por matéria orgânica, e quais os elementos presentes na matéria orgânica? 
9. Aluno 2: H2O... 
10. Professora: ÁGUA 
11. Aluno3: é gás carbônico  
12. Aluno 4: carbono  
13. Professora: CARBONO, ou seja, os combustíveis fósseis eles têm na sua constituição 

o carbono. 

 

Durante sua aula a professora elabora diversas perguntas aos alunos, 

buscando neles as respostas que correspondam ao que está sendo questionado. 

Neste episódio, a professora nos turnos 1 e 3 faz perguntas para a turma sobre 

combustível fóssil e petróleo e um aluno nos turnos 2, 4 e 7 vai dando respostas 



~ 101 ~ 
 

 

à medida que surgem as perguntas, nos turnos 5 e 8 a professora procura 

abstrair o máximo de informações das respostas do aluno a fim de ele possa 

reestruturar melhor sua resposta. A professora por sua vez irritada por não 

conseguir a resposta de forma estruturada, dá seguimento ao conteúdo 

explicando o que seria combustível fóssil e em seguida novamente começa a 

fazer novas perguntas, mas dessa vez de forma geral e não individualizada. 

Nesse caso, a prática da professora apresenta um grau de enquadramento forte 

(E+). 
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Quadro 21: Contexto Instrucional (DI) – Ritmagem nas perguntas dos alunos. 

Contexto Instrucional (DI) – Ritmagem 
Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
Nas perguntas 

dos alunos 

 
A professora 

ignora as 
perguntas dos 

alunos ou 
remete-as para 

a aula de 
revisões 

continuando a 
exploração dos 

conteúdos. 

 
A professora 

responde 
imediatamente 
às dúvidas dos 

alunos, 
continuando a 
exploração dos 

conteúdos. 

 
A professora faz 

pausas na 
exploração dos 
conteúdos para 

esclarecer as 
dúvidas que vão 

surgindo do 
aluno e interagir 
com os mesmos. 

 
A professora 
promove um 

debate em torno 
das questões 
colocadas e 

pergunta aos 
alunos se 
ficaram 

esclarecidos, de 
modo a 

prolongar ou 
não o debate. 

Episódio do dia 27/08/14 (Termoquímica): 
 

1. Professora: Quando falamos da fusão da água ela se transformou em outra 
substância? Não, então não é uma reação. É uma mudança de estado. Quando você 
fala assim: a panela está aquecendo é um processo endotérmico, pois vai absorver o 
calor da chama do fogão. Em compensação a chama do fogão é um processo 
exotérmico, pois está liberando calor. Quando deixamos cair acetona ou álcool na 
perna temos a sensação de frio, não é? Por quê? Porque vai tirar o calor do corpo 
para que possa evaporar, isso é um processo endotérmico. 

2. Aluno 1: O pró! Aquele negócio do cheiro da acetona? 
3. Professora: É volatilidade! 
4. Aluno 1: É que eu queria lembrar esse nome. 
5. Aluno 1:Então, a acetona na pele é endo e o corpo com acetona é exo. 
6. Professora: Vocês devem avaliar o que está acontecendo, pois são processos simultâneos. 
7. Professora: Vimos que as reações são transformações em substâncias novas e que a 

termoquímica está relacionada com as trocas de calor e que estas ocorrem nas 
reações. Vale lembrar também que toda matéria possui energia concordam? Matéria 
é energia sim ou não? 

8. Aluno: Acho que sim! Porque tipo calor é energia. 
9. Aluno: Depende né? Porque matéria tem elétrons! 
10. Professora: TODA MATÉRIA É ENERGIA. Isso foi proposto por Einstein quando 

estudava física com aquela formula E=M.C². As reações não ocorrem de forma 
aleatória, são necessárias condições adequadas para que elas ocorram. É importante 
que esses reagentes tenham afinidades ao entrar em contato com outros reagentes e 
uma energia mínima necessária para que ocorra a reação. A movimentação das 
moléculas também é muito importante. 

11. Professora: Voltando aqui! Quando o processo é exotérmico significa que a energia 
dos reagentes ela é mais do que suficiente para formar os produtos a energia é 
liberada (processo exotérmico), se a energia dos produtos for insuficiente terá que 
absorver energia do sistema (processo endotérmico) para que a reação ocorra. Essa 
quantidade energética na Química é chamada de entalpia. 

 
 

De acordo com perguntas dos alunos a professora interrompe a sua 

explanação e esclarece as dúvidas que vão surgindo. Neste episódio a aluna no 

turno 2 faz uma pergunta e a professora responde imediatamente no turno 3. A 
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aluna então aparenta fazer uma ligação entre diferentes conteúdos, e a 

professora percebe que a aluna apresenta certa confusão no entendimento e no 

turno 6 procura chamar sua atenção para os processos que ocorrem 

simultaneamente para, em seguida, no turno 7, prosseguir com o conteúdo. 

Nesse caso, a prática da professora apresenta um grau de enquadramento forte 

(E+). 

 

4.7.2. Ritmagem (DI) - Turma C 

Seguem abaixo os indicadores utilizados para caracterizar a prática 

pedagógica da professora quanto as regras de ritmagem e seus respectivos 

episódios nos quadros 22, 23 e 24. 
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Quadro 22: Contexto Instrucional (DI) – Ritmagem na discussão/ exploração dos conteúdos. 
 

Contexto Instrucional (DI) – Ritmagem 
Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 
 

Na exploração/ 
discussão dos 

conteúdos 

 
A professora 
não repete ou 

explora 
situações já 
tratadas. Em 

caso de dúvidas, 
remete os 

alunos ou para 
o estudo em 

casa ou para a 
aula de revisões. 

 
A professora 

repete situações 
já exploradas, 

explicando 
pontualmente 
as dúvidas e 
chamando a 
atenção dos 
alunos no 

momento em 
que elas surgem. 

 

 
A professora 
sempre repete 
situações já 
exploradas e 
esclarece as 
dúvidas dos 

alunos, sempre 
que elas surgem. 

 
A professora 
pergunta aos 

alunos se estão 
a acompanhar a 
exploração dos 

temas, 
reformula, 

explora de outra 
forma e 

promove o 
debate e 

reflexão sobre 
os mesmos. 

Episódio do dia 13/08/14 (Pressão osmótica): 
 

1. Professora: [...] A questão 64 vou fazer e depois vocês analisem aí, fala assim: Analise 
as soluções aquosas a seguir [...], quem perdeu a última aula presta atenção, eu falei 
que um soluto pode ser molecular ou iônico, quem são os solutos moleculares? 

2. Aluno: Eles doam um elétron. 
3. Professora: MOLECULARES? São a glicose, a sacarose e frutose, frutose e glicose são 

isômeros, ou seja, eles possuem a mesma fórmula molecular C6H12O6, já a fórmula 
molecular da sacarose é C12H22O11 certo? Aí ele fala aqui; analise as soluções, a 
primeira solução é sacarose, aí a concentração da sacarose é 0,040 mol/L, essa 
substância quando dissolvida em água ela vai alterar a concentração? 

4. Aluno: Não  
5. Professora: Não, ela é uma solução molecular, então não preciso fazer nada, pois sei 

que aqui a concentração final da solução vai ser 0,040 mol/L a segunda é o AgNO3  
que é um? É o que isso aqui? Que substância é essa? (Apontando para o quadro) 

6. Aluno: Um álcool? 

7. Professora: É UM SAL! Suposto que isso é assunto do primeiro ano, não podem esquecer, os 
conteúdos eles não são deletados assim não, ácidos, bases, sal, Olhem! Na primeira unidade a 
gente viu isso aqui, se você voltar o livro na página 21, vão ver o que estou falando. 
Observem, contando íons em solução (A professora mostra no quadro a equação), o 
AgNO3, eu tenho quantas pratas aqui? Uma prata e um NO3, eu tenho que saber que 
isso é um ânion, e que depois se separam, o primeiro elemento é a prata e o segundo 
é esse, ou seja, eu tenho uma Ag e um NO3, então eu vou riscar dois íons, não é um 
Ag e um NO3 ? Então! Eu tenho dois íons, sem precisar fazer a equação é só montar 
AgNO3 têm dois íons, então eu vou pegar e fazer o que? A concentração que foi dada 
multiplicar por 2. PSIU, AQUI EI! Na2CO3, quantos íons têm nessa substância aí? 

8. Aluno: 3 
9. Aluno: 2 
10. Professora: No total eu tenho quantos íons? 
11. Alunos: 3  
12. Professora: 3 íons, dois íons Na e um CO3, esse CO3 é um ânion só certo? CO3, esse 3 

está indicando quem? Se eu digo que um ânion é isso aqui [...]. 
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Quanto a ritmagem durante a apresentação dos conteúdos a professora, 

ao perceber que os alunos não se lembram de algum tema já explorado 

anteriormente, chama atenção deles, porém não retorna aos conceitos. No 

episódio selecionando, observamos que ao fazer uma pergunta no turno 5 sobre 

a identificação de uma substância inorgânica, o aluno apresenta como resposta 

um exemplo de uma substância orgânica no turno 6. Ao perceber que o aluno 

não lembrou desse conteúdo de funções inorgânicas, a professora chama a 

atenção para a turma que o conteúdo foi apresentado tanto no 1º ano, quanto na 

1ª unidade daquele ano, porém continua a apresentar o conteúdo. Nesse caso, a 

prática da professora apresenta um enquadramento muito forte (E++). 
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Quadro 23: Contexto Instrucional (DI) – Ritmagem nas perguntas dirigidas a turma ou 

individualizadas. 

Contexto Instrucional (DI) – Ritmagem 
Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
Nas perguntas 

dirigidas à 
turma e ou 

individualizadas 

 
A professora faz 
as perguntas e 

dá 
imediatamente 
a resposta ou 

passa para 
outra pergunta, 
caso os alunos 

não respondam. 

