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RESUMO 

Este trabalho pertence à linha de investigação Linguagem e Ensino de Ciências e 
privilegiou o estudo das relações no espaço da sala de aula, no qual o/a 
professor(a) desenvolve sua prática pedagógica. Delineamos como objetivo 
principal: analisar a remodelagem de uma prática pedagógica em torno das 
regras discursivas e hierárquicas, durante a definição das atividades e tarefas, e 
como isso pode aumentar a participação dos alunos e as interações discursivas 
na sala de aula da disciplina de Química. A principal referência teórico-
metodológica utilizada foi a teoria sociológica de Basil Bernstein sobre o 
discurso pedagógico (1996, 1998, 2001), além dos trabalhos desenvolvidos pelo 
Grupo de Estudos Sociológicos de Sala de Aula (ESSA), coordenado pelas 
pesquisadoras Morais e Neves. A investigação baseou-se em uma abordagem 
qualitativa, e os dados foram obtidos por meio de uma intervenção obedecendo 
a um desenho quase experimental de pesquisa. Os dados foram coletados após 
a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética da Universidade e o 
seu corpus, cujo desenvolvimento se deu pela transcrição das gravações em 
áudio das aulas, registros memoriais, algumas produções escritas dos alunos e 
questionário aplicado aos alunos e professora regente (2014). As aulas foram 
ministradas pela pesquisadora em duas turmas do primeiro Ano do Ensino 
Médio na disciplina Química, durante a terceira unidade letiva de 2013 e a 
primeira de 2014. A pesquisa ocorreu em dois colégios da rede estadual, 
localizados em um bairro periférico do município de Jequié/BA. Os dados 
analisados consistiram na comparação de duas práticas pedagógicas ao redor 
das regras discursivas e hierárquicas da relação entre os sujeitos (professora-
alunos). Com base nas transcrições das aulas ministradas na turma A, 
repensou-se a organização da aula e o manejo de classe, ou seja, o 
replanejamento das aulas ministradas, de forma que as mesmas se tornassem 
mais interativas ao serem desenvolvidas na turma B. A análise dos dados 
apontou que a professora, em alguns momentos, se deixou levar pelo habitus de 
sua prática pedagógica anterior, o que a impediu de redesenhar sua aula quanto 
à definição e orientação das tarefas, conforme havia planejado em relação às 
regras discursivas e hierárquicas. No entanto, nos momentos em que conseguiu 
alterar seu planejamento, principalmente em relação às regras discursivas 
(ritmagem e critérios de avaliação) e às regras hierárquicas, a professora foi 
capaz de proporcionar um maior envolvimento dos alunos não só na realização 
das tarefas como no desenvolvimento da aula como um todo, assim como, foi 
capaz de perceber seus efeitos sobre o desempenho dos alunos. 

Palavras-chave: Práticas pedagógicas; Ensino de Química; Regras discursivas; 
Regras hierárquicas; Intervenção. 
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ABSTRACT 

This research belongs to the field of studies about Language and Science 
Teaching and its focus was the relationships inside classroom where the teacher 
develops her pedagogical practice. Its main purpose was analyzing the effects 
of a remodeling a pedagogical practice around discursive and hierarquical 
rules, specially during the moments of definition a task or an activity, and how 
this can improve and raise the students´ participation and discursive 
interactions in Chemistry classes. The social theory of Basil Bernstein (1996, 
1998, 2001) about the pedagogic discourse was its main theoretical and 
methodological reference, and besides that it was also used some studies 
developed by the ESSA Group (Sociological Studies of Classrooms Group). The 
research was based in a qualitative approach, and the data were obtained from 
an intervention in a semi experimental design of research. The data only were 
collected after the Ethics Committee had approved the research project, and the 
corpus of data was originated in the transcriptions of audiotapes of Chemistry 
classes, the research´s notebook, some written tasks of students and the 
questionnaire applied to students and the teacher (2014). The classes were given 
by the researcher in different classrooms of a first year of two secondary 
schools, between the end of 2013 and the beginning of 2014. The two schools are 
public ones and are settled in the peripherical neighborhood of Jequié, state of 
Bahia. The analyzed data consisted of the comparison of discursive and 
hierarquical rules of social relations (teacher-students) in the pedagogical 
practices. In the design of the research, the remodeling of the pedagogical 
practice was based on the transcription of the data from one class (A), then the 
analysis of this data allowed to rethink and planning the other class (B). The 
findings  pointed out that the researcher in some moments could not to be apart 
from the habitus of her former pedagogical practice, and that didn´t allow her to 
rethink and plan a different class. Nevertheless when she could to modify the 
values of discursive and hierarquical rules, the researcher could promote a 
greater engagement of students in the whole class, and in this way, she could to 
intend the effects of the remodeling over the performance of students. 

Key-words: Pedagogical practice; Chemistry teaching; Discursive rules; 
Hierarquical rules; Intervene study.  
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INTRODUÇÃO 

Na época em que cursei a licenciatura em Química não havia projetos 

que me permitissem vivenciar a parte prática antes do estágio como, por 

exemplo, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) que  

proporciona atualmente aos licenciandos. Minha formação inicial se 

caracterizou por um grande distanciamento entre o modelo de relação 

professor-aluno estabelecido na academia e o modelo típico da Educação 

Básica, nível em que atuo como docente. 

Na academia, precisamos ser autônomos e buscar a consolidação de 

nosso próprio conhecimento. Mas, na Educação Básica, somos diretamente 

responsáveis pela formação dos alunos, tanto na dimensão intelectual como 

moral. Segundo a teoria sociológica de Basil Bernstein (1996, 1998, 2001), esta 

formação envolve a ―inter-relação entre os discursos diferentemente 

especializados: o discurso instrucional e o discurso regulador‖ (p. 272). No caso 

do discurso instrucional nos referimos à construção do conhecimento, já em 

relação ao discurso regulador nos referimos à disciplina em sala de aula. No 

entanto, apesar da experiência de alguns anos como professora, percebo que 

ainda em determinados momentos me falta habilidades para lidar com os 

alunos na sala de aula como indisciplina, organização sobre a arquitetura da 

sala de aula, administração das tarefas de sala aula segundo o tempo destinado 

à aula, ou seja, me falta ―manejo de classe‖ como bem destaca  Eduardo 

Mortimer1. 

Não posso negar que a experiência profissional me ensinou muito, mas 

assim como aponta a literatura, ―questões como a disciplina em sala de aula, o 

manejo de turma, a interação entre professor e alunos têm se mostrado 

problemas permanentes, provocando inquietações‖ (BUFFE, 2005, p. 15), que 

me motivaram a romper os muros das escolas nas quais leciono e voltar à 

academia em busca de alternativas para o exercício de minha profissão. 

                                                           
1 http://novostalentosuesb.blogspot.com.br/p/debates-em-educacao-cientifica-2013.html. 
Mesa redonda: Interações discursivas em aulas de ciências, realizada em 27/07/13 as 08h30min. 

http://novostalentosuesb.blogspot.com.br/p/debates-em-educacao-cientifica-2013.html
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Muitas ações dos professores, segundo alguns pesquisadores, tais como 

Carvalho e Gil-Pérez (2011), são inconscientes à sua própria identidade 

pedagógica, a qual sofreu influências de experiências ocorridas durante sua 

vida de aluno, quando, a partir da observação do comportamento de seus 

professores, estes eram considerados bons ou ruins. Com base nesses 

julgamentos, determinadas práticas são copiadas e perpetuadas sem uma 

reflexão por parte dos futuros professores. 

O espaço da sala de aula é um ambiente de ensino/aprendizagem, no 

qual o professor desenvolve sua prática pedagógica e, por meio das interações 

discursivas, cujo controle é exercido, em sua maior parte, pelo professor, quem 

permite as intervenções dos estudantes. Explica-se isto pelo fato do ensino ―ser, 

essencialmente, controlado pelo professor que interage com os alunos‖ (LOPES, 

1994, p. 356). Como utilizaremos constantemente o termo ―prática pedagógica‖ 

e o mesmo também ser utilizado pelo teórico, que fundamenta essa pesquisa, 

esclarecemos que em nossa investigação o termo refere-se ao trabalho 

desenvolvido pelo professor em sala de aula, diferenciando-se assim da 

definição defendida por Bernstein, pois, 

Para Bernstein, o conceito de prática pedagógica é mais amplo 
do que a prática que ocorre no interior das escolas, pois 
abrange, por exemplo, outras relações que envolvem processos 
de produção e reprodução cultural, como as relações existentes 
entre médicos e pacientes, psiquiatras e chamados doentes 
mentais, arquitetos e planejadores (SANTOS, 2003, p. 28). 

Diante de um currículo pré-estabelecido oficialmente2 e uma carga 

horária mínima, os professores das disciplinas experimentais, a exemplo da 

Química, às vezes desconsideram e silenciam as vozes dos alunos, acreditando 

que o melhor a ser feito é vencer, ainda que de forma superficial, os conteúdos 

programados; como resultado, o tempo de aprendizagem dos alunos não é 

levado em consideração. Entretanto, a prática pedagógica de hoje não admite 

mais professores autoritários e que excluam as vozes de seus alunos. Estamos 

vivendo numa época em que o avanço tecnológico vem reforçar a ideia de que 

                                                           
2 No estado da Bahia a Secretaria de Educação da Bahia (SEC), organizou  os conteúdos do 
Ensino Médio que os professores devem ministrar por série, como podemos observar no site: 
http://www.educacao.ba.gov.br/orientacoes_pedagogicas_jp2015. 

http://www.educacao.ba.gov.br/orientacoes_pedagogicas_jp2015
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muitas práticas concebidas como tradicionais não são mais bem vistas. Então, 

diante do contínuo processo de mudanças, o professor precisa se aperfeiçoar 

permanentemente. 

Não ―basta saber o conteúdo e usar algumas técnicas pedagógicas 

devidamente treinadas‖ (SCHNETZLER, 2000, p. 17) ao ministrar as aulas a fim 

de que os alunos compreendam os assuntos explicados, é importante também 

que se estabeleça na sala de aula uma relação amistosa. Mas, diante da rotina e 

do distanciamento com a academia, muitas vezes nos deixamos contaminar 

com as armadilhas do sistema e nem percebemos que não estamos 

desenvolvendo um trabalho interessante para os nossos alunos.   

O que fazer, então, para que um professor identifique as características 

passíveis de mudanças em sua prática pedagógica? Isto só é possível por meio 

da caracterização desta, o que envolve a disposição para se permitir ser 

pesquisado. As pesquisas que caracterizam as práticas pedagógicas são 

essenciais para a melhoria do processo ensino/aprendizagem. Bernstein (1996) 

destaca como sucesso, para o aprimoramento da prática pedagógica, uma 

avaliação contínua desta. Assim, propusemos este estudo, baseado na 

investigação da prática pedagógica de uma professora que ministra aulas há 

mais de 12 anos e lecionou da educação infantil ao ensino médio, sendo nesta 

última modalidade de ensino o locus dessa pesquisa.   

A investigação aqui desenvolvida enquadra-se na linha de pesquisa 

Linguagem e Ensino de Ciências, a qual apresenta uma produção crescente, a 

partir dos anos 1990, no campo do ensino de Química no Brasil. A gradual 

importância que vem se dando a esta linha de pesquisa pode ser estimada 

quando, a partir de 2005, o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências (ENPEC) insere como eixo temático ―Linguagem, cultura e cognição” no 

evento (NICOLLI et al., 2011). O conhecimento dessa produção torna-se 

importante para o norteamento de novos trabalhos relacionados com essa 

temática, fazendo-se então necessário uma revisão de literatura com o objetivo 

de sistematizá-la.  Por meio desta, tomamos conhecimento do que já foi 

produzido a respeito desta linha de investigação bem como os referenciais 
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teóricos utilizados, as metodologias desenvolvidas, os sujeitos da pesquisa 

envolvidos, e também as possíveis lacunas existentes no conhecimento.  

O procedimento para a respectiva revisão de literatura consistiu na busca 

de teses e dissertações por meio das palavras-chave ―Ensino de Ciências”, 

“Linguagem” e “Cognição”, diretamente no Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

correspondendo ao período de 2000 a 2011. É importante ressaltar que o 

período escolhido foi aquele cujas  pesquisas sobre linguagem começaram a ter 

destaque na área de ensino de Ciências, como já foi afirmado anteriormente. 