 
A professora faz 
as perguntas e, 

se os alunos não 
respondem 

imediatamente, 
ajuda-os a 
construir a 

resposta antes 
de passar para a 
outra pergunta. 

 
A professora faz 
as perguntas e 

dá algum tempo 
para os alunos 
construírem as 
respostas. As 
perguntas são 

reformuladas se 
os alunos o 

pedirem. 

 
A professora faz 
as perguntas e 

respeita o ritmo 
dos alunos na 
construção da 

resposta. Sugere 
debate reflexão 

enquanto 
pensam na 

resposta. As 
perguntas são 

reformuladas ou 
clarificadas 
durante esse 

tempo. 
Episódio do dia 26/08/14 (Termoquímica): 
 

1. Professora: [...] Queima é sinônimo de combustão. A queima de uma madeira, o que 
vai acontecer? 

2. Aluno: Vai liberar calor. 
3. Professora: Esse processo é exotérmico, pois libera calor. Alguém pode dar um 

exemplo de reação endotérmica - que absorve calor? 
4. Aluno: O tecido da roupa. A lã. É isolante. 
5. Professora: A lã não absorve e nem libera calor. Como estamos falando anteriormente, 

vamos falar em fotossíntese, que para que aconteça é necessária a energia solar. 
Significa que ela absorve luz então é um processo endotérmico. As mudanças dos 
estados físicos da matéria ocorrem com absorção ou liberação de calor, ou seja, a 
passagem do sólido para o líquido é necessária que absorva calor, o mesmo ocorre 
com a passagem do líquido para o vapor, é necessário absorver calor que é fornecido 
por quem? Pela chama. O corpo humano ele absorve e libera calor o tempo todo 
como a digestão. 

6. Aluno: O suor né professora? 

7. Professora: Quando você sai de uma piscina você têm aquela sensação de frio. 
Porque a água vai estar retirando calor do corpo para que ela possa evaporar. E com o 
tempo vamos nos secando ao vento. Ou quando deixamos cair álcool ou acetona na 
pele não nos dá uma sensação de frio? Porque ela está retirando calor do corpo [...] 

 

 

Nas perguntas dirigidas a turma a professora procura responder 

diretamente ao aluno que respondeu, mas sem esperar que o mesmo possa 

formular uma resposta adequada ao contexto e continua sua explanação. No 

episódio apresentado, é possível observar que a professora faz uma pergunta à 

turma no turno 3. Uma resposta fornecida por um aluno um pouco distante do 

contexto da abordagem no turno 4, leva a professora a responder de forma 
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direta ao aluno e dar continuidade ao conteúdo no turno 5. Nesse caso, a prática 

da professora apresenta um enquadramento muito forte (E++). 

 

Quadro 24: Contexto Instrucional (DI) – Ritmagem nas perguntas dos alunos. 
 

Contexto Instrucional (DI) – Ritmagem 
Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
Nas perguntas 

dos alunos 

 
A professora 

ignora as 
perguntas dos 

alunos ou 
remete-as para 

a aula de 
revisões 

continuando a 
exploração dos 

conteúdos. 

 
A professora 

responde 
imediatamente 
às dúvidas dos 

alunos, 
continuando a 
exploração dos 

conteúdos. 

 
A professora faz 

pausas na 
exploração dos 
conteúdos para 

esclarecer as 
dúvidas que vão 

surgindo do 
aluno e interagir 
com os mesmos 

 
A professora 
promove um 

debate em torno 
das questões 
colocadas e 

pergunta aos 
alunos se 
ficaram 

esclarecidos, de 
modo a 

prolongar ou 
não o debate. 

Episódio do dia 26/08/14 (Termoquímica): 
 

1. Professora: Quando estudamos no 1º ano o conceito de matéria, vimos que está 
relacionado ao conceito de energia, originária dos estudos de física e definida por 
Einstein E=M.C². 

2. Professora: Se a energia dos reagentes for maior que a energia dos produtos, essa 
energia será exotérmica. 

3. Aluna: E se a energia do produto for maior do que o reagente o que acontece? 
4. Professora: É isso que estou falando: toda matéria ela tem energia, para que se processe essa 

reação é necessária uma quantidade mínima de energia. A reação não ocorre sem gasto 
energético. Supondo que: analisando a quantidade de energia dos reagentes 
(apresentados no quadro), vamos observar que ela é mais do que suficiente para que 
ocorra a reação. Então ela vai usar a quantidade mínima necessária, e ainda vai 
sobrar energia. A energia que sobra será liberada, isso caracteriza um processo 
exotérmico. E se esses reagentes possuem uma quantidade de energia que não seja 
suficiente para que ocorra a reação. Então o que vai acontecer? Ele vai retirar energia 
do sistema para que possa ocorrer essa reação, retirando essa energia externa, vai 
absorver energia e vamos ter um processo endotérmico. Em química essa quantidade 
de energia (conteúdo energético) é chamada de entalpia e é representado pela letra 
H. Numa equação o conteúdo energético dos reagentes é diferente do conteúdo 
energético dos produtos. [...] 

 

  

Durante as perguntas dos alunos a professora não espera que o mesmo 

reformule sua pergunta de forma coerente. Nesse caso, responde ao aluno 

dando prosseguimento ao conteúdo, podemos observar através do episódio no 

turno 3 em que a aluna adianta a fala da professora, propondo uma pergunta 

que para aquele momento,  segundo a professora, a aluna poderia esperar o 
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final da explicação antes de fazê-la, e no turno 4 a professora demonstra que vai 

dar prosseguimento ao conteúdo. Assim, a prática da professora apresenta um 

enquadramento muito forte (E++). 

 

4.7.3. Ritmagem (DI) - Turmas B e C  

A prática pedagógica da professora apresenta uma variação nas turmas 

observadas, embora mantendo uma constante, nesse caso, na turma B apresenta 

um enquadramento forte (E+) e na turma C um enquadramento muito forte 

(E++).  

Essa variação pode ser explicada uma vez que, na turma C, devido ao 

excesso de conversa boa parte do tempo das aulas é usada para chamar a 

atenção dos alunos, retornar conceitos ou conteúdos anteriores ou pedir 

silêncio, portanto, o ritmo imposto à turma apresenta um enquadramento 

muito forte.  

Diferente da turma B, em que a professora consegue manter certo 

controle, dispondo de um tempo maior (quando comparado com a turma C) 

para abordagem dos conteúdos, já que as aulas da professora estão divididas 

em dois horários na sexta e um na quarta, dispondo de tempo na sexta para 

apresentação exploração do conteúdo e nas quartas revisão do conteúdo com 

correção de atividades. 

Enquanto que na turma C a professora ministra as três aulas em dias 

separados (na terça, quarta e sexta) e precisa dar conta de passar todos os 

conteúdos no tempo estipulado pela escola, assim o ritmo tende a ser mais 

acelerado e a exposição da professora mais diretiva e, portanto, os alunos 

dispõem de pouco tempo para responder ou participar dessas atividades. 

Portanto, a prática pedagógica da professora nas duas turmas B e C 

afasta-se do modelo proposto da Pedagogia Mista que sugere um 

enquadramento muito fraco (E--), em que o ritmo é planejado pelo professor, 

mas que leva em consideração as necessidades de aprendizagem dos alunos, de 

maneira a respeitar o ritmo próprio dos alunos. 
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Os resultados sugerem que a prática pedagógica da professora sofre 

influência do contexto social dos alunos quanto ao ritmo. Isso porque em uma 

sala com mais alunos oriundos de famílias de classe trabalhadora e que não 

possuem em casa um segundo ambiente para o estudo como defendido por 

Bernstein, se afasta dos ideais, de fazer com que esses alunos se apropriem no 

pouco espaço de tempo em sala de aula para construção de novos 

conhecimentos.  

Para Bernstein (1988) a economia de toda comunicação está dada pela 

velocidade com que flui a informação. Assim: 

Com um ritmo muito intenso, tende a reduzir as intervenções orais 
dos alunos e a privilegiar ao contrário, a fala do professor e isso é algo 
que os estudantes chegam a considerar preferível, uma vez que, o 
tempo é escasso para a mensagem pedagógica oficial. As regras de 
ritmo na transmissão atuam seletivamente sobre aqueles que podem 
adquirir o código pedagógico dominante da escola e este, é um 
princípio de seleção de classe (BERNSTEIN, 1988, p. 138).  
 

Portanto, é interessante que o tempo da carga horária exigida pela escola, 

seja bem aproveitado para apropriação do conhecimento dos alunos na 

disciplina de Química, o que afetaria diretamente o desempenho desses alunos. 

Como podemos observar no depoimento de um dos alunos. “Sugiro que tenha 

mais aulas com clareza e que a professora diminua o ritmo, pois está muito 

corrido”. Extraída do questionário dos alunos (TURMA C) 

Em uma classe que não valoriza ou não prioriza as necessidades 

individuais de aprendizagem dos alunos, o ensino pode estar contribuindo para 

que estes não consigam transpor didaticamente esses conhecimentos da 

Química e possivelmente, não terão um bom desempenho nas avaliações. 

Cabe ressaltar que o afastamento ao modelo proposto da pedagogia 

mista pode ter relação também com a forma como um professor poderá levar 

em consideração o ritmo individual dos alunos em suas turmas. Nessa pesquisa 

em especial, podemos observar mediante a entrevista da professora a maneira 

como ela observa esse comportamento nos alunos: 

Entrevistadora: Você acha que é possível identificar as dificuldades dos alunos na aula? Se 
estão indo bem ou não na sua disciplina? 
Professora: Nós fazemos uma leitura dos alunos, entre aqueles que se dedicam. Eu sou 
muito observadora eu vejo aqueles que se dedicam e estudam. Agora aqueles que não estão 
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nem aí... nós vamos observando isso nos grupinhos. Mas detectamos melhor nas avaliações. 
Em que aquele aluno, que não fez nada na aula, não tem um bom rendimento e tem aqueles 
que você olha e não entende por que tirou uma nota baixa e geralmente é um aluno que 
participa da aula, mas, quando chega na avaliação, ah esse aluno a gente acaba que ajuda. 
Eu falo com eles: Estou dando aulas, mas, estou de olho na turma! 

 
Nessa fala a professora deixa claro que sua forma de avaliar os alunos é 

pautada, na avaliação em termos de notas, que pode estar relacionada ou não 

com a participação em sala de aula. Mas nos chama atenção que os alunos que 

apresentem dificuldade em suas aulas, se não forem dedicados, dificilmente 

serão contemplados em seu diagnóstico. O que é facilmente percebido pelos 

alunos. 

Assim, é necessária uma atenção maior em sala de aula, para os alunos 

com maior dificuldade de aprendizagem. Neste caso cabe indagar sobre a 

possibilidade de um enquadramento muito fraco para o contexto brasileiro em 

que o professor possui pouco tempo disponível em sala de aula para ministrar 

os conteúdos, tendo que levar em consideração: uma turma cheia (na maioria 

das escolas públicas brasileiras), os diferentes perfis culturais presentes nesse 

contexto, as pausas para pedido de silêncio e, além disso, conseguir cumprir o 

cronograma escolar, sem alterar essa programação.  

Para Berntein (1997) isso é possível, uma vez que a sequência está 

diretamente relacionada ao ritmo da aprendizagem do aluno, cabe ao professor 

observar se o aluno está compreendendo a matéria e à medida que não esteja 

muito claro essas informações, o professor poderá retornar ao conteúdo de 

forma a rever o planejamento da aula, sem deixar que isso interfira muito em 

sua explanação. Ou seja, em caso de os alunos apresentarem muita dificuldade, 

é melhor retornar ao conteúdo anterior, mais o melhor é que esse tempo de 

economia de tempo seja muito bem programado. 

4.8.Caracterizações da Prática Pedagógica da Professora – Discurso 

Instrucional (DI) - Indicador Critérios de avaliação. 

As regras de critério de avaliação são as responsáveis, na prática 

pedagógica, em tornar explícito aquilo que se deseja que o adquirente realize. 
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4.8.1.Critérios de avaliação (DI) –Turma B 

Seguem abaixo os indicadores utilizados para caracterizar a prática 

pedagógica da professora quanto aos critérios de avaliação e seus respectivos 

episódios nos quadros 25, 26 e 27. 
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Quadro 25: Contexto Instrucional (DI) – Critérios de avaliação na exploração/ discussão dos 

conteúdos. 

Contexto Instrucional (DI) – Critérios de avaliação 
Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
Na exploração/ 
discussão dos 

conteúdos 

 
As explicações 
/discussões são 

muito 
pormenorizadas, 

ilustradas . 

 
As explicações 

são 
pormenorizadas 
e ilustradas de 
forma genérica. 

 
As explicações 

são pouco 
pormenorizadas 
e ilustradas e os 

alunos 
apresentam não 

ter 
compreendido o 

conteúdo. 

 
As explicações 

não são 
pormenorizadas 
nem ilustradas 

e os alunos 
apresentam 

muita 
dificuldade na 

compreensão do 
conteúdo. 

Episódio do dia 13/08/14 (Continuação de propriedades coligativas): 
 

1. Professora: [...] Ebulioscopia, elevação da temperatura de ebulição, tonoscopia 
diminuição da pressão, crioscopia diminuição da temperatura de congelamento, a 
osmoscopia está relacionado com osmose, vocês já ouviram falar de osmose quando 
vocês estudaram o primeiro ano, lá em biologia no transporte celular, o que seria a 
osmose? 

2. Aluno: osmose é ó...a passagem de um meio menos concentrado para um mais 
concentrado... 

3. Professora: Jamile*...viu gente! Jaqueline falou que...Jaqueline* falou que é a 
passagem de um meio menos concentrado para um mais concentrado, isso através da 
membrana semipermeável, porque ele é seletivo, então vamos ver uns exemplos: 
porque se tempera a salada de alface na hora de comer? Porque que se salga a carne 
o peixe? Para uma maior conservação, aí você retira a água da carne e conserva ela 
por mais tempo. 

4. Aluno: Pró, não sei estudar por exemplos. 
5. Professora: Presta atenção! Vamos fechar aqui a parte teórica para sexta-feira a gente 

concluir, alguns materiais permitem a passagem de moléculas de solventes, mas não 
permite a passagem de soluto por solução. 

6. Aluno 1: É automático é? 
7. Professora: Lógico! 
8. Alunos: (Risos da turma)  
9. Professora: Certo gente! Então a passagem, de um meio mais diluído para um meio 

mais concentrado é o que chamamos de fenômeno da osmose, o que a gente vai 
estudar na osmoscopia é a pressão osmótica, então a osmoscopia está relacionada 
com pressão osmótica.  

10. Aluno 1: Seria isso aqui? (Aluno mostra um exemplo do livro) 
11. Professora: Não! O que seria essa pressão osmótica? Ela é representada pela letra R 
12. (Professora descreve a equação no quadro). 
13. Aluno: Pró está muito complicado para calcular a pressão osmótica. 
14. Professora: Psiu, gente! Olhem só: pressão osmótica, o que seria pressão osmótica? a 

pressão osmótica é uma pressão que é exercida no recipiente na parte mais 
concentrada para impedir o processo de osmose, observe a osmose é um fluxo 
espontâneo, do meio menos para um mais concentrado, se você exerce uma pressão 
sobre a parte mais concentrado, você diminui o espaço, então a osmose ela não pode 
continuar. 

15. Aluno: Mas pró, oh meu pensamento seria assim: se a gente está pressionando a gente vai 
diminuir o volume, ele ficaria mais fácil para osmose ocorrer, eu pensaria assim, certo? 

16. Professora: Mas o que, que é osmose, é o fluxo da água? A água vai entrar, se ela vai 
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penetrar em um lugar que tiver um espaço, e diminuir o espaço ela vai ter como 
chegar? Então como aqui ô, a osmose ela vai migrando ali ô, se não tivesse aquela 
pressão osmótica exercendo ali, ela poderia o que? Continuar o transporte total da 
água. Se eu exerço essa pressão, eu impeço esse processo, pois, quanto maior pressão 
exercida aí eu vou revertendo o processo, eu posso fazer exercer uma pressão que 
faça com que a osmose se reverta, né Vanessa?. Então a pressão osmótica impede a 
osmose, dependendo da pressão exercida ela pode fazer o processo reverso, inverso, 
ou seja, se eu aumentar demais [...]. 

 
* Todos os nomes utilizados são fictícios. 

 

Durante a exposição dos conteúdos, as explicações são pormenorizadas e 

ilustradas no quadro através de fórmulas, gráficos e equações, e quando os 

alunos apresentam incompreensões sobre o tema em questão a professora 

procura esclarecer as dúvidas que vão surgindo de forma que os alunos 

consigam obter uma melhor compreensão do que está sendo abordado. Neste 

episódio, nos turnos 4, 13 e 15 da fala do aluno que apresenta dúvidas durante a 

explicação da professora, esta por sua vez, continua a explicar o conteúdo na 

tentativa de ajudar a aluna no esclarecimento da sua dúvida. Nesse caso, a 

prática da professora apresenta um grau de enquadramento muito forte (E++). 
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Quadro 26: Contexto Instrucional (DI) – Critérios de avaliação antes dos trabalhos. 

Contexto Instrucional (DI) – Critérios de avaliação 
Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
 
 

Antes dos 
trabalhos 

 
A professora 

avisa os alunos 
que irão fazer 
trabalhos de 
avaliação e 

indica 
pormenorizadam
ente os conteúdos 
e as capacidades 

que serão 
avaliados. 

 
A professora 

avisa aos 
alunos que irão 
fazer trabalhos 
de avaliação e 
indica, de uma 
forma genérica, 
os conteúdos e 

capacidades 
avaliados. 

 
A professora 

avisa os alunos 
que irão fazer 
trabalhos de 

avaliação e que 
devem 

relembrar os 
conteúdos. 

 
A professora 

diz aos alunos 
que os 

conteúdos têm 
que ser 

avaliados e que, 
para isso, farão 

trabalhos de 
avaliação. 

Episódio do dia 01/08/14 (Análise volumétrica): 
 

1. Professor: Pronto gente? Sentem aí que eu vou explicar! Nós vamos fazer hoje a nossa 
última atividade avaliativa da II Unidade que estava faltando, onde vocês deverão fazer um 
relatório e tem um questionário, depois eu explico como vocês vão fazer. Prática de titulação 
ácido base. 

2. Professora: Eu vou querer descobrir qual é a concentração do ácido acético no vinagre, então 
eu vou usar 10 mL de vinagre, isso aqui é uma proveta vou medir 10 mL, vocês vão fazer tudo 
isso também. Inicialmente vou fazer uma demonstração e em seguida, vocês vão fazer mas não 
será com a bureta, vão fazer de uma forma mais rudimentar, certo? Porque nós não temos 
material suficiente o ideal seria, que tivéssemos uma bureta para cada grupo, mas só temos 
duas, então não dá para fazer com o aparelho... equipamento correto, vocês vão fazer o que no 
lugar da bureta? Vocês vão usar o conta gotas certo?  