Essa busca resultou em um total de 365 resumos, sendo 275 dissertações e 90 

teses. Por meio de uma leitura inicial dos resumos, 266 foram descartados, pois 

não se enquadravam como trabalhos na linha temática por nós escolhida, 

incluindo outras áreas disciplinares além das ciências naturais, ou não 

possuíam a linguagem como objeto de estudo. O resultado desse levantamento 

pode ser encontrado em Souza et al. (2014).  

Após a etapa de filtração dos resumos passamos à etapa seguinte de 

nossa análise, que consistiu na leitura criteriosa dos resumos para o 

levantamento das informações associadas com a nossa linha de investigação: 

Linguagem e Ensino de Ciências. Outra informação observada foi se os resumos 

analisados utilizavam a teoria de Basil Bernstein3 como referencial teórico. 

Assim, foram selecionadas para o presente estudo as seguintes dissertações e 

teses: 

Tabela 01: Dissertações e Teses selecionadas  no banco de dados da CAPES 

Dissertações 

Autor Ano Título Enfoque 

Fernanda Moreno 
Cardoso 

2000 Algumas relações 
possíveis entre o Discurso 
da Sala e sobre a Sala de 
Aula e o processo Ensino-
Aprendizagem de 
Ciências 

Buscou compreender o discurso de 
sala de aula de ciências de dois 
professores com formação 
acadêmica muito semelhante, mas 
que construíram ao longo de sua 
vida profissional representações 
distintas em relação ao processo 
ensino-aprendizagem. 

                                                           
3 Principal referencial teórico desta investigação. 
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Francimar Martins 
Teixeira 

2002   O falado e o entendido: 
um estudo da Linguagem 
Química na sala de aula 
da percepção dos 
professores de sua 
importância para a 
aprendizagem dos alunos 

Análise de discurso (AD) do 
professor de química, investigando 
como ele percebe a importância da 
linguagem na sala de aula na 
construção de conceitos científicos. 

Rosana Ramos 
Socha 

2011 A dinâmica das interações 
em sala de aula e a 
construção do 
conhecimento científico 

 

Investigou as interações verbais 
entre professor e alunos, nas aulas 
de Física, buscando evidências de 
como essas interações podem 
contribuir para a construção do 
conhecimento científico dos alunos, 
e apresentar elementos que visem à 
percepção, pelo professor, das 
interações que vivencia em sala de 
aula e sua relevância no processo 
de ensino-aprendizagem. 

Teses 

Autor Ano Título Enfoque 

Russel Teresinha 
Dutra da Rosa 

2007 Formação inicial de 
professores: análise da 
Prática de Ensino em 
Biologia 

 

Análise de discursos e de 
modalidades de conhecimentos 
que constituem a Licenciatura em 
Ciências Biológicas e que são 
mobilizados quanto à 
recontextualização dos conteúdos 
biológicos para o nível médio, e 
caracterização do discurso 
regulador empregado pelos 
estagiários no contexto de escolas 
da rede pública estadual. A 
pesquisa utilizou como referencial 
teórico-metodológico principal, a 
perspectiva sociológica de Basil 
Bernstein. 

Cristhiane Cunha 
Flôr 

2008 Leitura e formação de 
leitores em aulas de 
Química no Ensino Médio 

 

Visou compreender como se dá a 
constituição de leitores tendo como 
base a relação entre leitores e textos 
diferenciados em salas de aula de 
Química no Ensino Médio. 

Cláudia Valentina 
Assumpção Galian 

2009 A recontextualização do 
conhecimento científico. 
Os desafios da 
constituição do 
conhecimento escolar 

Auxiliar na busca por melhor 
compreensão do processo de 
constituição do conhecimento 
escolar de ciências, bem como 
trazer alguma contribuição para a 
discussão acerca dos determinantes 
sociológicos que podem estar 
atuando no sentido de enriquecer 
ou enfraquecer a relação de alunos 
e professores com este 
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conhecimento. 

Silvana do 
Nascimento Silva 

2012 O tema ambiente em um 
livro didático de Biologia 
do ensino médio: uma 
análise à luz da teoria 
sociológica de Basil 
Bernstein 

Reunir elementos fatuais para 
proceder a uma análise, realizada 
nesta tese, da forma como o tema 
ambiente é abordado no livro 
didático de Biologia de Linhares e 
Gewandsznajder (2005), 
considerado como o mais bem 
avaliado e de ampla distribuição 
nas escolas públicas do ensino 
médio brasileiro, pelo Programa 
Nacional do Livro Didático para o 
Ensino Médio (PNLEM/2007). 

(Fonte: a autora) 

À semelhança de estudos antes realizados como o de Garcia e Lima 

(2009), que cobriu um período de 2003 a 2007, o levantamento feito por nós 

também buscou, por meio do escrutínio de algumas características selecionadas 

das dissertações e teses, identificar as principais abordagens e enfoques das 

pesquisas sobre Linguagem e Educação em Ciências.  

Levando em consideração que as pesquisas do tipo propositivas, como as 

de intervenção, têm sido pouco exploradas, Kelly (2008) aponta como uma 

lacuna a criação de novos contextos educacionais para a aprendizagem 

desenvolvida com base  na teoria sociocultural.  Para Morais (2002), embora a 

teoria de Basil Bernstein não seja tão popular entre os pesquisadores da área de 

educação em ciências, como a perspectiva sociocultural de Vygotsky, esta 

também fornece conceitos sobre a aprendizagem que ocorre nos contextos 

sociais e as interações dentro destes. 

Os trabalhos até então desenvolvidos e de nosso conhecimento aqui no 

Brasil e em Portugal versam em sua maioria sobre o Ensino de Ciências e de 

Biologia. No entanto, a partir da leitura da tese de Rosa (2007), tomamos 

conhecimento algumas dissertações e teses com enfoque teórico-metodológico 

envolvendo a teoria sociológica de Bernstein, desenvolvidas no Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (PPG-EDU-UFRGS), na Linha de Pesquisa: ―O 

sujeito da Educação: conhecimento, linguagem e contextos”, conforme o quadro a 

seguir: 
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Tabela 02: Dissertações e Teses selecionadas no PPG-EDU–UFRGS 

Dissertações 

Autor Ano Título Enfoque 

Ana Lúcia Pires 
Buffe 

2005 Compreensão sociológica 
de prática 

pedagógica de 
matemática: um olhar a 
partir 

de Basil Bernstein 

Investigar como duas professoras 
de matemática – uma delas 
trabalhando com duas turmas – 
da rede estadual de ensino do Rio 
Grande do Sul definem seus 
currículos e realizam suas práticas 
pedagógicas comparando as 
mesmas quanto ao melhor 
desempenho dos alunos, nesta 
disciplina. 

Helen Rodrigues 
Cardoso 

2005 Uma compreensão 
sociológica do processo 
de alfabetização: 
comparando diferentes 
práticas 

Analisa oito dimensões do 
currículo, da prática pedagógica e 
da avaliação, no ano letivo de 
2004, em duas turmas de 
alfabetização de escolas públicas 
de Porto Alegre – uma estadual e 
outra municipal. 

Teses 

Autor Ano Título Enfoque 

Carmem Isabel 
Gatto 

2008 O processo de definição 
das diretrizes 
operacionais para a 
educação de jovens e 
adultos: participação 
democrática das agências 
do campo 
recontextualizador oficial 

Analisa o processo de definição 
das diretrizes operacionais para a 
educação de jovens e adultos e a 
participação das agências do 
campo recontextualizador oficial. 

Luciana Piccoli 2009 Prática pedagógica nos 
processos de alfabetização 
e de letramento: 

análises a partir dos 
campos da sociologia e da 
linguagem 

Descrever e analisar a prática 
pedagógica de uma professora 
alfabetizadora da rede municipal 
de ensino de Porto Alegre que se 
aproximou do modelo de 
pedagogia mista, proposto por 
Morais e Neves (2003) a partir da 
teoria de Bernstein. 

Viviane Esther 
Lorenz 

2009 Arte e conscientização 
ambiental: uma reflexão 
sobre a formação 
continuada de 
professores, 
fundamentada em Basil 
Bernstein 

Reflete sobre a integração de 
diferentes campos de 
conhecimento, numa ação 
transdisciplinar que objetiva uma 
interpretação contextual da 
realidade do século XXI, 
especialmente, das questões 
ambientais próprias da 
contemporaneidade, a partir de 
conteúdos de arte [...]. Constitui 
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uma autoavaliação da formação 
promovida, fundamentada em 
referencial teórico do sociólogo 
Basil Bernstein. 

Helen Rodrigues 
Cardoso 

2012 Turismo pedagógico: 

processo de 
recontextualização 

de uma viagem rumo ao 
conhecimento 

Verificar o potencial de 
experiências de turismo 
pedagógico na qualificação do 
processo de ensino e 
aprendizagem, como uma 
alternativa de concretização de 
uma modalidade de pedagogia 
mista com integração curricular. 

Elaine Ferreira da 
Silva Lopes 

2013 A prática pedagógica 
como o diferencial para 
um desempenho escolar 
efetivo – um estudo 
abordando as séries finais 
do Ensino Fundamental 
em escolas da periferia 
urbana de Porto Alegre 

Identificar qual a modalidade de 
ensino aprendizagem utilizada 
nas práticas investigadas tem 
possibilitado aos alunos, durante 
o percurso escolar, aprenderem o 
que lhes é proposto na respectiva 
série. 

(Fonte: a autora) 

Estas dissertações e teses não abordam o Ensino de Ciências, mas 

auxiliaram na compreensão do referencial teórico que é o mesmo utilizado 

nesta investigação e por isso não poderia deixar de citá-las.  

Os trabalhos supracitados apresentam algumas características comuns à 

nossa pesquisa, como o espaço de interação (a sala de aula), o objeto de estudo 

(professor e/ou aluno), e o tipo de linguagem (as interações discursivas). E traz 

como diferencial, para que de fato a pesquisa se justifique, a remodelagem da 

prática pedagógica de uma professora, utilizando como aporte teórico Basil 

Bernstein e características da pesquisa do tipo propositiva. A professora em 

questão se tornou o principal sujeito investigado e ao mesmo tempo assumiu o 

papel de investigadora.  

Com base no levantamento realizado, não encontramos pesquisas que 

investigassem o processo de interação mediado pela linguagem em sala de aula 

envolvendo a perspectiva teórica de Basil Bernstein e o Ensino de Química. 

Resolvemos então desenvolver esta pesquisa e esperávamos que esta viesse 

suprir a referida lacuna. O trabalho proposto nesta investigação privilegia o 

estudo das relações no ambiente da sala de aula, o qual tem originado um 
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conhecimento e um entendimento de processos e fenômenos educativos de 

grande potencial para a formação de professores, seja ela inicial ou continuada.  

Vale destacar que desde 2013, formou-se um Grupo de Estudos e 

Pesquisas Ensino de Química e Sociedade (GEPEQS), o qual fazemos parte, que 

está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 

Formação de Professores – PPG.ECFP e vem contribuindo com publicação na 

área do Ensino de Ciências segundo a Tabela 03. Fora as duas dissertações 

citadas, nos referimos apenas aos trabalhos publicados pelo grupo em que 

autora dessa dissertação participou, uma vez que mais trabalhos foram 

publicados por outros membros do GEPEQS  e aqui não foram mencionados. 

Tabela 03: Dissertações e trabalhos desenvolvidos pelo GEPEQS 

Dissertações 

Autor Instituição Ano Título Enfoque 

Karina Novaes 
Santos 

PPG.ECFP/
UESB 

2015 A instrução da 
tarefa: uma 
análise de aulas 
de química como 
contribuição à 
modelização do 
ensino 

Caracterizar os modos 
de instrução 
empregados em sala de 
aula por professores de 
Química para a 
realização das 
tarefas/atividades por 
seus alunos quanto aos 
graus de 
enquadramento. 

Geovânia dos Santos 
Moreira Souza 

PPG.ECFP/
UESB 

2015 A influência do 
contexto social 
sobre a prática 
pedagógica de 
química: uma 
análise na 
perspectiva de 
Basil Bernstein 

Investigar a influência 
do contexto social sobre 
a prática pedagógica de 
um professor de 
Química. 