3. Alunos: RISOS.... 
4. (Enquanto isso, a professora vai separando e organizando os materiais) 
5. Professora: A gente tem que improvisar né? É a nossa realidade aqui. Eu coloquei 10 

mL do vinagre, só que para fazer a titulação, vou usar um indicador ácido base nesse 
caso, a fenolftaleína, em meio ácido ela tem uma coloração e em básica outra: em 
meio ácido ela continua incolor que é a cor dela só que em meio básico a solução vai 
ficar rosa [...] 

 

 

Antes dos trabalhos e atividades a realizar a professora avisa aos alunos 

o que irão fazer e como devem fazer, e observando-se o episódio nos turnos 1 e 

2 da fala da professora em que ela informa o que deverá ser feito por eles, o 

objetivo da atividade e a forma como deverão realizar, neste caso uma atividade 

experimental de análise volumétrica para finalizar a segunda unidade, na forma 

de uma demonstração prática e, posteriormente, ela informa que eles deverão 

produzir um relatório e questionário. Ao deixar explícito para os alunos como 

realizar a atividade indica que a prática da professora apresenta um grau de 

enquadramento muito forte (E++). 
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Quadro 27: Contexto Instrucional (DI) – Critérios de avaliação nos trabalhos/ atividades a 

realizar.  

Contexto Instrucional (DI) – Critérios de avaliação 
Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
 
 

Após a 
realização das 

atividades. 

 
A professora 

aponta 
sistematicamente 

o que está 
incorreto e 

indica, de uma 
forma clara e 

pormenorizada, o 
que falta na 
produção do 

texto. 

 
A professora 
aponta, em 

geral, o que está 
incorreto e 

indica, de uma 
maneira 

genérica, o que 
falta na 

produção do 
texto. 

 
A professora 
aponta o que 

está incorreto, 
mas não 

clarifica o que 
falta na 

produção do 
texto. 

 
A professora 

aceita a 
produção dos 

alunos. As 
perguntas que 

faz é no sentido 
de esclarecer 

essa produção. 

Episódio do dia 01/08/14 (Análise volumétrica): 
 

1. Professora: Pronto gente! prestem atenção, vocês vão me entregar um relatório de hoje a oito, 
no relatório vocês vão fazer uma introdução da referência teórica o que é teórica, que vai falar 
o que é técnica de titulação tanto que eu fiz uma resumo pequenininho sobre o que é titulação 
tanto que vocês vão ter que ampliar mais essa parte teórica. 

2. Alunos: Anota aí anota aí! 
3. Aluno: é para o grupo isso? 
4. Professora: é por grupo e vai falar sobre a questão do ácido acético presente no 

vinagre então vocês vão fazer uma pesquisa. 
5. Aluno: isso aí é na introdução é? 
6. Professora: é a parte do referencial teórico, então vocês vão fazer uma pesquisa sobre 

qual é o teor regulamentado de ácido acético e a lei que regulamenta isso, fazer uma 
pesquisa sobre o vinagre, aí a segunda folha eu quero uma discussão a discussão 
seria o que? as respostas do questionário mais os cálculos efetuados com os valores 
encontrado aqui hoje em sala de aula certo? e por último a terceira folha eu quero a 
conclusão e vão dizer se o resultado esperado foi alcançado se ocorreu a titulação e se está 
dentro do valores estabelecidos, vocês vão ver que eles fugiram um pouco que teve várias 
coisas aqui que não nos permitiu fazer uma titulação de forma exata, vai ser um parecer final 
na conclusão, certo, todo mundo entendeu? Na conclusão, vocês vão falar se chegaram aos 
objetivos, se os resultados alcançados são aqueles esperados e porque que não deu certo porque 
não deu errado. 

7. Aluno: Perfect! 

 

 

A professora após a realização das atividades aponta, o que os alunos 

deverão fazer, de uma maneira genérica. Neste caso, como observado no 

episódio nos turnos 1 e 6, a professora apresenta de forma detalhada o que 

espera da produção dos alunos e indica pormenorizadamente o que devem 

escrever no relatório e o que escrever em cada uma das partes. Além disso, ela 

procura deixar evidente aos alunos que na conclusão deverão informar os erros 



~ 116 ~ 
 

 

e acertos durante o experimento. Nesse caso, a prática da professora apresenta 

um grau de enquadramento muito forte (E++). 

 

4.8.2.Critérios de avaliação (DI) - Turma C 

Seguem abaixo os indicadores utilizados para caracterizar a prática 

pedagógica da professora quanto aos critérios de avaliação e seus respectivos 

episódios nos quadros 28, 29 e 30. 

 

Quadro 28: Contexto Instrucional (DI) – Critérios de avaliação na exploração/ discussão dos 

conteúdos. 

Contexto Instrucional (DI) – Critérios de avaliação 
Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 
 

Na exploração/ 
discussão dos 

conteúdos 

 
As explicações 
/discussões são 

muito 
pormenorizadas e 

ilustradas . 

 
As explicações 

são 
pormenorizadas 
e ilustradas de 
forma genérica 

a turma. 

 
As explicações 

são pouco 
pormenorizadas 
e ilustradas e os 

alunos 
apresentam não 

ter 
compreendido o 

conteúdo. 

 
As explicações 

não são 
pormenorizadas 
nem ilustradas 

e os alunos 
apresentam 

muita 
dificuldade na 

compreensão do 
conteúdo. 

Episódio do dia 27/08/14 (Variação de entalpia e mudança de fase): 
 

1. Professora: Prestem atenção! [...] Como entender uma equação termoquímica? Toda 
equação representa uma reação das substâncias: reagentes e produtos. (A professora 
vai escrevendo os processos no quadro enquanto fala)  

2. 1º O estado físico dessas substâncias é imprescindível [...].  
3. 2º Verificar também as proporções estequiométricas, a equação deve estar balanceada e seus 

coeficientes estequiométricos corretos, para que não haja erros nos cálculos. Lembrando que o 
sinal positivo e negativo é usado apenas para indicar se a energia foi liberada ou absorvida, 
pois não existe energia negativa ok?  

4. 3º A variação alotrópica das substâncias. 
5. Aluno: No caso do reagente, se liberar para formar o produto e o sinal seria negativo? 
6. Professora: Isso! (A professora retoma as atividades passadas anteriormente no livro 

para exemplificar o conteúdo passado lendo as questões).  

 
 

Nas explicações dos conteúdos a professora faz um detalhamento sobre o 

que os alunos devem saber, exemplificando, a depender da situação, por meio 

de gráficos no quadro ou ilustrações que possam contribuir para compreensão 

dos alunos, como ocorre neste episódio em que nos turnos 2 a 4 da fala da 

professora inclui uma explicação detalhada de como entender a representação 
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de uma equação termoquímica, exemplificada e ilustrada no quadro. Uma 

aluna por sua vez, no turno 5, por meio de uma pergunta demonstra ter 

compreendido o conteúdo que é confirmado pela resposta da professora no 

turno 6. Dessa forma, a professora apresenta um grau de enquadramento muito 

forte (E++). 

 

Quadro 29: Contexto Instrucional (DI) – Critérios de avaliação antes dos trabalhos. 

Contexto Instrucional (DI) – Critérios de avaliação 
Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 
 
 
 

Antes dos 
trabalhos 

 
A professora 

avisa os alunos 
que irão fazer 
trabalhos de 
avaliação e 

indica 
pormenorizadam
ente os conteúdos 
e as competências 

que serão 
avaliados. 

 
A professora 

avisa os alunos 
que irão fazer 
trabalhos de 
avaliação e 

indica, de uma 
forma genérica, 
os conteúdos e 
competências 

avaliados. 

 
A professora 

avisa os alunos 
que irão fazer 
trabalhos de 

avaliação e que 
devem 

relembrar os 
conteúdos. 

 
A professora 

diz aos alunos 
que os 

conteúdos têm 
que ser 

avaliados e que, 
para isso, farão 

trabalhos de 
avaliação. 

Episódio do dia 29/07/14 (Análise volumétrica): 
 

1. Professora: Amanhã teremos aula no quarto horário e pretendo passar uma atividade em 
grupo. Quantos alunos nós temos? Pronto! Então serão cinco pessoas por grupo. Na hora em 
que eu chegar, já quero a sala arrumada. Outra coisa! Juntem duas mesas cada equipe. Pois eu 
ia fazer essa aula no laboratório e por isso, vou ver se consigo todos os materiais, lembrando 
que é uma atividade prática e valerá dois pontos para finalizar a unidade.  

2. Professora: Psiu! Silêncio turma. 
3. Professora: Só para relembrar: a sala deverá estar arrumada em grupos, com duas 

mesas onde vocês deverão colocar os materiais que irão utilizar, assim, não 
perdermos tempo, já que temos apenas um horário. Entenderam? 

4. Alunos não se manifestam, ficam em silêncio. 

 

 

 Antes da realização das atividades a professora avisa aos alunos o que 

deseja fazer e o tipo de comportamento que espera que eles tenham. Neste 

episódio os alunos realizarão uma atividade avaliativa e a professora indica 

pormenorizadamente no turno 1 o que espera dos alunos, deixando claro os 

objetivos e o tipo de organização que deseja encontrar ao chegar a sala. Dessa 

forma, a professora apresenta um grau de enquadramento muito forte (E++). 
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Quadro 30: Contexto Instrucional (DI) – Critérios de avaliação nos trabalhos/ atividades a 

realizar. 

Contexto Instrucional (DI) – Critérios de avaliação 
Relação professor-aluno 

Indicador E++ E+ E- E-- 

 
 
 

Após a 
realização das 

atividades.  

 
A professora 

aponta 
sistematicamente 

o que está 
incorreto e 

indica, de uma 
forma clara e 

pormenorizada, o 
que falta na 
produção do 

texto. 

 
A professora 
aponta, em 

geral, o que está 
incorreto e 

indica, de uma 
maneira 

genérica, o que 
falta na 

produção do 
texto. 