Trabalhos 

Autor Evento Ano Título Enfoque 

Eliana Sardinha da 
Silva, Geovânia 
Moreira dos Santos 
Moreira Souza,  
Karina Novaes dos 
Santos e Bruno 
Ferreira dos Santos 

Vila da 
Ciência 

 

2013 Oficina: O lúdico 
no ensino de 
química 

 

Desenvolver e aplicar 
atividades lúdicas, como 
metodologias 
alternativas 
relacionadas com 
conteúdos de Química. 
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Eliana Sardinha da 
Silva, Geovânia dos 
S. M. Souza, Karina 
Novaes dos Santos e 
Bruno Ferreira dos 
Santos 

 

EDUQUI 
(Encontro de 
Educação em 
Química da 
Bahia) 

2013 Referenciais 
teóricos nas 
pesquisas 
brasileiras sobre 
linguagem e 
discurso no 
ensino de ciências 
em teses e 
dissertações 
(2000-2011) 

Analisar os principais 
referenciais teóricos 
utilizados por 
pesquisadores 
brasileiros e identificar 
possíveis lacunas, por 
meio do escrutínio dos 
resumos encontrados. 

Geovânia Moreira 
dos Santos Moreira 
Souza,  Eliana 
Sardinha da Silva, 
Karina Novaes dos 
Santos e Bruno 
Ferreira dos Santos 

IX ENPEC 
(Encontro 
Nacional de 
Pesquisa em 
Educação em 
Ciências) 

2013 A pesquisa sobre 
linguagem e 
ensino de 
Ciências no Brasil 
em teses e 
dissertações (200-
2011) 

Complementar os 
estudos de revisão 
bibliográfica já 
realizados, abrangendo 
um período mais longo 
(entre 2000 e 2011), por 
meio dos resumos de 
dissertações e teses do 
banco da CAPES 
(Coordenação de 
Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível 
Superior). 

Karina Novaes dos 
Santos,  Eliana 
Sardinha da Silva, 
Geovânia Moreira 
dos Santos Moreira 
Souza e Bruno 
Ferreira dos Santos 

ENEQ 
(Encontro 
Nacional de 
Ensino de 
Química) 

2014 O lúdico no 
ensino de 
química: 
percepções de 
futuros 
professores 

Identificar as percepções 
de futuros professores 
sobre o uso de 
atividades lúdicas para 
o ensino de química. 

Eliana Sardinha da 
Silva e Bruno 
Ferreira dos Santos  

ENEQ 2014 Remodelagem de 
uma prática 
pedagógica sobre 
as regras 
discursivas na 
definição das 
tarefas: 
contribuições da 
sociologia de 
Basil Bernstein 

 

Averiguar a 
remodelagem de uma 
prática pedagógica em 
torno das regras 
discursivas na definição 
das tarefas, com base na 
teoria sociológica de 
Basil Bernstein sobre o 
discurso pedagógico e 
dos trabalhos 
desenvolvidos pelo 
Grupo ESSA (Estudos 
Sociológicos de Sala de 
Aula). 

Artigo 

Autores Revista Ano Título Enfoque 

Bruno Ferreira dos 
Santos, Karina 
Novaes dos Santos e 
Eliana Sardinha da 

Ensaio, Belo 
Horizonte, v. 
16, n. 03, p. 
227-246 (set-

2014 Interações 
discursivas em 
aulas de química ao 
redor de atividades 

Análise das interações 
discursivas de dois 
professores de química 
durante a definição de 
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Silva 

 

dez ) experimentais: uma 
análise sociológica 

atividades 
experimentais. 

 

Capítulo de livro 

Autores Título Ano Capítulo Organizadores 

Geovânia dos Santos 
M. Souza, Eliana 
Sardinha da Silva, 
Karina Novaes dos 
Santos e Bruno 
Ferreira dos Santos 

Linguagens e 
Discursos na 
Educação 

2014 A Pesquisa Sobre 
Linguagem e 
Ensino de Ciências 
no Brasil em Teses 
e Dissertações 
(2000-2011) 

Tatiana Galieta & 
Patrícia M. Giraldi 

(Fonte: a autora) 

Van Zanten (2004) destaca que a produção científica, mesmo quando se 

trata de um estudo microssociológico, tem sua validade atribuída ―à 

contribuição que oferece a um conhecimento já existente‖ (p. 36). 

Evidentemente que a realização de um estudo repousa sobre uma grande 

quantidade de conhecimentos que já existe, no entanto para que possa ocorrer 

uma investigação de fato torna-se essencial que se produza algo novo (VAN 

ZANTEN, 2004). Assim, propusemos uma pesquisa que se caracterizou como 

uma intervenção com características experimentais, aplicada pela própria 

pesquisadora em duas turmas do primeiro Ano do Ensino Médio nas aulas da 

disciplina Química, durante a terceira unidade letiva do ano de 2013 e a 

primeira unidade letiva do ano de 2014.   

O objetivo principal dessa investigação analisar a remodelagem4 de uma 

prática pedagógica em torno das regras discursivas e hierárquicas, durante a 

definição das atividades5 e tarefas6, e como isso pode aumentar a participação 

dos alunos e as interações discursivas na sala de aula da disciplina de 

                                                           
4 Sabemos que este termo pode gerar incompreensões, por isso esclarecemos que o empregamos 
com o sentido de um novo modelo criado, planejado, redesenhado  com o fim de  corrigir falhas 
e proporcionar melhores resultados. Desta forma, significa o replanejamento de uma aula 
ministrada numa turma e que ainda não ocorreu à turma a ser remodelada, a qual sofreu 
alterações quanto aos graus de enquadramento das regras discursivas e hierárquicas, segundo a 
teoria de Basil Bernstein (1996). 
5  Em nosso entendimento significa a organização do  planejamento didático-pedagógico pelo 
professor em sala de aula. 
6 Aqui em nosso texto diz respeito às solicitações feitas pelo professor ao aluno com a finalidade 
de observar seu aprendizado como a resolução de exercícios, avaliações, ou o desenvolvimento 
de pesquisas, produção textual, seminários, etc. 
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Química. Para isto, nós buscamos a teoria de Basil Bernstein sobre o discurso 

pedagógico e os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Estudos Sociológicos 

de Sala de Aula (ESSA), coordenado pelas pesquisadoras Ana Maria Morais e 

Isabel Pestana Neves, cujo referencial teórico principal utilizado é, também, a 

teoria sociológica de Bernstein para nos ampararmos . Temos conhecimento de 

quanto a teoria de Bernstein é ampla, por isso deixamos explícito que a estamos 

levando para o contexto da sala. Em relação aos  objetivos específicos foram: i) 

planejar e executar uma sequência didática; ii) replanejar e executar a 

sequência didática anteriormente desenvolvida modificando as regras 

discursivas e hierárquicas; iii) contrastar as duas sequências didáticas 

executadas em relação às regras discursivas e hierárquicas;  iv) identificar as 

características da prática pedagógica que conduzem uma maior participação 

nas interações discursivas dos estudantes.  

Os resultados deste trabalho englobaram duas etapas, sendo que a 

primeira etapa desenvolvida no ano de 2013, se constituiu em uma experiência 

piloto, a qual posteriormente foi aperfeiçoada e desenvolvida com um maior 

aprofundamento no ano de 2014. Tanto a primeira etapa, como a segunda 

envolveram duas salas de aulas: uma concebida como turma controle, e a outra, 

como turma experimental. O colégio, no qual a experiência piloto foi realizada, 

e o colégio que a investigação continuou em 2014 estão localizados no mesmo 

bairro, situado em zona periférica do município de Jequié, cidade do semiárido 

baiano. 

Os diversos momentos de interação entre docente e alunos envolvem o 

desenvolvimento de atividades, as quais podem ser classificadas em atividades 

de manejo de classe e atividades conceituais. As atividades de manejo de classe 

ou de gerenciamento são definidas como ―fazer chamada, distribuir materiais, 

recolher trabalhos de casa, dividir os estudantes em grupo e pedir silêncio‖ 

(MARTINS, 2011, p. 310). Já as atividades conceituais são definidas como  

―leitura de texto, realização de anotações no caderno, discussão e troca de ideias 

e à construção compartilhada ou não de explicações‖ (MARTINS, 2011, p. 310). 

Segundo a teoria de Bernstein, as atividades de manejo de classe são 

denominadas discurso regulador, observados por meio das regras hierárquicas, 
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enquanto que as atividades conceituais são denominadas discurso instrucional, 

observados por meio das regras discursivas: seleção, sequência, ritmagem e 

critérios de avaliação, ou seja, ―princípios que regulam a transmissão/aquisição 

do discurso relacionado à instrução do conhecimento‖ (SILVA, 2014, p. 5193). 

Mais adiante no texto estas regras serão explicadas. 

No caso específico desta investigação acreditamos que, muitas vezes, os 

alunos não apresentam bom desempenho nas aulas de Química, porque não 

foram engajados nas tarefas solicitadas pelo professor, justamente por causa de 

falhas na comunicação durante as atividades de manejo de classe. Desta forma, 

buscou-se responder, com essa pesquisa, a seguinte questão: de que forma a 

promoção/implementação de uma remodelagem da prática pedagógica, que 

altera as regras discursivas e hierárquicas durante a definição das atividades e 

tarefas, pode aumentar a participação e as interações discursivas dos alunos 

na disciplina Química?   

Esta dissertação encontra-se dividida em três capítulos. No primeiro 

discutimos a base teórica da pesquisa, que se refere ao estudo sociológico 

desenvolvido por Basil Bernstein (1996, 1998, 2001) sobre o discurso 

pedagógico7 e sua caracterização, e os trabalhos do Grupo ESSA, que muito 

contribuíram para essa pesquisa. No segundo, apresentamos a descrição do 

percurso metodológico que gerou os dados e os métodos de análise dos 

mesmos. No terceiro capítulo apresentamos a análise dos dados, seus 

resultados e sua discussão e, por fim, trazemos as considerações finais sobre a 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7 ―Consiste em regras de comunicação especializadas por meio das quais os sujeitos são 
criados‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 258).  
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CAPÍTULO 1 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS/QUÍMICA 

1 - Relação com o contexto social 

Atualmente, a atuação do professor em sala de aula se tornou menos 

controlada pela sua hierarquia como destaca Charlot (2013), mas o resultado de 

seu trabalho é cada vez mais observado, o que, de certa forma, controla a 

―autonomia‖ até então a ele atribuída. O que temos percebido é que a prática 

docente está centrada no processo de ensino informativo e acaba sendo 

permeado por fatores que matizam a autonomia profissional.   

Neste ponto, não só a pesquisa centrada na prática, mas o conhecimento 

do que se tem investigado sobre a área de conhecimento torna-se fundamental 

para que seus horizontes se ampliem em relação ao que poderia melhorar na 

prática de sala de aula. Atrelada a isso, a prática pedagógica do professor está 

fortemente relacionada com o contexto social onde ensina.  

É esse contexto social que faz os professores desenvolverem 
cursos com um baixo ou elevado nível de abstração para 
acompanhar o que eles consideram (consciente ou 
inconscientemente) ser os atributos da população escolar que 
ensinam (MORAIS, 1992, p. 28). 

Assim, o texto a seguir discute a pesquisa e a autonomia como 

necessidades formativas do professor, no caso específico aqui o professor de 

Ciências/Química, destacando também a influência do trabalho coletivo e do 

contexto social no desenvolvimento profissional dos professores. Além disso, 

aborda o processo de comunicação que é inerente a toda prática pedagógica. 

Saber comunicar-se é um critério tão importante para o profissional professor 

quanto conhecer o conteúdo específico a ser ensinado. 
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1.1 - A pesquisa como necessidade formativa do professor de 

Ciências/Química 

O pouco contato dos professores com as pesquisas e inovações didáticas 

contribui para que estes permaneçam com ―visões simplistas sobre o ensino de 

ciências‖ (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p. 14), acreditando que para ensinar 

basta ter domínio do conteúdo específico, alguma experiência e alguns 

conhecimentos psicopedagógicos. Estes aspectos citados são importantes, mas, 

para se alcançar uma formação adequada, é preciso ir além. As demandas do 

mundo atual, como as tecnológicas, culturais e sociais, vêm impondo aos 

professores novos conhecimentos, o que requer destes um processo de 

formação contínua.  

As pesquisas anteriores destacavam as características do que seria um 

bom professor, ou as diferenças entre este e um professor ruim. Hoje, no 

entanto, ―a questão se coloca em termos de quais os conhecimentos que nós, 

professores precisamos adquirir‖ (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p. 17). É 

importante ressaltar que entre as características de um bom professor os saberes 

da experiência, do currículo e pedagógicos são essenciais para o 

desenvolvimento de suas atividades. 

Neste ponto entra a necessidade do trabalho autoformativo, a partir do 

qual o professor, mesmo que não esteja envolvido com atividades acadêmicas, é 

capaz de acompanhar por meio de periódicos as divulgações científicas por 

exemplo, afinal ―só aprende quem desenvolve uma atividade intelectual para 

isso, e portanto, ninguém pode aprender em vez do outro‖ (CHARLOT, 2013, p. 

107). Por isso, Carvalho e Gil-Pérez (2001) destacam como fundamental 

―orientar o trabalho de formação dos professores como uma pesquisa dirigida, 

contribuindo assim, de forma funcional e efetiva para a transformação de suas 

concepções iniciais‖ (p.15). 

Entre o que deverão ―saber‖ e ―saber fazer‖ os professores de Ciências, 

propostos por Carvalho e Gil-Pérez (2011), primeiro seria conhecer a matéria a 

ser ensinada, o qual é essencial para que os professores desenvolvam atividades 

inovadoras. Quando o professor apresenta ―carência de conhecimentos da 
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matéria‖ (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p. 21), acaba se tornando um 

transmissor mecânico dos conteúdos propostos nos livros didáticos.  

Alguns aspectos merecem destaque quando se fala em conhecer a 

matéria a ser ensinada como: o conhecimento da história das Ciências para que 

o professor saiba ―associar os conhecimentos científicos com os problemas que 

originam a sua construção‖ (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p. 23), e com isso 

evitar visões que distorcem a natureza do trabalho científico; relacionar a 

construção do conhecimento às interações entre a ciência, a tecnologia e a 

sociedade, mostrando que o conhecimento científico é uma produção humana, 

que surge a partir de problemas a serem resolvidos e que necessitam de 

decisões envolvendo aspectos sociais, econômicos e históricos de um 

determinado período; selecionar conteúdos científicos acessíveis aos estudantes, 

que proporcionem uma visão atual da Ciência e desperte o seu interesse.  

Segundo aspecto a destacar é o senso comum, um dos grandes 

obstáculos ao desenvolvimento profissional docente, prejudicando a inovação 

do ensino. Carvalho e Gil-Pérez (2011) explicam que muitas ideias, atitudes e 

comportamentos dos professores em torno do processo ensino/aprendizagem 

têm se tornado obstáculos na construção de uma atividade docente inovadora 

por se tratarem de concepções baseadas no senso comum. 

Uma das possíveis alternativas para que o professor perceba o quanto a 

sua formação ao longo de sua vida foi influenciada pelo comportamento 

espontâneo é realizar a gravação de suas aulas para posterior análise. Isso 

permite que tome consciência de suas necessidades formativas e realize o 

exercício de questionar o que precisa para melhorar. 

A formação docente, por mais adequada que seja, sempre apresentará 

lacunas, as quais podem ser superadas por ―um trabalho de mudança didática‖ 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p. 30) que possibilite aos professores não só 

transformarem suas ideias inadequadas, como também ampliarem seus níveis 

de conhecimentos. 

O trabalho docente a partir de perspectivas de pesquisas e inovação 

surge quando o professor, em contato ―com o corpo de conhecimento elaborado 

pela comunidade científica no campo da Didática das Ciências‖ (CARVALHO; 
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GIL-PÉREZ, 2011, p. 31), percebe a importância de estar teoricamente 

sustentado frente aos diversos problemas enfrentados.  

As pesquisas apontam as propostas construtivistas como possibilidade 

de passagem das concepções espontâneas para as científicas (CARVALHO; 

GIL-PÉREZ, 2011).  No entanto, o ensino desenvolvido de forma mecânica 

ainda prevalece, e isso é fortalecido pelo ambiente que acaba influenciando 

professores recém-formados mediante as dificuldades encontradas e o discurso 

de colegas mais experientes. Ser construtivista implica em despertar nos alunos 

um desejo de aprender, acompanhá-los em uma caminhada cheia de obstáculos 

superados, de erros retificados, de problemas resolvidos, de angústias, de mal-

entendidos, de incompreensões (CHARLOT, 2013, p. 116). 

Garcia (1999) discute três dimensões que devem ser consideradas na 

formação dos professores: a formação é dupla e ocorre pela combinação de uma 

formação acadêmica com uma prática; a formação de professores também é 

uma formação profissional, na qual muitas vezes a docência não é assumida; e, 

por último, a formação de professores é a ―formação de formadores‖ (p. 23). 

No contexto da sala de aula de educação básica, o professor ainda tem 

como desafio atrelar os conhecimentos que os estudantes já possuem, de forma 

que os conhecimentos científicos sejam também desenvolvidos. Assim, torna-se 

necessário que o professor saiba ―apresentar adequadamente as atividades a 

serem realizadas, para tornar possível que os alunos adquiram uma concepção 

global da tarefa e um interesse pela mesma‖ (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, 

p. 54). 

A pesquisa como atividade docente deve voltar-se à tarefa de despertar 

em nossos alunos o gosto pelas atividades intelectuais. Isto eleva a capacidade 

de inovar, ser criativo e fundamentar decisões, o que implica numa preparação 

docente associada com a ―tarefa de pesquisa e inovação permanentes‖ 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p. 67), como estudar os métodos de ensino no 

contexto para saber qual a maneira de intervir e adaptar as estratégias 

institucionais. 

O processo de aperfeiçoamento profissional não se produz 
mediante a transmissão de teorias, mas questionando essas 
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habilidades e recursos que refletem as capacidades pessoais 
com respeito à prática de ensino, ao conhecimento ministrado 
ou às pretensões educativas (CONTRERAS, 2002, p. 118). 

Isso explica a importância do professor pesquisar  sua prática docente, 

sensibilizando-se de suas deficiências para que busque estratégias que não só 

melhorem a sua prática pedagógica, mas que possam contribuir para a melhoria 

de outros profissionais da mesma área. Desta forma, a pesquisa precisa estar 

relacionada não só com a prática desenvolvida em sala de aula pelo próprio 

professor-pesquisador, mas deve envolver a participação de outros colegas, 

para que possam discutir possibilidades e limites, assim como compartilhar os 

resultados.  

1.2 – A autonomia como necessidade formativa do professor 

A autonomia do professor, profissional comprometido com seu trabalho 

intelectual, significa tomar decisões coerentes com os procedimentos de uma 

prática educativa que publicamente é aceita. Isso significa também que a 

autonomia não é um processo individual, mas coletivo, condizente com um 

modelo de professor interdisciplinar, que goste de desenvolver atividades em 

equipe e que contradiz o modelo de professor técnico, ou seja, aquele capaz de 

resolver os problemas de forma solitária.  

Contreras (2002), ao discutir a autonomia dos professores, destaca que a 

prática educativa concebida como técnica a ser aplicada pelos professores não 

favorece as qualidades necessárias ao ensino, que engloba as dimensões básicas 

da obrigação moral, do compromisso com a comunidade e da competência 

profissional.  

Assim, a noção de autonomia envolve um contexto de interação e 

reflexão, permeado por um processo de atuação de diálogo e não na imposição. 

Para Contreras (2002), a construção e reconstrução da atuação autônoma do 

professor ―reflete sua compreensão da situação e suas possibilidades de 

defender nela suas convicções‖ (p. 199), o que também possibilita ao professor 

uma ―releitura de suas próprias convicções, compreendendo de uma nova 
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maneira sua profissão nesse contexto, aprendendo, portanto, acerca de seu 

trabalho e de suas possibilidades pedagógicas‖ (p. 199). Desta forma: 

Se a autonomia se constrói no encontro, como desenvolvimento 
das convicções e finalidades profissionais, mediadas pelo 
entendimento e o diálogo, entender as perspectivas e 
expectativas sociais é tão importante como se fazer 
compreender socialmente por parte dos profissionais 
(CONTRERAS, 2002, p. 201). 

Isto implica em dizer que a autonomia neste contexto social busca 

compreender exigências entendidas pela qualidade da prática de ensino a partir 

de relações sociais entre os profissionais, a comunidade escolar e local.  

No ano de 2013, em um dos encontros dos Debates em Educação 

Científica8 um dos temas abordados referia-se a uma discussão também feita 

por Contreras (2002) sobre a profissionalidade que traça seus critérios a partir 

da própria natureza do trabalho, a qual envolve questões que o conceito de 

profissionalismo não consegue dar conta, voltando-se para o que a prática 

educativa de fato requer, como o desenvolvimento de determinadas 

habilidades. Garcia destaca alguns aspectos que caracterizam o ensino como: 

Uma burocratização, proletarização e intensificação do trabalho 
dos professores, que leva a um aumento do controle, uma 
diminuição da autonomia e capacidade de tomar decisões, um 
aumento significativo de tarefas a realizar ao mesmo tempo e 
com escasso incentivos ao longo de sua carreira docente 
(GARCIA, 1999, p. 145).  

Isso significa que o desenvolvimento profissional dos professores 

incrementado pelas mudanças, como o uso da tecnologia, deve estar interligado 

com melhores condições de trabalho, maior grau de autonomia e ações de 

trabalho individual e coletivo (GARCIA, 1999, p. 145). 

No entanto, o desenvolvimento legitimado pelas reformas curriculares só 

se torna desenvolvimento profissional quando este possibilita melhorias de 

conhecimento e de profissionalidade dos professores em seu espaço de atuação.  

A mudança mais importante radical na substituição de ideia do 
ensino como ciência aplicada pela de ensino como atividade 

                                                           
8 http://novostalentosuesb.blogspot.com.br/p/debates-em-educacao-cientifica-2013.html. 

Mesa redonda sobre o Ensino de Biologia, realizada em 24/08/13 as 08h30min. 

http://novostalentosuesb.blogspot.com.br/p/debates-em-educacao-cientifica-2013.html
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prática e deliberativa, com uma clara componente ética. Nesta 
perspectiva, o desenvolvimento profissional é entendido como 
o conjunto de processos e estratégias que facilitam a reflexão 
dos professores sobre a sua própria prática, que contribui para 
que os professores gerem conhecimentos prático, estratégico e 
sejam capazes de aprender com a sua experiência (GARCIA, 
1999,  p. 144). 

A autonomia do professor enquanto profissional em seu saber fazer deve 

ser vista como um exercício de construção permanente, baseado numa prática 

de interações que favoreçam também a autonomia por parte dos estudantes na 

tomada de decisões. Além dos aspectos conceituais e procedimentais, é 

fundamental no processo ensino/aprendizagem que os estudantes também 

desenvolvam aspectos intelectuais atitudinais, os quais são muitas vezes 

negligenciados pelos professores. 

Os modelos de professores — especialista técnico, profissional reflexivo e 

intelectual crítico abordados por Contreras (2002) — explicam de maneiras 

diferentes ―de onde procedem os valores educativos e os compromissos morais, 

a relação existente entre a prática pedagógica e suas finalidades e as vinculações 

entre a prática, as exigências e as condições de seu contexto social‖ (p. 193), 

assim como o processo de construção da autonomia profissional, compreendido 

como um processo de construção permanente.  

Mas como conseguir esta autonomia mediante ―a desqualificação, a 

rotina, o controle burocrático, a dependência de um conhecimento alheio 

legitimado e a intensificação‖ (CONTRERAS, 2002, p. 194), que não só 

contribuem para a perda da autonomia como para um processo de alienação do 

trabalho? Um dos problemas apontados neste exemplo é propostas que surgem 

para o ensino por meio de projetos com resultados previstos, ou seja, ―os 

valores e pretensões que deveriam agir como orientadores internos da prática, 

ao transformarem-se em resultados previsíveis, se comportam como 

orientadores externos que instrumentalizam a própria prática‖ (CONTRERAS, 

2002, p. 194). Isso desqualifica a autonomia do professor, uma vez que os 

resultados são impostos. 

Outro enfoque que Contreras (2002) discute é sobre a autonomia como 

distanciamento crítico, destacando que ―nós, professores, aprendemos nosso 
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trabalho e elaboramos uma compreensão do que ele é e do que pode ser, em 

grande medida, no contexto da prática‖ (p. 202). Desta forma, para que 

possamos, ainda que de forma limitada, exercer certa autonomia enquanto 

professores, é necessário realizar de forma contínua uma análise da própria 

prática, dos motivos nos quais se baseiam determinadas atitudes e decisões, e 

dos contextos nos quais estamos inseridos.  

1.3 - A pesquisa e a autonomia como uma necessidade formativa coletiva 

O trabalho do professor hoje em dia não é apenas de um funcionário que 

deve seguir regras predeterminadas, emitidas pelos seus ―chefes‖. O professor 

tornou-se também um profissional que deve estar preparado para resolver 

problemas. Isso significa que ―o professor ganhou uma autonomia profissional 

mais ampla, mas, agora, é responsabilizado pelos resultados, em particular pelo 

fracasso dos alunos‖ (CHARLOT, 2013, p. 99).  