 
A professora 
aponta o que 

está incorreto, 
mas não 

clarifica o que 
falta na 

produção do 
texto. 

 
A professora 

aceita a 
produção dos 

alunos. As 
perguntas que 

faz é no sentido 
de esclarecer 

essa produção. 

Episódio do dia 05/08/14 (Propriedades coligativas: pressão de vapor de um líquido)): 
 

1. Professora: [...] como eu falei se aqui é maior a ebulição vai ser menor a fusão, onde é 
menor a ebulição, vai ser maior a fusão é o inverso, entendeu? 

2. Aluno: Não!  
3. Professora: Se a ebulição é o inverso da fusão certo, então, quando a temperatura de 

ebulição for maior a temperatura de fusão será menor, se a temperatura de ebulição 
vai ser maior a temperatura de fusão vai ser menor. 

4. Professora: Certo, gente! Ei psiu, quando ele fala de mudança de estado físico, deixa eu só 
fazer o gráfico (a professora desenha o gráfico no quadro da mudança dos estados 
físicos da água), isso aqui é o estado sólido, onde é que está ocorrendo a mudança? Lembram 
do que eu falei? Daqui até aqui é a mudança do sólido para o gasoso, então quando ele fala de 
ebulição, ebulição é a mudança, então ele pode ser qualquer cor aqui no gráfico, entre a fase 
líquida e a fase gasosa. Se ele falar estado físico, vocês vão olhar fora desse gráfico, se ele falar 
em mudança, devem olhar nessa parte aqui do gráfico, por isso você marcou aí (referindo-se a 
dúvida que o aluno teve na correção da atividade), senão você não teria um valor fixo, esse 
valor aqui, você tem, se você levar em consideração só essa parte do gráfico são vários valores, 
entendeu, uns dez. [...] 

 
  

Nesse episódio, durante a correção das atividades referentes ao conteúdo 

propriedades coligativas, um aluno apresenta uma dúvida decorrente da 

resposta apresentada no livro, e a professora no turno 4 da sua fala procura 

explicar detalhadamente o porquê do resultado, explicando a forma de se 

observar o gráfico. Neste caso podemos dizer que a professora apresenta um 

grau de enquadramento muito forte (E++). 

4.8.3.Critérios de avaliação (DI) - Turmas B e C 

Observou-se na prática pedagógica da professora semelhanças entre as 

duas turmas quanto aos critérios de avaliação, ou seja, a professora procura 
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passar as informações de forma detalhada do que espera dos alunos em termos 

de realização de atividades, recorrendo diversas vezes ao quadro para 

explicações pormenorizadas de equações, compreensão de gráficos e até mesmo 

sobre multiplicação. Os alunos aprovam este tipo de comportamento, sugerindo 

muitas vezes a aplicação de mais exercícios (em especial os da turma B), como 

pode ser observado na fala de uma deles. “Sugiro que as aulas sejam mais 

dinâmicas e que passe mais exercícios além, dos que possuem no livro, pois eles 

são bastante moderados”. Extraída dos questionários dos alunos (TURMA B) 

Neste caso, podemos dizer que a prática pedagógica da professora nas 

turmas B e C, apresentam uma tendência de enquadramento muito forte (E++), 

aproximando-a do modelo proposto pela pedagogia mista, em que o professor 

faz uma explicitação clara e sistemática desses critérios aos alunos, exercendo o 

maior controle na comunicação neste momento de definição. 

 Para Bernstein (1997), as regras de critérios são importantes para que os 

alunos compreendam o que deverá ser produzido em uma comunicação 

legítima ou ilegítima, nas relações sociais e posicionamentos que deverão 

adquirir. 

Os resultados demonstram que a professora sempre explica em suas 

aulas o que os alunos devem fazer na avaliação ou atividade, cabe a este, desse 

modo, executar com maior precisão a solicitação da professora. Isso é 

importante, pois evita que o aluno perca tempo, tentando adivinhar o que deve 

ser feito. Uma vez que seus direcionamentos são claros e precisos, economiza-se 

tempo e o aluno terá um melhor aproveitamento na execução das atividades. 

Observe a entrevista abaixo: 

Entrevistadora: No questionário, os alunos colocaram que estavam aqui por que os 
professores são competentes e pelo colégio. 
Professora: Eu acho assim: Nós temos um quadro de professores novos, bons e todos 
formados na área. Porque logo que o Colégio foi implantado na reorganização, foi passado 
para os professores que aqui deviam trabalhar de outra forma: não se fazer greve, não faltar 
aula. Essas cobranças fizeram com que o professor entrasse nesse ritmo em concordância 
com a filosofia da escola, o que resulta no bom desempenho dos professores. Temos uma 
equipe muito competente, bem qualificada em suas respectivas áreas. 
 

Vale ressaltar que o objetivo principal dessa escola, como vista no 

capítulo 3, é a preparação dos alunos para serem os melhores na região e 
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obterem sucesso nas competições a que se propõe, além do 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 avaliado por meio de uma prova e, para obter êxito em tal processo, 

deverá estar atendendo aos critérios pré-estabelecidos pelo processo seletivo, 

como demostramos em mais uma parte da entrevista com a professora: 

Entrevistadora: Quero dizer; você pensa assim: vou preparar essa aula pois vai ajudar os 
alunos no desempenho deles ou não? 
Professora: A filosofia de todos que estão trabalhando nessa escola é essa. Eu não penso em 
nivelar os alunos por baixo eu quero que eles sejam destaque, que eles se desempenhem bem 
em qualquer atividade que eles venham a realizar: concurso ou vestibulares. Se eu quisesse 
nivelar por baixo iria no nível deles, eu falo com eles: vocês que devem acompanhar o meu 
ritmo, por que se deixar, nós nos acomodamos e não conseguimos avançar e eu falo também; 
lá fora vocês que vão tentar acompanhar o ritmo da vida. Nosso objetivo é trazer um nível de 
excelência para esses alunos, dentro das nossas limitações, claro! 
 

 As respostas da professora evidencia que os objetivos da escola devem 

ser alcançados e para isso os professores são convidados a compartilhar da 

mesma filosofia que a do colégio. Cabe salientar que mesmo com os objetivos 

definidos, a estratificação que ocorre nas classes será refletida também fora de 

aula, pois a turma C não tinha nenhum aluno destaque em termos de 

premiações em olimpíadas de Química. Das turmas observadas só havia um 

único aluno e este pertencia à Turma B.  

Utilizando partes da entrevista da professora, podemos observar que o 

próprio aluno também sente a necessidade de ter um bom desempenho durante 

essas avaliações: 

Entrevistadora: Para você qual o fator principal do sucesso do Colégio da Polícia Militar 
em relação aos outros colégios públicos da Cidade?  
Professora: Inicialmente, é incutido no aluno a ideia de que eles são diferentes: vocês são 
alunos diferenciados. Eu acho! Essa filosofia de que está no militar deve ter um 
comportamento diferenciado. Existe um regimento que favorece o crescimento de prestígio 
na escola com relação a hierarquia, graduação e isso chama atenção né? Alguns alunos 
gostam desse destaque. 

 
Com base nos indicadores utilizados e da seleção dos episódios para a 

caracterização da prática pedagógica da professora nas duas turmas, observou-
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se um afastamento do modelo proposto de Pedagogia Mista por Pires (2001) ao 

nível das regras hierárquicas, sequência, ritmagem e discurso (conhecimentos 

intradisciplinares, interdisciplinares, acadêmico e não acadêmico) e uma 

aproximação quanto às regras de seleção e critérios de avaliação. 

De acordo com os princípios de uma Pedagogia Mista, a prática 

pedagógica da professora pode não estar contribuindo para que todos os 

alunos, independemente de sua origem social, tenham um bom desempenho na 

disciplina de Química. Baseado nessa ideia, o que se constatou foi uma prática 

pedagógica que parecia, ao contrário, contribuir para aumentar essa 

estratificação social com respeito ao conhecimento escolar da Química. 

Enquanto a turma B demonstrava acompanhar o ritmo da prática pedagógica 

da professora, a turma C, além das características mais desfavoráveis que 

apresentavam em relação à turma B como maior repetência escolar e ausência 

de um segundo ambiente de estudo (casa), não encontrava na escola as 

condições de produção de um melhor desempenho em Química. Isso pode 

contribuir de alguma forma para que esses alunos permaneçam em suas 

posições sociais tanto na escola, quanto na sociedade. 

Embora tenha sido observada em uma escola da rede de ensino público 

com ideologia militar e que apresentam, em seu quadro discente, alunos com 

alto desempenho em avaliações externas quando comparada com outras escolas 

públicas da região, a distribuição dos alunos, entre as diferentes turmas 

acompanham as características sociológicas de estratificação existentes no 

contexto social mais amplo de seu entorno.  

 
Em síntese: 
 

Segundo Pires (2001), uma prática pedagógica mista, quanto ao contexto 

regulador (regras hierárquicas), deve favorecer nas relações entre os espaços 

(professor – aluno; aluno – aluno) oportunidades de diálogo e de discussão 

entre todos. No contexto instrucional (regras discursivas), as práticas devem 

permitir um maior tempo de aprendizagem pelos alunos (ritmo), parte do 

controle na escolha de conteúdos pelos alunos (seleção) e interferência dos 
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alunos (sequência) por meio de uma explicação clara entre o que se espera do 

aluno (critérios de avaliação), uma relação constante entre os conteúdos 

abordados na sala de aula com outros conteúdos de outras disciplinas (relações 

interdisciplinares) e com os conhecimentos prévios dos alunos (conhecimentos 

acadêmicos 35e não acadêmicos36).  

Tais análises permitem não só descrever os códigos pedagógicos, mas 

demonstrar a sua relação na transmissão e aquisição na relação professor-aluno 

que em princípio fossem mais propícias à aquisição em determinados contextos 

pedagógicos. 