 Concordamos com Carvalho e Gil-Pérez (2011) quando afirmam 

que o trabalho do professor é muito mais que apenas ministrar aulas, pois 

necessita de um envolvimento coletivo e de pesquisa. Ter uma visão do que 

nós, professores de ciências, necessitamos nos conduz às perspectivas que vão 

além de um trabalho centrado apenas no cumprimento do calendário letivo.  

 Os debates promovidos pelas academias muitas vezes não atraem 

os professores da educação básica, os quais durante sua formação inicial não 

foram despertados para a importância da pesquisa e do trabalho coletivo, como 

destacam Carvalho e Gil-Pérez (2011). É evidente que a formação do professor é 

muito complexa e, às vezes, os professores em sua formação até foram iniciados 

na pesquisa, mas acabam sendo influenciados por vários aspectos, que vão 

desde a motivação pessoal até as condições de trabalho, distanciando-se, assim, 

das atividades de pesquisas propostas pela academia. 

Garcia (1999) discute os princípios da formação dos professores, entre os 

quais alguns são destacados: 1) contínuo, que concebe o processo de 

desenvolvimento profissional como uma aprendizagem que ocorre ao longo da 

vida; 2) a formação do professor como um processo de inovação, concebida 
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como uma estratégia que facilite e melhore o ensino; 3) integração entre a 

formação pelo conhecimento dos conteúdos acadêmicos e disciplinares com da 

formação pedagógica; 4) integração teoria-prática na formação, de maneira que 

os conhecimentos teórico e prático sustentem a ação. 

É necessário adotar uma perspectiva que saliente a importância 
da indagação e o desenvolvimento do conhecimento a partir do 
trabalho e reflexão dos próprios professores. Isso implica que os 
docentes sejam entendidos não como consumidores de 
conhecimento, mas como sujeitos capazes de gerar 
conhecimento e de valorizar o conhecimento desenvolvido por 
outros (GARCIA, 1999, p. 30). 

A formação do professor pode ocorrer com o envolvimento pessoal, no 

entanto, ocorre com muito mais possibilidade de mudança quando ―um grupo 

de professores‖ (GARCIA, 1999, p. 26) busca desenvolver atividades que 

promovam o seu desenvolvimento profissional a partir de suas necessidades. 

1.4 - A influência do contexto social: pesquisa e autonomia do professor 

Saber mediar o discurso da ciência a partir do interesse dos estudantes 

exige o desenho de tarefas a serem desenvolvidas pelos próprios estudantes, 

entretanto preparar atividades baseadas em propostas de pesquisa que 

envolvam a participação dos estudantes em todos os momentos não é uma 

tarefa simples e fácil de ser promovida nos cursos de formação inicial ou 

continuada. Para Garcia (1999) a formação docente: 

Entendida como uma função social de transmissão de saberes, 
de saber-fazer ou do saber ser que se exerce em benefício do 
sistema socioeconômico ou da cultura dominante. A formação 
pode também ser entendida como um processo de 
desenvolvimento e de estruturação da pessoa que se realiza 
com o duplo efeito de uma maturação interna e de 
possibilidades de aprendizagem, de experiência dos sujeitos‖ 
(GARCIA, 1999, p. 19). 

Empregamos o termo transmissão no decorrer deste texto com sinônimo 

de comunicação e não como mera repetição do conhecimento formal.  Carvalho 

e Gil-Pérez (2011) destacam que os cursos de formação deveriam proporcionar, 

entre as necessidades formativas do professor, ―conhecer as dificuldades 

previsíveis que os alunos encontrarão ao estudar tais matérias‖ (p. 71).  No 
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entanto, percebemos, a partir de nossa formação, que em sua maioria os cursos 

de formação de professores não proporcionam aquele conhecimento, e muitos 

docentes só o adquirem depois de certo tempo, vivenciando na prática tais 

dificuldades apresentadas pelos estudantes. 

No entanto, Morais (1992) explica que, embora os professores com maior 

grau de exigência conceitual, ou seja, que apresentam um bom domínio do 

conhecimento específico, relacionem estes com os conhecimentos cotidianos dos 

alunos e trabalhem questões com um maior nível de abstração, fazendo os 

alunos mobilizarem e relacionarem conhecimentos numa dimensão 

interdisciplinar, potencializam os alunos quanto à aquisição do conhecimento, 

independente do nível social. Outra forma do professor atingir melhores níveis 

de aprendizagem de seus alunos é quando a sua prática pedagógica se modifica 

em relação ao ritmo de explicitação de critérios avaliativos e regras de 

sequência, ou seja, sobre o que deseja que eles façam observando se o que foi 

dito foi bem compreendido antes de mudar para outro tema de estudo. 

Pensamos que a falha do atual paradigma em reconhecer o 
contexto sociológico da aprendizagem na escola pode ser 
responsável, pelo menos em parte, pelo seu insucesso em 
aumentar o aproveitamento de todos os alunos. A dimensão 
sociológica tem estado ausente da prática e da teoria do 
desenvolvimento e da formação de professores (MORAIS, 1992, 
p. 12). 

Isto significa que compreender o motivo de insucesso desenvolvido pelos 

paradigmas atuais no ensino de ciências exige que se investigue a forma como o 

discurso pedagógico é produzido e realizado. Desta forma, os ―professores com 

bons conhecimentos de psicologia da educação e de metodologia da disciplina e 

que promovem um ensino estruturado podem introduzir uma melhoria na 

aprendizagem‖ (MORAIS, 1992, p. 07), ainda mais significativa se levarem em 

consideração as implicações do contexto social de educação na qual a escola 

está inserida. 

As teorias que estão na base dos paradigmas atuais de ciências9, 
não têm conduzido à melhoria do aproveitamento escolar de 
todos os alunos.  Os dois grupos de teorias referidos abstraem a 

                                                           
9 Psicológica e ensino. 
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criança de seu contexto institucional e cultural e a 
escola/professor do contexto social que regula  os processos de 
transmissão e aquisição (MORAIS, 1992, p. 12). 

Contreras (2002) destaca que não se pode entender o ensino com base nos 

fatores visíveis da sala de aula, e que o ensino é um jogo, onde fatores 

históricos, culturais, sociais, institucionais e trabalhistas se relacionam com os 

indivíduos.  

Partindo-se do princípio de que a escola tem como uma das funções 

proporcionar oportunidades sociais, mas, ao mesmo tempo, ser um espaço de 

regulação das condutas, desempenhando funções de reprodução e de 

legitimação social, faz com que o professor se defronte com processo de 

repensar constantemente a prática educativa que realiza, o que significa que a 

profissionalidade também é uma forma de intervir nos problemas sociopolíticos 

que competem o trabalho de ensinar. 

A prática pedagógica do professor é fortemente influenciada 
pela composição social da escola: professores em escolas com 
uma composição social mais baixa tendem a diminuir o nível de 
exigência conceitual e, consequentemente, o nível de abstração 
exigido pelos seus cursos tende a ser baixo (MORAIS, 1992, p. 
24).  

Evidencia-se, portanto, que a classe social predominante na escola é 

quem direciona o grau de exigência conceitual do professor. Morais (1992) 

destaca em suas pesquisas que os melhores resultados relacionados com os 

professores que apresentam um nível mais elevado de exigência conceitual e ao 

mesmo tempo apresentam competência para elevar e atingir bons níveis de 

aprendizagem são aqueles que têm um melhor currículo em termos de 

habilitações extraoficiais, experiência de formação de professores e 

desenvolvimento curricular, conhecimentos em psicologia da educação e 

métodos de inovação no ensino de ciências. No entanto, vários fatores sugerem 

que só quando os professores são sensíveis aos aspectos sociológicas é que 

podem evitar um ensino opressor para os alunos. 

A partir da consciência de aspectos sociológicos é possível fazer com que 

professores compreendam as diferenças que podem criar entre os grupos de 

alunos quando a sua exigência é mantida, sem, no entanto, alterar a sua prática 
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pedagógica. Aspectos como esses são extremamente importantes para que os 

professores melhorem o seu ensino. 

Um dos problemas que Garcia (1999) destaca no processo de formação 

dos professores é a falta de hábitos reflexivos e fundamentação teórica, o que se 

torna um empecilho no aprofundamento de determinados temas mais 

complexos, por isso o envolvimento com grupos de estudo se torna importante, 

justamente para suprir estas lacunas. 

Nas salas de aula, questões afetivas e sociais também estão presentes, por 

isso não se podem considerar apenas as competências técnicas no processo de 

formação dos professores. Segundo Garcia (1999), ―quando a concepção do 

papel do professor no desenvolvimento do currículo é a de um técnico‖ (p. 142), 

o desenvolvimento profissional que ocorre é o de um utilizador de propostas 

curriculares elaboradas. 

Quando o professor identifica problemas em sua prática e passa a refletir 

sobre eles, ―buscando alternativas que possam tornar as metodologias mais 

adequadas, o professor se torna um investigador de sua prática, 

desenvolvendo-se como profissional‖ (GARCIA, 1999, p. 183). Concordamos e 

acreditamos que por meio da pesquisa é possível responder aos 

questionamentos impostos ao processo de formação docente, a qual deve ser 

fundamentada teoricamente, valorizar o trabalho coletivo, considerar o contexto 

social e buscar, por meio de intervenções, vivenciar métodos inovadores.  

Apesar das discussões de Contreras (2002) sobre o processo de 

autonomia profissional e a defesa da pesquisa como proposta construtivista 

desenvolvida por Carvalho e Gil-Pérez, a influência do contexto social não foi 

levada em consideração por ambos os autores. 

Segundo as pesquisas de Morais (1992), mesmo que um professor tenha 

uma formação adequada, envolvendo habilidades em elaborar um currículo 

com um alto nível de exigência e boa base em psicologia educacional, este só 

será capaz de diminuir o elevado nível de aproveitamento diferencial entre os 

estudantes quando tem consciência da influência que o contexto social exerce 

sobre o ensino.  
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Por isso, a formação do professor inicial ou permanente não pode ocorrer 

apenas pelo acesso às informações, voltada para consumir o que está pronto, 

como as pesquisas desenvolvidas pelos especialistas, pois isso impõe ao 

professor apenas uma adaptação, quando, na verdade, deveria voltar-se para a 

apropriação teórica como meio de uma reflexão crítica.  

Assim, a formação docente é um processo contínuo, que depende da 

motivação pessoal, mas também de uma postura ética e intelectual que, 

enquanto profissional em sua profissionalidade, o professor não pode se 

recusar exercer. 

1.5 - A comunicação escolar 

A linguagem é um código por meio do qual nos comunicamos com as 

pessoas e expomos o nosso pensamento. Todos nós temos distintos códigos ou 

diversas formas de nos comunicarmos. No ambiente escolar, a rede de 

comunicações tecida entre seus habitantes pode apresentar horizontes culturais 

diferentes, os quais muitas vezes não compartilham do mesmo código. 

Mas a escola é também um dos locais no qual aprendemos a nos 

comunicar sob uma forte presença de normas. Nesse processo, o ofício dos 

professores consiste no acompanhamento dos estudantes, que são ―avaliados 

tanto pela forma de expressão como pelo conteúdo ou pela sua pertinência 

enquanto aprendentes-locutores, leitores, auditores ou escreventes em que a 

palavra ou o texto‖ (PERRENOUD, 1995, p. 181), nada mais é do que um 

pretexto para identificar a sua capacidade cognitiva.  

Para a sociolinguística, ―as diferenças culturais nos modos de ouvir, falar, 

de seguir instruções etc., entre a rede social do professor e a dos alunos, levam a 

sistemáticas dificuldades de entendimento em sala de aula‖ (BORTONI-

RICARDO, 2005, p. 118). Bernstein buscou investigar como diferentes formas de 

socialização atuavam diferencialmente sobre as formas das falas adquiridas e 

usadas por diferentes classes sociais. ―Ele admitia a hipótese de que esses 

diferentes tipos de linguagem têm potencial diferencial para aprendizagem na 

escola‖ (HOADLEY; MULLER, 2013, p. 90). 
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As relações entre o insucesso escolar e a comunicação na aula analisadas 

do ponto de vista das perspectivas sociológicas, segundo Perrenoud (1995),  

ocorrem em parte por conta da distância cultural entre a escola e os estudantes 

devido a presença de códigos de comunicação não compartilhados. ―Saber 

comunicar abarca situações em que o professor necessita [...] atuar de modo 

compreensível em suas palavras, a fim de que sua comunicação seja clara, 

convincente, persuasiva e informativa‖ (BOZELLI, 2010, p. 59). No entanto, a 

comunicação não se estabelece só por meio da linguagem, mas também por 

meio da expressão não verbal e, numa perspectiva mais ampla, por meio dos 

acontecimentos, das interações entre as pessoas. 

Os alunos não se limitam apenas a falar numa sala de aula. Eles 

trabalham, agem, mexem-se, estabelecem relações que têm componentes 

afetivas e cognitivas. Isto significa que partir da ideia que a pedagogia se limita 

a um problema de comunicação verbal, seria perder de vista a riqueza das 

coisas que se fazem na escola. Para Perrenoud (1995), pensar a pedagogia, para 

uma sociologia da educação, é pensar no conjunto de experiência do aluno, 

tudo o que lhe acontece na escola e que, em sentido amplo, gera aprendizagens 

como a aquisição de conhecimentos, o saber-fazer, o saber-ser e a própria 

formação de atitudes. Desta forma, não se trata apenas dos conteúdos do ensino 

e do trabalho escolar: trata-se também do quadro de vida, do funcionamento do 

sistema-turma, do contrato didático, das relações de poder.  

A tríplice relação professor, aluno e saber  está ―subordinada, em parte, a 

regras e convenções histórico-socialmente construída no ambiente educacional, 

e também aquelas estabelecidas pelas especificidades de cada professor com 

seus alunos‖ (VIEIRA et al., 2005, p. 01). Independentemente do professor ter 

ou não a noção de contrato didático, este ocorre no processo ensino-

aprendizagem, por meio do qual o professor e os alunos interagem com o 

conhecimento  seguindo regras e convenções comportamentais. 

Os comportamentos são legitimados por meio de regras 
explícitas (formuladas verbalmente em sala de aula) e 
principalmente implícitas (que já foram construídas 
historicamente e podem ser interpretadas no contexto de 
sala de aula) que acontecem no interior da relação 
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didática, em que há sempre uma intenção de ensinar e 
aprender envolvendo duas ou mais pessoas (VIEIRA et 
al., 2005, p. 01). 

Perrenoud (1995) destaca que a organização da escola não favorece, 

globalmente, a aprendizagem da comunicação, sendo esta entre professor e 

alunos divergente, por vezes antagônica, muitas vezes escondida ou implícita. 

Evidente que nem mesmo o professor experiente e com boa formação domina 

completamente as regras de comunicação, principalmente as que estão 

implícitas. No seu dia-a-dia, acostumado com a rotina das condições de 

trabalho, pouco questiona sobre ―as normas, os hábitos, as estratégias, o dito e o 

não-dito que estrutura a comunicação‖ (PERRENOUD, 1995, p. 184). Em 

relação ao Ensino de Ciências, o qual apresenta palavras longas, difíceis de 

escrever e pronunciar, fórmulas e muitas definições complexas, não utilizadas 

pelos estudantes em seu cotidiano fazem com que estes sintam dificuldades e 

não obtenham sucesso em seu aprendizado. Como resultado, temos alto índice 

de reprovação dos alunos na área de Química, Física e Biologia. Questões que 

envolvem os processos de comunicação na sala de aula tornam-se cada vez 

mais importantes, à medida que se reconhece que: 

O aprendizado da ciência pode ser definido como provenientes 
de estudos sobre como os estudantes usam a linguagem 
especializada, dadas às limitações de determinadas 
configurações sociais e práticas culturais [...]. Em primeiro lugar 
o ensino e a aprendizagem ocorrem por meio de processos 
construídos por meio do discurso e interações. O foco empírico 
sobre as formas da língua contribui para o aprendizado, e é 
essencial para o desenvolvimento de teorias e prática  no ensino 
de ciências. Em segundo lugar, o acesso dos alunos à ciência é 
realizado por meio da aliciação nos mundos sociais e 
simbólicos, que compõem o conhecimento e práticas das 
comunidades especializadas.  Questões de compreensão, 
apropriação e participação no conhecimento e práticas das 
ciências, podem ser entendidas por meio de estudos dos 
processos discursivos. E em terceiro lugar o conhecimento 
disciplinar é construído, emoldurado, retratado, comunicado e 
avaliado por meio da linguagem e, portanto, a compreensão da 
base epistemológica da ciência e da investigação requer a 
atenção para os usos da linguagem  (KELLY, 2008, p. 443). 

Estudos sobre o discurso e as interações em sala de aula lançam luz sobre 

as maneiras como a ciência é definida e qual a importância do uso da 
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linguagem neste processo. Neste caso, os aspectos interacionais da vida em sala 

de aula são cruciais para entender como as oportunidades dos alunos para o 

sucesso na ciência podem ser limitadas.  

O desinteresse dos alunos, por exemplo, pelas aulas, pode ser gerado por 

incompreensão do vocabulário, ou seja, a aquisição de novas definições, as 

quais não são de fáceis compreensões. Tal aspecto é comentado por Krasilchik 

(2011), segundo a qual muitas vezes ―os alunos não acompanham as aulas, 

porque são usadas palavras desconhecidas, ou porque eles atribuem aos termos 

significados diferentes dos atribuídos pelo professor (p. 56)‖. 

No entanto, o diálogo com a ciência não envolve apenas questões de 

vocabulário e termos técnicos, mas a combinação destes em vários contextos, 

como aponta Lemke (1997), de forma que ―os alunos têm de aprender a 

combinar os significados de diferentes terminações segundo as formas 

aceitáveis de falar cientificamente‖ (LEMKE, 1997, p. 28). Assim, a comunicação 

escolar desempenha um papel central na mediação do conhecimento na sala de 

aula, principalmente para compreender as maneiras pelas quais os alunos têm 

acesso ao conhecimento.  
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CAPÍTULO 2 

BASE TEÓRICA DA PESQUISA 

2 - Basil Bernstein 

Este capítulo apresenta os principais conceitos utilizados no 

desenvolvimento desta pesquisa, os quais estão amparados na teoria 

sociológica de Basil Bernstein e nos trabalhos do Grupo de Estudos Sociológicos 

de Sala de Aula (ESSA), coordenado pelas pesquisadoras Ana Maria Morais e 

Isabel Pestana Neves que também utilizam a sociologia de Bernstein como 

principal suporte teórico. Iniciamos o capítulo falando um pouco sobre alguns 

aspectos pessoais do autor. 

Segundo Sadovnik (2001), Basil Bernstein nasceu em 01 de novembro de 

1924 e morreu em 24 de setembro de 2000 acometido por câncer. Foi casado 

com a psicóloga Marion, companheira por mais de quarenta anos, com quem 

teve dois filhos Saul e Francis.  

Criado em Londres, descendente de uma família de imigrantes judeus, 

serviu como soldado de artilharia na Segunda Guerra Mundial e trabalhou no 

Centro Stepney, que acolhia crianças judias necessitadas. Entrou na Escola de 

Economia de Londres, na qual realizou diversos trabalhos e obteve a 

licenciatura em Sociologia. Completou sua formação docente no College 

Kingsway Day e de 1954 a 1960 ensinou várias matérias, como Matemática e 

Educação Física.  

Em 1960 começou seu trabalho universitário na University College, onde 

fez o doutorado em Linguística. Incorporou-se ao Instituto de Educação, local 

no qual exerceu toda a sua carreira profissional, passando de conferenciante 

principal a professor adjunto e depois a catedrático na cátedra Karl Mannheim.  

Professor emérito da cátedra Karl Mannheim de Sociologia de Educação 

no Instituto de Educação da Universidade de Londres, Bernstein foi 

considerado um dos principais sociólogos do mundo, cuja obra influenciou 

sociólogos da educação e linguistas, apesar de inicialmente ter sido mal 
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compreendida e etiquetada erroneamente como teoria do ―déficit cultural‖. Seu 

pensamento desenvolvido em aproximadamente quarenta anos nos faz pensar 

―a relação entre a economia, a política, a família, a linguagem e a escola‖ 

(SADOVNIK, 2001, p. 01). 

Recebeu em vida muitos prêmios e doutorados honoris causa e ―em 

agosto de 2001 recebeu o título póstumo do prêmio Willard Waller da Secção de 

Sociologia de Educação da American Sociological Association pelas 

contribuições que fez durante a sua vida‖ (SADOVNIK, 2001, p. 02) no campo 

da Sociologia da Educação.  

Segundo Santos (2003), Basil Bernstein foi reconhecido como ―o cientista 

social mais inventivo e sério que saiu da London School of Economics depois da 

Segunda Guerra Mundial‖ (p.19).  Em termos de relações pessoais, o intelectual 

Bernstein, ―além de temas acadêmicos, discutia sobre música, pintura, arte em 

geral e, até mesmo culinária, o que mostra a grande versatilidade [...] sobre os 

mais variados temas e práticas do mundo contemporâneo‖ (SANTOS, 2003, p. 

18).  Isto nos mostra o quanto a visão de mundo do autor era ampliada e, ao 

mesmo tempo, o quão era enquanto ser humano. 

Basil Bernstein fez, ao longo dos anos, muitos amigos entre os 
seus alunos e colegas. Era um maravilhoso conversador, que 
sabia ouvir, e uma encantadora companhia, com um irônico 
sentido de humor. A sua sensibilidade aos problemas dos 
outros, a sua generosidade e o seu espírito aberto não serão 
esquecidos por todos os que com ele trabalharam (MORAIS; 
NEVES, 2001a, p. 04). 

Morais e Neves (2001a) destacam que ―Bernstein foi um constante revisor 

das suas ideias entre as várias publicações e edições‖ (p. 02). O autor começou a 

publicar em 1958 e continuou até o ano 2000, sendo possível avaliar a evolução 

de suas ideias a partir dos cinco volumes de Class, Codes and Control, I-V, que 

teve a primeira edição do volume I publicada em 1971 e a segunda edição do 

último volume em 2000 (MORAIS; NEVES, 2001a). A teoria de Bernstein 

incompreendida por muito no início, evoluiu e hoje nos faz refletir sobre muitos 

aspectos observados e descritos por ele, que ainda hoje permeia a sociedade. 

Dentre seus trabalhos encontram-se artigos em diferentes 
periódicos ingleses e de diversos países,  e destacam-se cinco 



   51 

 
livros, traduzidos em diferentes línguas. Os três primeiros, sob 
o título de Classe, códigos e controle, foram publicados em três 
volumes, na primeira metade da década de 1970. O primeiro 
deles, publicado em 1971, com o subtítulo ―Theoretical studies 
towards a sociology of language‖(Estudos teóricos da 
sociologia da linguagem). O segundo, com o subtítulo ―Applied 
studies towards a sociology of language‖ (Estudos aplicados à 
sociologia da linguagem), foi publicado em 1973. O terceiro, 
publicado em 1975, é intitulado ―Towards a theory of 
educational transmissions‖ (Em direção a uma teoria das 
transmissões educacionais). Em 1990, Bernstein publica The 
structuring of pedagogic discourse, como o volume 4, de Classe, 
códigos e controle, que foi traduzido para o português em 1996, 
com o título A estruturação do discurso pedagógico : classe, códigos 
e controle. O último livro, Pedagogy, simbolic control and identity : 
theory, research, critique (Pedagogia, controle simbólico e 
identidade: teoria, pesquisa, crítica) foi publicado em 1996 
(SANTOS, 2003, p. 18-19). 

A obra de Bernstein ―está centrada na relação entre linguagem e 

educação, de forma explícita, quando escreveu trabalhos no campo da 

sociolinguística e, de forma mais ampla e profunda, em trabalhos posteriores‖ 

(SANTOS, 2003, p. 17).  

2.1 - A Teoria Sociológica de Basil Bernstein 

Segundo Morais (1992), os paradigmas hegemônicos no ensino das 

ciências encontram-se ancorados em teorias de natureza psicológica as quais 

ajudaram a constituir os currículos de ciências nas últimas décadas. Ana Maria 

Morais e colaboradores, com base nos estudos sociológicos de Bernstein, 

construíram ―uma compreensão diferente da educação científica e consequente 

mudança de linha de ação‖ (MORAIS, 1992, p. 03) ao discutir ―o processo de 

produção do conhecimento escolar dentro de uma abordagem completamente 

nova‖ (SANTOS, 2003, p.16). 