Segue abaixo uma tabela com os resultados da caracterização da prática 

pedagógica da professora no contexto regulador (DR) nas regras hierárquicas e 

do discurso instrucional (DI): seleção, sequência, ritmo e critérios de avaliação 

nas turmas B e C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35   Conhecimento de natureza escolar, valorizado e legitimado no contexto instrucional 

das Ciências. 
36  Conhecimento de senso comum; conhecimento de natureza escolar não legitimado 

no contexto instrucional da Ciências. 
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Tabela 2: Resultado da caracterização da prática pedagógica da professora . 

 
Contexto regulador (DR) - Regras hierárquicas 

Relação entre sujeitos professor-aluno 

 

Indicadores Resultados Turmas Pedagogia
Mista 

Descrição 

B C 

 
 

Na relação de 
comunicação 

Professor-Aluno 

A prática pedagógica da 
professora reproduz no 
contexto comunicativo 
através de sua prática 

pedagógica os objetivos 
que a escola pretende 
alcançar, refletindo 

diretamente no modo 
como a professora lida 
com cada situação em 

determinados 
contextos. 

 
C+ 

 
C+ 

Relação de 
poder 
(C+) 

Os professores detêm o 
poder em sala de aula 

 
E+ 

 
E++ 

Relação de 
comunicação  

(E--) 

Permitir maior controle 
dos alunos no processo 

comunicacional. 

Quando os alunos 
fazem perguntas 

 

 
 

C+ 

 
 

C++ 

 
Relações 
entre os 
espaços 

(C-) 

 
Relação aberta para que 

os alunos possam 
chegar com maior 

facilidade e abertura no 
professor. 

Perante os 
comportamentos 

não legítimos 

 
Contexto Instrucional (DI) –Seleção 

 

Indicadores Resultados Turmas Pedagogia
Mista 

Descrição 

B C 

 
Nas perguntas 

dos alunos 

 
A professora controla a 
seleção, de modo que os 

alunos possam 
interferir e que possam 

perceber o que é 
considerado 

conhecimento relevante 
para seu aprendizado e 

o que eles devem 
aprender em cada 

conteúdo. 
 

 
E+ 

 
E+ 

 
E+ 

A professora controla a 
seleção, de modo que os 

alunos possam 
interferir no conteúdo. 

 
 

Relações 
intradisciplinares 

 
 

C+ 

 
 

C+ 

 
 

C-- 

A professora possa 
considerar importante 

a apresentação de 
conteúdos da mesma 

área disciplinar, neste 
caso, Química. 

 
Relações 

interdisciplinares 
 

 
 

E+ 

 
 

E+ 

 
 

E-- 

Uma relação com 
outras áreas 

disciplinares, criando 
um contexto específico 
para a aprendizagem. 

 
Relações entre 
conhecimento 

acadêmico e não 
acadêmico 

 
 
 

E+ 

 
 
 

E+ 

 
 
 

E-- 

De modo que os alunos 
percebam uma relação 
próxima entre esses 
conhecimentos no dia-
a-dia, procurando uma 
melhor compreensão e 
aplicação do mesmo. 

 
Contexto Instrucional (DI) –Sequência 

 

Indicadores Resultados Turmas Pedagogia
Mista 

Descrição 

B C 

 
Na exploração/ 
discussão dos 

A professora é quem 
escolhe e determina a 

sequência dos 

 
 
 

 
 
 

 
 

O professor faz o 
planejamento e escolhe 

a sequência dos 
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conteúdos 
 

conteúdos que serão 
apresentados em aula, 

sem que ocorra durante 
as definições das ordens 

dos conteúdos 
interferências dos 

alunos. 

E++ E++ E+ conteúdos levando em 
consideração os 
objetivos que se 

pretende alcançar. 
 

Na recapitulação 
dos conteúdos 

 
Contexto Instrucional (DI) – Ritmagem 

 

Indicadores Resultados Turmas Pedagogia
Mista 

Descrição 

B C 

 
Na exploração/ 
discussão dos 

conteúdos 

 
A professora consegue 
manter  certo controle 

sobre a turma B 
dispondo de um tempo 
maior para a instrução 

do que quando 
comparado com a 

turma C. 

 
 
 

E+ 

 
 
 

E++ 

 
 
 

E-- 

 
Em que o ritmo é 

planejado pelo 
professor, mas que leva 

em consideração as 
necessidades de 

aprendizagem dos 
alunos, de maneira a 

respeitar o ritmo 
próprio dos alunos. 

 
Nas perguntas 

dirigidas à turma 
ou 

individualizadas 

 
Nas perguntas 

dos alunos 

 
Contexto Instrucional (DI) Critérios de avaliação 

 

Indicadores Resultados Turmas Pedagogia
Mista 

Descrição 

B C 

 
Na exploração/ 
discussão dos 

conteúdos 
 

 
A professora procura 
passar as informações 
de forma detalhada do 
que espera dos alunos 

em termos de realização 
de atividades, 

recorrendo diversas 
vezes ao quadro para 

explicações 
pormenorizadas de 

equações, compreensão 
de gráficos e até mesmo 

sobre multiplicação. 
 

 
 
 

E++ 

 
 
 

E++ 

 
 

 
E++ 

 
Em que o professor 

controla os critérios da 
avaliação, fazendo uma 

explicitação clara e 
sistemática desses 

critérios aos alunos, 
mas estes não 

interferem diretamente 
nos mesmos. 

 
Antes dos 
trabalhos a 

realizar 
 

 
Após a realização 

das atividades 

 
Fonte: A autora 
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CAPÍTULO 5  
CONCLUSÕES 

 

“Busquemos melhorar a escola, melhorando, tanto quanto possível, os vários fatores que nela 

atuam: os professores, o livro didático, o equipamento, o prédio. E, sobretudo, melhoremos o 

financiamento da educação, dando recursos às escolas para que elas elevem os seus padrões e 

as suas ambições. Substituamos a ação pela lei; a ação pela fiscalização; a ação pelos programas 

oficiais, por uma ação concreta pela elevação de suas condições reais. E teremos iniciado a 

verdadeira reforma da educação” (Anísio Teixeira, 1954). 

 

 

  Com base nos resultados, os valores verificados para os graus de 

enquadramento e classificação da prática da professora, juntamente com 

algumas características da escola, vêm contribuindo na reprodução dos 

princípios dominantes da sociedade por meio da interiorização de um código 

pedagógico na relação professor-aluno.  

  Portanto, diferentemente do que é proposto pela Pedagogia Mista, em 

que a prática pedagógica pode favorecer a aprendizagem de todos os alunos, 

minimizando os efeitos das condições socioeconômicas dos estudantes sobre o 

seu desempenho, o trabalho aqui apresentado sugere que o processo de 

estratificação pode ser acentuado quando o professor ignora ou desconhece as 

potencialidades e benefícios de uma prática pedagógica que favoreça a 

aprendizagem do conhecimento científico de Química por todos os alunos.  

  Comparando as características encontradas nas turmas B e C, os dados 

demonstram, também, que a prática pedagógica parece beneficiar um 

determinado grupo de alunos. Em termos sociológicos da teoria de Bernstein, 

isso significa que a atuação da professora poderá estar involuntariamente 

contribuindo para a estratificação social em relação ao conhecimento escolar da 

Química. Ao promover ou estimular menos a criatividade e a participação 

desses alunos no cenário escolar, que poderão ser refletidas posteriormente nas 

relações sociais na qual estes alunos serão inseridos.  

Sem ânimo de julgar a prática pedagógica da professora, até porque o 

arranjo da distribuição dos alunos entre as turmas obedece a princípios 
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institucionais aos quais a professora provavelmente, exerce pouca ou nenhuma 

influência, podemos inferir que ela procura aplicar em suas aulas aquilo que 

um dia foi incorporado por meio do código pedagógico, o discurso dominante e 

homogêneo de professores enquanto discente, durante toda a sua vida escolar, 

sua formação e atuação profissional. Talvez esteja aí a principal contribuição 

dessa pesquisa para os professores e futuros professores. 

Esse trabalho se aproxima de outros realizados no GEPEQS, dentro dessa 

mesma linha de pesquisa, que demonstraram aproximação das características 

de prática pedagógica da professora e outros professores de diferentes 

localidades da região de Jequié-BA, com resultados de enquadramento e 

classificação fortes e que estão associadas ao projeto no qual participo.  

Portanto, independente da escola, as características sociológicas de uma 

pedagogia mista (Seleção, sequência de conteúdos, ritmo e critérios de 

avaliação, quanto ao sucesso escolar dos alunos) estão diretamente associados 

ao tipo de prática pedagógica exercida pelo professor e o tipo de influência 

obtida durante sua formação profissional. O que nos possibilita investigar, 

posteriormente, de que forma os professores de Química estão sendo formados 

nas Universidades. 

Portanto, o contexto social pode interferir na prática pedagógica do 

professor modificando o seu nível de exigência conceitual, como defendido por 

Souza (2015) em sua dissertação de mestrado, outros fatores, também podem 

contribuir para que isso aconteça, entre elas: experiências profissionais, 

expectativas e concepções prévias do professor. 

Assim, a prática pedagógica pode contribuir junto à escola na 

reprodução das estruturas de classe para o sucesso escolar dos alunos, ainda 

que, as características sociológicas do estudante tenham uma importante 

participação nesse processo. 