Para Morais (1992), o entusiasmo dos anos 1960 e 1970 sobre o ensino de 

ciências desapareceu causando um grande descontentamento, e um problema à 

aprendizagem em ciências, o qual está relacionado ao aproveitamento 

diferencial neste campo do conhecimento, ou seja, a diferença no 

aproveitamento que os alunos de uma turma apresentam numa determinada 

disciplina escolar, como por exemplo, Química. Isto levantou questões que 
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deram origem a diferentes linhas de investigação, essencialmente de natureza 

psicológica (MORAIS, 1992).  

No entanto, estas teorias não levam em consideração, como aponta 

Morais (1992), ―o contexto sociológico da aprendizagem na escola‖ (p.12), o que 

pode está contribuindo, até certo ponto, para o ―insucesso em aumentar o 

aproveitamento de todos os alunos‖ (p. 12). Por acreditar que ―a dimensão 

sociológica tem estado ausente da prática e da teoria do desenvolvimento 

curricular e da formação de professores‖ (MORAIS, 1992, p. 12), os estudos 

desenvolvidos pelo Grupo ESSA procuram ―relacionar o aproveitamento 

diferencial em ciências com fatores de natureza sociológica‖ (MORAIS, 1992, p. 

05), fundamentados na teoria de Bernstein.  Esta teoria constitui uma 

perspectiva que envolve a sociologia e a linguística, tornando-se assim 

fundamental para os educadores devido à: 

poderosa potencialidade explicativa das situações de 
estabilidade e de mudança em educação. Teoria de reprodução 
cultural por meio da educação, cujos conceitos permitem uma 
análise não apenas ao nível macroestrutural, mas também ao 
nível micro interacional, ela cria-nos uma via de exploração e de 
reformulação dos problemas levantados pelo insucesso ao nível 
da sala de aula e da escola em geral (MORAIS, 1992, p. 05).  

Santos (2003), ao retratar o trabalho de Bernstein e sua contribuição para 

a teoria e a pesquisa no campo da sociologia da educação, indica, baseada em 

Michael Young, que para Bernstein ―o papel da sociologia da educação era 

explicitar as formas como as instituições educacionais expressam características 

da sociedade da qual fazem parte‖ (SANTOS, 2003, p. 21). Sadovnik (2001) 

destaca que Bernstein levantou questões sobre a relação entre a divisão social 

do trabalho, a família e a escola, analisando como essas relações influenciavam 

nas diferenças de aprendizagem entre as distintas classes sociais.  

A teoria sociológica de Bernstein, como aponta Santos (2003), não contém 

uma proposta de mudança para a educação, porém descreve como os processos 

de comunicação pedagógica ocorrem nas escolas e explica não só as diferenças 

observadas no desempenho dos alunos, mas também como está organizada a 

estrutura social e hierárquica da escola. Com isto, o autor abre caminho para o 

entendimento mais profundo de como as desigualdades educacionais são 
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produzidas e justificadas, de que forma a escola produz o fracasso e o sucesso 

escolar, criando possibilidades de repensar o ensino. Esta nos faz pensar em 

determinados fatores como: grau de instrução e ocupação profissional dos pais, 

questões envolvendo violência, preconceito, saúde entre outros. 

Um conhecimento alargado dos fatores sociológico que, 
atuando na família e na escola, são responsáveis pelo 
sucesso/insucesso escolar, pensa-se que, por meio do recurso à 
teoria de Bernstein, será possível ampliar o significado 
sociológico do insucesso na escola. Ao mesmo tempo, entende-
se que uma maior compreensão desse significado ajudará a 
encontrar vias de atuação tendentes a reduzir o insucesso 
(MORAIS, 1993, p. 04 e 05). 

Por meio desta teoria sociológica é possível compreender de que forma e 

como o poder atua no contexto da sala de aula em seus níveis macro e micro, e 

com isto identificar elementos que ajudem a explicar o sucesso e o fracasso 

escolar dos alunos. Bernstein destaca que ―a educação pode desempenhar um 

papel fundamental na criação do otimismo do amanhã [...] mas, para que isto 

seja assim, devemos dispor de uma análise dos vieses sociais inerentes‖ (1998, 

p. 24) a este processo. Afinal ―a compreensão do insucesso dos atuais 

paradigmas do ensino de ciências exige a compreensão da forma como o 

discurso pedagógico é produzido e realizado‖ (MORAIS, 1992, p. 12). A seguir 

apresentamos alguns dos conceitos teóricos mais importantes da teoria 

bernsteiniana, com atenção especial para aqueles que exploramos nesse 

trabalho de pesquisa. 

2.2 - Os Códigos Pedagógicos 

O código, segundo Bernstein (1996), pode ser definido como ―um 

princípio regulativo, tacitamente adquirido, que seleciona e integra significados 

relevantes, formas de sua realização e contextos evocadores‖ (p. 300).  No 

entanto, ―não se pode ensinar um código a ninguém‖ (BERNSTEIN, 1990, p. 

49), pois estes não são aprendidos formalmente da mesma forma como se 

aprende as regras gramaticais.  

Ao referir-se aos códigos como princípios que ―regulam os sistemas de 

significado‖ (SADOVNIK, 2001, p. 03), Bernstein argumenta que o contexto 
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estabelece uma relação direta com os códigos, selecionando o que se pode dizer 

e como dizer em público, de modo que diferentes contextos produzem 

diferentes códigos (BERNSTEIN, 1990). No entanto, as formas de realização dos 

significados não se encontram apenas na linguagem, mas nos gestos, nas 

posturas corporais adotadas e até mesmo na distância em que os alunos, por 

exemplo, se situam em relação ao professor na sala de aula de Química.  Assim, 

os códigos se tornam dispositivos de posicionamento culturalmente 

determinados. Mais especificamente, [...] posicionam os sujeitos relativamente 

às formas dominantes e dominadas de comunicação e às relações entre elas 

(BERNSTEIN, 1996, p. 28). 

Os códigos são dispositivos de posicionamento culturalmente 
determinados. Mais especificamente, os códigos regulados de 
acordo com a classe social posicionam os sujeitos relativamente 
às formas dominantes e dominadas de comunicação e às 
relações entre elas (BERNSTEIN, 1996, p. 28). 

Além disso, o código também regula os contextos evocadores e isto 

significa que ―o conceito de código é inseparável dos conceitos de comunicação 

legítima e ilegítima e pressupõe, assim, uma hierarquia nas formas de 

comunicação, bem como na sua demarcação e nos seus critérios‖ (BERNSTEIN, 

1996, p. 29). 

Assim, ―o código regula as relações entre contextos e, por meio dessas, as 

relações no interior de contextos‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 29), o que explica, por 

exemplo, o fato do poder sobre a comunicação ser extra-contextual em qualquer 

comunicação e intra-contextual individualmente considerada numa relação 

pedagógica, como aponta Bernstein (1996).  

Os diferentes códigos linguísticos, segundo Soares (2002), são gerados 

por meio da estrutura social, ―transmitem a cultura, e assim determinam 

comportamentos e modos de ver e de pensar‖ (p. 24). E desta forma, ―o código 

linguístico não apenas reflete a estrutura de relações sociais, mas também a 

regula‖ (SOARES, 2002, p. 24). O autor ―a partir do conceito de código, baseado 

nos códigos linguísticos e estabelecendo analogias entre este e os processos 

educacionais, constrói sua teoria sobre o processo de constituição dos 

conhecimentos escolares‖ (SANTOS, 2003, p. 17).  
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2.2.1 - Código Restrito e Código Elaborado 

A teoria sociolinguística dos códigos de Bernstein se tornou uma teoria 

social com suporte para se analisar as relações entre as classes sociais, a família 

e a reprodução dos sistemas de significados (SADOVNIK, 2001). As diferenças 

observadas nos códigos de comunicação entre as crianças de classe 

trabalhadora e as crianças de classe média refletem as diferenças de classe e 

poder na divisão social do trabalho, da família e da escola, e geram dois tipos 

de códigos: o restrito e o elaborado.  Desta forma, 

Quanto mais simples a divisão social do trabalho, [...] maior 
será a probabilidade de uma orientação vinculada a um código 
restrito. Quanto mais complexa a divisão social do trabalho, [...] 
maior a probabilidade de uma orientação vinculada a um 
código elaborado (BERNSTEIN, 1996, p. 36). 

No entender de Bernstein, segundo Soares (2002, p. 25):  

Numa sociedade dividida em classes, pode-se identificar a 
existência de duas variedades linguísticas, dois ―códigos‖, 
determinados pela forma de relação social: o ―código 
elaborado‖ e o ―código restrito‖. Esses diferentes códigos 
resultariam da diferença entre os processos de socialização que 
ocorrem nas várias classes sociais (SOARES, 2002, p. 25). 

Em seus trabalhos, Bernstein refere-se apenas às classes sociais 

trabalhadora e média, destacando que o processo de socialização destas classes 

sociais tem relação com o tipo de organização familiar. Segundo o autor, ―há 

dois tipos básicos de família: as famílias centradas na posição e as famílias 

centradas na pessoa‖ (SOARES, 2002, p, 25).   Para as primeiras famílias, a 

comunicação realiza-se mais por meio do código restrito, enquanto que para as 

segundas a comunicação realiza-se mais por meio do código elaborado.  

Embora os dois tipos de famílias possam ser independentes da classe 

social, as famílias centradas na posição são típicas da classe trabalhadora e o 

processo de socialização destas crianças leva à aquisição do código restrito 

(SOARES, 2002). Bernstein caracterizou, em seus primeiros trabalhos, a partir 

dos aspectos léxicos e morfossintáticos, os códigos da seguinte forma: 

O código elaborado se caracterizaria por uma estrutura 
gramatical complexa e precisa, pelo uso frequente de orações 
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subordinadas adverbiais, de preposições, de verbos na voz 
passiva, de adjetivos e advérbios; ao contrário, o código restrito 
se caracterizaria por estruturas gramaticais simples, muitas 
vezes incompletas, uso frequente de ordens e perguntas, de 
afirmações categóricas, repetição de pronomes pessoais, de 
conjunções, uso limitado e rígido de adjetivos e advérbios, 
pouca frequência de orações subordinadas adverbiais e de 
verbos na voz passiva, frequente substituição da expressão 
verbal por recursos não-verbais (SOARES, 2002, p. 25). 

Em algumas famílias o processo de socialização das crianças ocorre por 

meio de uma orientação elaborada, mas existem famílias em que a socialização 

ocorre de forma restrita, ou seja, dependente do contexto (MORAIS, 1992). Na 

primeira posição tendem estar os alunos de classe média, enquanto que ―os 

alunos de classe trabalhadora, especialmente os alunos de classe trabalhadora 

baixa, tendem estar na segunda‖ (MORAIS, 1992, p. 33) posição. O fato da 

maioria das crianças de classe trabalhadora não dominar o código elaborado as 

deixa em desvantagem, mas isto não significa que sua linguagem seja 

deficiente. ―Os códigos restritos dependem do contexto e são particularistas, 

enquanto que os códigos elaborados não dependem do contexto e são 

universalistas‖ (SADOVNIK, 2001, p. 03). Para as crianças de classe média, com 

acesso aos dois tipos de códigos observamos que, 

O processo de socialização típico da classe média dá à criança a 
capacidade de usar os dois códigos, de acordo com a exigência 
do contexto: ela é capaz de expressar significados universalistas 
ou particularistas e de usar código elaborado ou restrito; já o 
processo de socialização típico da classe trabalhadora orienta a 
criança para significados particularistas, para o uso do código 
restrito (SOARES, 2002, p. 25). 

Bernstein (1998) explica que os códigos restritos não são deficientes, mas 

estão relacionados com o contexto e com a divisão social do trabalho, enquanto 

que os códigos elaborados estão baseados numa divisão mais complexa do 

trabalho, encontram-se presente nas famílias das crianças de classe média e 

representa o mesmo código cobrado nas escolas. No entanto, ―as orientações 

restritas podem ser transformadas pelo próprio trabalho por meio da atividade 

de agências de defesa, de desafio, de oposição, como por exemplo, sindicatos, 

partidos políticos‖ (MORAIS, 1992, p. 33). 



   57 

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

Bernstein, ao escrever sobre os códigos restritos e elaborados, explica ―as 

diferenças de linguagem entre as pessoas das camadas populares e as 

provenientes das classes médias e suas relações com o sucesso e fracasso 

escolar‖ (SANTOS, 2003, p. 16). É importante destacar que apesar dos ―códigos 

educacionais consistirem de orientações elaboradas não implicam que esses 

sejam sempre transmitidos a (e adquiridos por) todos os grupos de alunos‖ 

(BERNSTEIN, 1996, p. 53). No entanto, para o código elaborado, ―os princípios 

que regulam as realizações do código são, eles próprios, o objeto de princípios 

explícitos de análise e esse código é o condutor/pedagógico‖ (BERNSTEIN, 

1996, p. 256). 