Neste caso, o mal desempenho de estudantes em Química como 

informado na avaliação (BAHIA, 2012), não deve servir de justificativa para 

eximir a escola no sentido de cumprir sua função. De acordo com o referencial 

utilizado por este estudo, existe uma distribuição desigual regulada pela classe 
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social de princípios privilegiantes de comunicação, em que as práticas 

interacionais geram a sua base material com respeito às agências de socialização 

primária (família) e portanto: 

A classe social, indiretamente, afeta a classificação e o enquadramento 
do código elaborado transmitido pela escola de modo, a facilitar e 
perpetuar sua aquisição desigual. Êxito e fracasso são funções do 
currículo dominante da escola, que atua seletivamente sobre aqueles 
que podem adquirir (BERSNTEIN, 1988, p. 60, tradução nossa). 

 

De acordo com Santos (2015), as práticas pedagógicas contribuem para o 

insucesso dos alunos, uma vez que os de origem social mais vulnerável serão 

menos estimulados a participarem de atividades que desenvolvam o 

aprendizado em Química. No caso desta pesquisa em particular, as 

características da prática pedagógica apresentadas na turma C pela professora 

poderiam sofrer uma alteração no sentido de buscar uma aproximação com os 

alunos da turma C, identificando algumas falhas de comunicação e, portanto, 

garantir uma melhor aprendizagem por todos os alunos, o que infelizmente não 

acontece. 

Analisando a prática pedagógica da professora em uma única instituição 

de ensino, foi possível compreender de forma mais ou menos próxima, suas 

posições na hierarquia desenhada pela instituição a que pertence e garantir uma 

estrutura favorável para que alguns poucos alunos alcancem um alto 

desempenho em avaliações mediante os próprios objetivos. 

Portanto, definem posições da fala da professora (regras hierárquicas), a 

escolha dos conteúdos (seleção), na forma como lida com as notas dos alunos 

em termo de progressão (sequência), no que os alunos devem aprender na 

unidade (ritmo) e por fim, nas formas de avaliação (critérios de avaliação). 

 Neste trabalho, pudemos identificar uma associação entre o êxito escolar 

de alguns alunos, ao tipo de orientação pedagógica oferecida para que os 

objetivos sejam alcançados, porém não encontramos nenhuma interferência de 

como essa orientação influencia individualmente a aprendizagem desses alunos 

em contextos culturais diferentes, o que poderá ser realizado posteriormente em 

pesquisas futuras. No entanto, nossa principal limitação deu-se exclusivamente 
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ao curto tempo de observação (2 meses), para uma melhor caracterização da 

prática pedagógica da professora. 

 Portanto, o êxito desses alunos, quando comparado a outras escolas 

públicas, pode estar relacionado à capacidade de inserção uma vez, que os 

mesmos, já incorporaram, diferentemente de outros alunos vindos de escolas 

públicas que pertencem a famílias de extratos sociais mais baixos e que ainda 

vão conhecer e dominar os códigos da escola.  Para Bernstein, “o menino da 

classe média é capaz de produzir uma classificação forte, possibilitando as 

regras de reconhecimento e de realização que requer a escola” (BERNSTEIN, 

1988, p. 56, tradução nossa). 

Cabe ressaltar que esse trabalho busca dar subsídios para reflexões sobre 

o papel da formação inicial de professores de Química de forma que estes, em 

suas aulas, possibilitem uma maior compreensão sobre as características 

sociológicas de uma prática pedagógica mista, dentro do contexto social em que 

os alunos estão inseridos e para que munidos destas informações, possamos 

contribuir no desempenho escolar desses alunos para que alcancem êxito na 

escola, principalmente aqueles, que apresentam maiores dificuldades no 

processo de socialização da escola. 
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APÊNDICE A – Questionário sócio cultural. 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Campus de Jequié 
 

Questionário sócio cultural 

Prezado participante, este questionário tem por objetivo conhecer o perfil 
socioeconômico cultural da turma, a fim de obter dados que servirão para traçar 
um perfil dos alunos para o projeto de pesquisa intitulado “Ensino de Química: 
interações discursivas nas definições de tarefas em diferentes contextos sociais” 
que tem como objetivo geral estudar o ensino de química em escolas públicas e 
privadas. As informações são confidenciais e serão usadas apenas para fins 
científicos. 

 
Identificação 
Nome:________________________________ 
Idade:_______ Sexo:  (   ) F  (   ) M 
Série:____________ Turma:_____________  
 

Como você se declara como Raça e Etnia? 
(   ) branco   (   ) afrodescendente  (  ) pardo 

(   ) amarelo  (   ) indígena 
 

Qual a sua confissão religiosa? 
(  ) católico   (  ) Testemunha de Jeová   
(  ) Protestante  (  ) Evangélico   (   ) 

Espírita 
(  ) Candomblé  (   ) Ateu 
Outro:_____________________   
 

Onde estudou? 
(   ) sempre em escola pública. 
(   ) sempre em escola particular. 
(   ) parte em escola particular e parte em 

escola pública. 
 

Com quem você mora? 
(   ) pais   (    ) parentes   (    ) somente pai 
(   ) somente mãe 
Outros_____________________________ 
Quantas pessoas moram com você? ______ 

Quem é o principal responsável pela 
renda da família? 

(   ) pai    (   ) mãe   (  ) pai e mãe   (   ) você 

 

Qual a profissão de seus familiares? 

Pai:______________________________ 

 
Qual o grau de escolaridade de seus pais? 
Pai 

(  ) Nenhum ano de estudo 
(  ) Ensino Fundamental incompleto (menos 

que a 8º série) 
(  ) Ensino Fundamental completo (até a 8º 

série) 
(  ) Ensino Médio Completo 
(  ) Ensino Médio incompleto 
(  ) Superior completo 
(  ) Superior incompleto 
 
Mãe 

(  ) Nenhum ano de estudo 
(  ) Ensino Fundamental incompleto (menos 

que a 8º série) 
(  ) Ensino Fundamental completo (até a 8º 

série) 
(  ) Ensino Médio Completo 
(  ) Ensino Médio incompleto 
(  ) Superior completo 
(  ) Superior incompleto 
 
Responsável 

(  ) Nenhum ano de estudo 
(  ) Ensino Fundamental incompleto (menos 

que a 8º série) 
(  ) Ensino Fundamental completo (até a 8º 

série) 
( ) Ensino Médio Completo 
(   ) Ensino Médio incompleto 
(  ) Superior completo 
(  ) Superior incompleto 
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Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas. 
 

Data: ____/ ___ / 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mãe:_____________________________ 
Responsável:________________________ 
 

Utiliza transporte para vir a escola? 
(   ) sim   (   ) não    qual?_____________ 

 
Quais disciplinas você tem mais 

dificuldades? Porque? 

 
Você tem dificuldades? 
(   ) ler   (   ) escrever   (   )  falar em público 
(   ) resolver situações problemas  (   ) 

trabalhar em grupo. 
 
Quantas horas por dia você dedica aos 

estudos? 
(   )nenhuma, apenas assisto as aulas. 
(   ) uma a duas.    (   ) três a cinco. 
 
Quem acompanha suas atividades 

escolares? 
(   ) sozinho    (    ) pais   (   ) aula de reforço 
Outro:___________________________ 
 

Que profissão você gostaria de exercer? 
(   ) Professor      (     ) Comerciário 
(   ) Médico          (     ) Advogado 
(   ) Eletricista      (     ) Mecânico 
(   ) Policial          (     ) Secretário 
Outro:____________________________ 
 

Qual o motivo da escolha do CPM para 
estudar? 

(    ) próximo de casa. 
(    ) porque a escola é disciplinada. 
(    ) porque alguém indicou. 
(    ) porque os professores são competentes. 
(    ) porque a direção é eficiente. 
( ) porque seus pais/ responsáveis 

determinaram. 
 

Quanto tempo você leva usando o 
computador? 

(   ) 2 a 4 horas por dia 
(   ) 4 a 6 horas por dia 
(   )  mais de 6 horas por dia 
 
Você cumpre com as tarefas escolares 

determinadas pela professora de Química? 
(   ) nunca    (    ) raramente   (  ) sempre 
 
 
Utilize o espaço abaixo para informar se há 

algum agravante que interfira na situação 
socioeconômica familiar (doenças graves, 
dependência química, pai/mãe falecido(s), 
desemprego recente, etc). 

 

 
 
Use este espaço para alguma observação que 

julgue necessária (reclamação, sugestão para a 
disciplina de Química, o andamento da pesquisa 
etc). 
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APÊNDICE B – Cópia do Termo de apresentação do projeto à escola. 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Campus de Jequié 

 
Apresentação de Projeto de Pesquisa e solicitação de autorização  

 

Ao (À) Senhor (a) 
 
Diretora Pedagógica do Colégio da Polícia Militar Professor Magalhães 

Neto, situado na Avenida Governador Lomanto Junior, s/n. Bairro Joaquim 
Romão- Jequié-Ba 

 
Prezado (a) Senhor (a), 
Eu, Bruno Ferreira dos Santos, professor da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), estou realizando, juntamente com a aluna Agda 

Barbosa dos Santos o projeto de pesquisa intitulado “Ensino de Química: 

interações discursivas nas definições de tarefas em diferentes contextos 

sociais”, na qualidade de orientador do projeto de pesquisa, gostaria de contar 

com sua colaboração, autorizando a participação da pesquisadora Agda 

Barbosa dos Santos, no momento mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Científica e Formação de Professores – PPG.ECFP a ter acesso a 

unidade escolar no período da III unidade do ano letivo de 2014, nas turmas da 

Professora ______________________no turno matutino. 

O(a) senhor(a) terá todas as informações que queira, antes, durante e 

depois da pesquisa. Os dados pessoais e imagens dos estudantes (quando tiver) 

não serão divulgados sem o consentimento de seus responsáveis. Os resultados 

desta pesquisa serão utilizados na redação da dissertação de mestrado, 

publicação em congressos e/ou revistas científicas de forma que nenhum 

participante da pesquisa seja identificado sem consentimento prévio por escrito, 

a fim de evitar desconforto ou risco moral ou profissional aos informantes. 

Os dados obtidos serão arquivados pela equipe de pesquisadores na 

UESB e não serão utilizados para outro fim senão os da pesquisa. A 

participação do Colégio na pesquisa não lhe tratará nenhum custo e o(a) 

senhor(a) também não receberá nenhum valor em dinheiro por participar dela, 
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nem será ressarcido ou indenizado por qualquer prejuízo que a mesma lhe 

possa ocasionar. Esta pesquisa não oferecerá riscos ou desconfortos à 

integridade física dos participantes. 

Caso o(a) senhor(a) necessite de maiores informações sobre esta 

pesquisa, entre em contato comigo Bruno Ferreira dos Santos 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. Ou então, caso preferir, pode 

se dirigir ou entrar em contato com o Comitê de Ética por meio do email 

cepuesbjq@gmail.com ou do telefone (73) 3528 9727, que funciona no CAP, 1º. 

Andar, no endereço supracitado.  

Se o(a) senhor(a), aceita que esta pesquisa seja desenvolvida em sua 
escola pela mestranda Agda Barbosa dos Santos, sob a responsabilidade do 
Prof. Dr. Bruno Ferreira dos Santos, por favor, assine o termo em duas vias, 
ficando com uma cópia do mesmo. 

 
 

Jequié-BA, ___/ ___ /___ 
 
 

_________________________________________ 
Coordenadora Pedagógica 

 
 

_________________________________________ 
Assinatura da pesquisadora 

Agda Barbosa dos Santos 

_________________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 

Bruno Ferreira dos Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bf-santos@uol.com.br
mailto:cepuesbjq@gmail.com
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APÊNDICE C – Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Campus de Jequié 
 

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 a aluna Agda 
Barbosa dos Santos o projeto de pesquisa intitulado “Ensino de Química: 
interações discursivas nas definições de tarefas em diferentes contextos sociais” 
que tem como objetivo geral estudar o ensino de química em escolas públicas e 
privadas.  

 
Na qualidade de orientador do projeto de pesquisa, gostaria de contar 

com sua colaboração, autorizando a participação do(a) seu/sua filho(a) neste 
estudo, que acontecerá por meio de gravação em áudio e algumas filmagens 
das aulas, as quais serão transcritas e posterirormente analisadas. A pesquisa  
acontecerá em horário normal do colégio, observada pela pesquisadora Agda 

Barbosa dos Santos, no momento mestranda do Programa de Pós-Graduação 
em Educação Científica e Formação de Professores – PPG.ECFP. É através de 
pesquisas como esta que conseguimos produzir conhecimento sobre a 
qualidade da educação nas escolas e auxiliar no desenvolvimento profissional 
dos professores. 

 
A sua participação é voluntária e não obrigatória, ou seja, o(a) senhor(a) 

tem o direito de não participar ou até desistir de participar da pesquisa em 
qualquer etapa, independentemente de qual etapa a pesquisa se encontre. Além 
disso, o(a) senhor(a) terá todas as informações que queira, antes, durante e 
depois da pesquisa. Os dados pessoais e imagens dos estudantes não serão 
divulgados sem o consentimento de seus responsáveis. Os resultados desta 
pesquisa serão utilizados na redação da dissertação de mestrado, publicação em 
congressos e/ou revistas científicas de forma que nenhum participante da 
pesquisa será identificado sem consentimento prévio por escrito, a fim de evitar 
desconforto ou risco moral ou profissional aos informantes. 

 
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 tratará nenhum custo e o(a) senhor(a) também 
não receberá nenhum valor em dinheiro por participar dela, nem será 
ressarcido ou indenizado por qualquer prejuízo que a mesma lhe possa 
ocasionar. Esta pesquisa não oferecerá riscos ou desconfortos à integridade 
física dos participantes. 
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Caso o(a) senhor(a) necessite de maiores informações sobre esta 

pesquisa, entre em contato comigo Bruno Ferreira dos Santos 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. Ou então, caso preferir, pode 
se dirigir ou entrar em contato com o Comitê de Ética por meio do email 
cepuesbjq@gmail.com ou do telefone (73) 3528 9727, o qual funciona no CAP, 
1º. Andar, no endereço supracitado.  

 
Se o(a) senhor(a), responsável pelo participante 

________________________________________, aceita voluntariamente que seu 
filho(a) participe desta pesquisa, desenvolvida pela mestranda Agda Barbosa 

dos Santos, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Bruno Ferreira dos Santos, por 
favor, assine o termo em duas vias, ficando com uma cópia do mesmo. 

 
 

Jequié-BA, ___/ ___ /___ 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do responsável (participante) 

 
 

_________________________________________ 
Assinatura da pesquisadora 

Agda Barbosa dos Santos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:bf-santos@uol.com.br
mailto:cepuesbjq@gmail.com
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APÊNDICE D – Cópia do Termo de Autorização de uso de imagem e 
depoimentos. 

 
[ 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

Eu _____________________________________________________________, CPF 

_______________, RG_______________,depois de conhecer e entender os objetivos, 

procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar 

ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente 

termo, Eu, Bruno Ferreira dos Santos, professor da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB), estou realizando, juntamente com a aluna Agda Barbosa dos Santos o 

projeto de pesquisa intitulado “Ensino de Química: interações discursivas nas 

definições de tarefas em diferentes contextos sociais” que tem como objetivo geral 

estudar o ensino de química em escolas públicas e privadas a realizar as fotos , 

questionários de perfil socioeconômicos ou filmagens que se façam necessárias e/ou a 

colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) 

e/ou depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e 

transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, 

obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e 

adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos 

idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto 

Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Jequié - BA, __ de ______ de 2014 

_______________________                             ______________________________ 

Participante da pesquisa                               Pesquisador responsável pelo projeto 
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APÊNDICE E – Lista dos conteúdos das transcrições. 
 

 
 

TURMA  B 
(Data) 

CONTEÚDOS TURMA C 
(Data) 

CONTEÚDOS 

20/07/15 Período inicial de observação 20/07/15 Período inicial de observação 

01/08/14 Análise volumétrica 
(Experimento) 

30/07/14 Análise volumétrica 
(Experimento) 

06/08/14 Propriedades coligativas (Pressão 
de vapor de um líquido e 

líquidos diferentes) 

05/08/14 Propriedades coligativas (Pressão 
de vapor de um líquido) 

08/08/14 Pressão e temperatura de 
ebulição (Experimento) 

06/08/14 Propriedades coligativas (Pressão 
de vapor de líquidos diferentes) 

13/08/14 Continuação de propriedades 
coligativas. 

12/08/14 Continuação de propriedades 
coligativas. 

15/08/14 Pressão Osmótica 13/08/14 Pressão Osmótica 

27/08/14 Termoquímica 25/08/14 Termoquímica 

  27/08/14 Variação de entalpia de 
mudanças de fases 

05/09/14 Lei de Hess 05/09/14 Lei de Hess 

  09/09/14 Entalpia de combustão e de 
formação 

10/09/14 Entalpia de combustão e de 
formação e reação de combustão 

16/09/14 Reação de combustão 

17/09/14 Energia de ligação 17/09/14 Energia de ligação 

19/09/14 Revisão para avaliação da III 
UNIDADE 

19/09/14 Revisão para avaliação da III 
UNIDADE 
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Anexo: Indicador de classe social 

 

 

Categorias Tipo de trabalho Profissões Escolaridade 

 

 

1 

 
De serviços não especializados 
sem função de chefia/ 
supervisão a serviços de 
outros. 

 
Serventes da construção civil, 
operários industriais, 
motoristadomésticos, merendeira, 
porteiro, auxiliar de serviços gerais, 
camareira, merendeira 
diarista,empregadas domésticas e 
etc. 

 
Não sabe ler/ 
escrever ou não 
completou o Ensino 
fundamental. 

 

 

2 

 
De serviços não especializados 
sem ou com função de chefia/ 
supervisão por conta própria 
ou a serviço de outros. 

 
Balconista, vendedores de lojas, 
pedreiros, vigilantes, camelôs, 
pequenos agricultores, carpinteiros, 
mecânico de automóvel, eletricista, 
modistas de casas comerciais 
(costureira), cabelereiros, auxiliares 
em geral, agente comunitário de 
saúde, guardas: florestal, municipal 
etc. 
 

 
Completou o Ensino 
Fundamental. 

 

3 

 
De serviços especializados sem 
ou com função de chefia/ 
supervisão por conta própria. 

 
Marceneiros, eletricistas, taxistas, 
costureiras, mecânicos, pequenos 
proprietários: lojistas e comerciantes, 
motoristas de caminhão, auxiliares 
de alto grau: enfermagem etc. 
 

 
Não completou o 
Ensino Médio. 

 

4 

 
Especializado sem função de 
chefia/ supervisão a serviços 
de outros. 

 
Auxiliares de produção, bancários, 
secretários em geral, Técnicos em 
geral, carteiros, Professor do Ensino 
Básico, policiais, bombeiros e etc. 
 

 
Completou o Ensino 
Médio e ou técnico. 

 

5 

 
Especializado com função de 
chefia/ supervisão a serviços 
de outros. 

 
Correspondentes a categoria 4, 
Diretores de escola, assistente social, 
agentes administrativos, 
administrador etc. 
 

 
Não concluiu o 
Ensino Superior. 

 

6 

 
Profissionais especializados 
com função de chefia/ 
supervisão a serviços de 
outros ou não. 

 
Professores, médicos, advogados, 
enfermeiro, contador, forças militares 
de alta patente (capitão, major etc), 
dirigentes de média ou grandes 
empresas, gestores de empresas, 
sócios-gerentes comerciais e Técnicos 
de grau elevados: Química, análises 
em geral e etc. 
 

 
Concluiu o Ensino 
Superior. 