2.3 - O Poder e o Controle envolvido na Prática Pedagógica 

As relações estabelecidas entre professores e alunos no ambiente da sala 

de aula fazem parte do estudo desta investigação. Por meio destas relações é 

possível observar as interações entre os sujeitos, aqui no caso, entre a professora 

e os alunos, entre os alunos e a professora, assim como, as posições ocupadas 

pelos mesmos no ambiente da sala de aula e as relações entre os discursos. São 

justamente nestes momentos em que os conceitos de poder e controle abordado 

na teoria de Bernstein vêm à tona. 

Com base no ponto de vista empírico ―poder‖ e ―controle‖ são dois 

conceitos que se encontram inter-relacionados. Neste caso segundo Bernstein 

(1998), o poder opera ―sobre as relações entre categorias‖ e ―estabelece relações 

legítimas de ordem‖ (p. 37). Enquanto que o controle ―estabelece as formas 

legítimas de comunicação adequadas às diferentes categorias, [...] transmite as 

relações de poder dentro dos limites de cada categoria e socializa os indivíduos 

nestas relações‖ (BERNSTEIN, 1998, p. 37).  

Na relação pedagógica entre os sujeitos ―o poder instaura as relações 

entre determinadas formas de interação e o controle, as relações dentro dessas 
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formas de interação‖ (BERNSTEIN, 1998, p. 37). É importante destacar que as 

formas de interação aqui expressa são as práticas pedagógicas e as categorias 

envolvidas nesta relação são o discurso pedagógico, seus agentes e o contexto.  

O conceito de classificação expresso, por meio das relações de poder e o 

conceito de enquadramento expresso, por meio das relações de controle torna 

possível analisar ―as relações que se estabelecem na prática pedagógica‖ 

(BUFFE, 2005, p. 64).   A seguir vamos definir, principalmente,  com base na 

teoria sociológica de Bernstein (1996, 1998, 2001) e nas pesquisas realizadas por 

Morais e Neves (1993) os conceitos de classificação e enquadramento. 

2.3.1 - Classificação 

 O termo classificação ―se refere às relações entre categorias10‖  

(BERNSTEIN, 1996, p. 43). Isto significa que ―o conceito de classificação serve 

para examinar relações de poder entre as categorias‖ (BUFFE, 2005, p. 64).  

Em relação às categorias, quando há um forte isolamento entre estas, 

significa que o princípio de classificação é forte; já se este isolamento for fraco o 

princípio de classificação também o será. A classificação pode ser forte quando 

as categorias se encontram bem separadas, ou fraca quando se observa o 

contrário. Bernstein (1998) explica que em uma classificação forte, a regra é 

separar as coisas, enquanto que para uma classificação fraca, a regra é reuni-las.  

O autor, ao definir uma divisão social do trabalho, refere-se ao conceito de 

classificação dizendo que: 

uma forte classificação (C+) designa posições/categorias (de 
uma divisão social do trabalho) fortemente isoladas entre si, 
enquanto uma classificação fraca (C-) designa 
posições/categorias com um isolamento muito reduzido e, 
como consequência, cada posição/categoria é menos 
especializada (BERNSTEIN, 1996, p. 140). 

 Em relação ao discurso pedagógico, segundo Bernstein (1998), o 

currículo oficial determina que conhecimento seja válido, a pedagogia 

determina, o que considera como transmissão válida para o conhecimento e a 

avaliação, a realização válida do conhecimento pelo educando. ―Embora a 

                                                           
10 Representam, segundo a teoria de Bernstein, os sujeitos, os discursos e os espaços. 
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classificação refere-se à organização do conhecimento no currículo, está 

relacionada com a transmissão de conhecimentos por meio de práticas de 

ensino‖ (SADOVNIK, 2001, p. 04).   

A teoria sociológica de Bernstein sobre a educação envolve as relações 

entre os conceitos de classificação (poder), estrutura e avaliação. ―Deve-se 

considerar que a classificação cria o espaço social, caracterizado por 

estratificações, distribuições e localizações‖ (BUFFE, 2005, p. 65). Em relação 

―ao ensino escolar, a classificação possibilita examinar a força das fronteiras 

entre as diversas disciplinas escolares, suas especificidades e vozes‖ (LOPES, 

2013, p. 32). 

2.3.2 - Enquadramento 

O princípio que define o enquadramento refere-se à ―forma de controle 

da comunicação no interior de um contexto‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 31). A partir 

de uma definição mais próxima é possível ―dizer que o enquadramento se 

refere aos controles sobre a comunicação nas relações pedagógicas locais, 

interativas: entre pais e filhos, professor e aluno, trabalhador social e cliente, 

etc.‖ (BERNSTEIN, 1990, p. 44).  

Para Bernstein (1998), o enquadramento não só regula as relações que 

ocorrem dentro de um contexto, como também estabelece as relações entre os 

que transmitem e os que adquirem o conhecimento. Sendo assim, a definição de 

enquadramento também pode ser utilizada ―para descrever o controle que 

regula e justifica as diferentes formas de comunicação que ocorrem nas relações 

pedagógicas‖ (LORENZ, 2009, p. 71). Segundo Bernstein (1998), é o 

enquadramento que: 

regula as relações dentro de um contexto, [...] entre os que 
transmitem e os que adquirem o conhecimento [...]. Refere-se à 
natureza do controle que se exerce sobre a seleção da 
comunicação, a sequenciação, a ritmagem, os critérios do 
conhecimento e ao controle da base social que torna possível 
esta transmissão (BERNSTEIN, 1998, p. 44). 

Isto significa que ―o conceito de enquadramento serve para analisar as 

relações de controle dentro das categorias‖ (BUFFE, 2005, p. 65). Portanto, o 
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enquadramento regula ―as práticas comunicativas das relações sociais no 

interior da reprodução de recursos discursivos, isto é, entre transmissores e 

adquirentes‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 59). Transportados para as escolas 

podemos considerar como transmissores o/a professor-(a) e como adquirentes, 

os aluno(a)s.  

Na relação pedagógica quando o professor é quem determina o que será 

ensinado a seus alunos _ como fará isto ou aquilo _ e não permite nenhuma 

interferência temos um exemplo de enquadramento forte, onde o transmissor é 

quem controla todo o desenvolvimento das atividades da turma. Em 

contrapartida, quando o ―enquadramento é fraco, o adquirente tem um grau 

maior de regulação sobre as características distintivas dos princípios interativos 

e localizacionais que constituem o contexto comunicativo‖ (BERNSTEIN, 1996, 

p. 59). Entendemos como princípios interativos a comunicação oral, escrita, 

visual e gestual, e como princípios localizacionais os sujeitos, os objetos e o 

espaço físico.  

Quando o enquadramento é forte, o transmissor tem o controle 
explícito da seleção, da sequência, do ritmo, dos critérios e da 
base social da comunicação. Quando o enquadramento é fraco, 
é o adquirente que dispõe de maior controle aparente sobre a 
comunicação e sua base social (BERNSTEIN, 1998, p. 45). 

Os conceitos de classificação e enquadramento segundo Buffe (2005), 

―estão relacionados diretamente com os tipos de fronteiras (fronteiras nítidas ou 

fronteiras esbatidas11) que se estabelecem entre os elementos constituintes da 

prática pedagógica‖ (p. 66), como aponta Bernstein em sua teoria. 

Para Morais e Neves (1993), ―as relações de poder são mantidas pelo 

princípio da classificação‖ (1993, p. 19-20). Enquanto que o  ―enquadramento 

refere-se ao controle sobre os princípios de comunicação legítima entre os 

vários intervenientes no contexto pedagógico da escola‖ (1993, p. 20).  Estes 

conceitos ―possibilitam considerar conjuntamente as relações dinâmicas entre 

os dois níveis de análise _ o nível estrutural e o nível interacional‖ (MORAIS; 

NEVES, 1993, p. 19). É importante destacar que o nível interacional transporta, 

mantem e/ou controla o nível estrutural. Desta forma, 

                                                           
11

 Compreendido por nós como imprecisas. 
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Ao nível mais geral os marcadores de uma escola - discursos, 
práticas, agentes, espaços - são realizações do seu princípio de 
classificação e, portanto do seu modo de relações de poder. [...] 
este nível estrutural ou, antes, os seus princípios são 
transportados, mantidos e, por vezes, alterados pelo nível 
interacional - o nível do controle. O nível interacional é o nível 
da interação comunicativa que se estabelece entre diferentes 
categorias (sujeitos, discursos, espaços). Este nível interacional é 
analisado por Bernstein por meio do conceito de 
enquadramento (MORAIS; NEVES, 1993, p. 20). 

Em relação à prática pedagógica da escola, como destacam Morais e 

Neves (1993), o enquadramento refere-se ao controle sobre o discurso, sendo 

que os valores nos graus de enquadramento e classificação podem variar de 

maneira independente entre si. Para Bernstein (1996), o enquadramento 

mantém na comunicação os mesmos princípios que a classificação estabelece na 

relação entre as categorias. Tanto a classificação (poder) quanto o 

enquadramento (controle) podem ser classificados de fortes (C+, E+) a fracos (C-, 

E-) na interação professor/aluno, uma vez que a ―modalidade classificação e 

enquadramento forte constituem um sistema de treinamento, administração, 

transmissão e avaliação‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 153), centrado, 

respectivamente, no poder e controle do professor, ou seja, entre e dentro da 

relação professor-aluno existe uma forte separação.  Quando a modalidade de 

classificação e de enquadramento são fracos, na interação professor-aluno 

ocorre um enfraquecimento entre estes, e os alunos exercem certo poder e 

controle sobre o sistema de treinamento, administração, transmissão e 

avaliação.  

Não há segundo Bernstein valores ótimos em termos dos graus de 

enquadramento/classificação relacionados diretamente com o processo de 

aprendizagem do aluno, mas há momentos em que o grau de 

enquadramento/classificação mais forte para as regras discursivas e 

hierárquicas se torna mais adequado, assim como em outros momentos este 

grau de enquadramento/ classificação pode variar chegando mesmo a se tornar 

inclusive fraquíssimo. Neste caso o que vai determinar o grau de 

enquadramento/classificação adequado é justamente o preparo profissional do 

professor. 
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Podemos distinguir para a classificação dois princípios: um que ocorre 

dentro do contexto da prática pedagógica, que representa a organização 

espacial dos objetos e tarefas na sala de aula e o outro que relaciona o contexto 

da escola/sala de aula com o contexto externo. O primeiro princípio, o da 

classificação para o contexto interno, é representado por Ci, já o segundo 

princípio, o da classificação para o contexto externo por Ce (MORAIS; NEVES, 

1993).   

Assim como para a classificação o enquadramento também apresenta 

distinções, as quais ―regulam a comunicação dentro do contexto pedagógico da 

escola/sala de aula (Ei) e o enquadramento que regula a comunicação entre os 

contextos da escola/sala de aula com os contextos que lhe são exteriores (Ee)‖ 

(MORAIS; NEVES, 1993, p. 20). 

Os conceitos de classificação e enquadramento nos mostram como 

diferentes distribuições de poder, assim como diferentes princípios de controle 

―moldam as práticas pedagógicas que se tornam mensagens de poder e de 

controle e, desta forma, regulam a consciência e as identidades do professor, 

dos alunos e dos pais‖ (MORAIS; NEVES,1993, p. 20). 

Segundo Bernstein, ―não se pode ensinar as pessoas as regras de 

classificação e enquadramento. Estas são adquiridas informalmente, por meio 

de interações‖ (1990, p. 49). Mas, à medida que ocorrem mudanças nas relações 

de classes, fazendo com que novas modalidades na divisão social do trabalho 

possam surgir, isto implica em novas distribuições de poder e controle nas 

relações sociais e, portanto, mudanças nos princípios de classificação e 

enquadramento (BERNSTEIN, 1990). ―Do mesmo modo que a distribuição de 

poder regula o princípio de classificação por meio da divisão social do trabalho, 

os princípios de controle regulam o enquadramento por meio de suas relações 

sociais‖ (BERNSTEIN, 2001, p. 48). 

2.4 - Discurso Pedagógico 

Bernstein (1996) define o discurso pedagógico como ―a comunicação 

especializada pela qual a transmissão/aquisição diferencial é efetuada‖ (p. 258), 
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baseada em regras que envolvem dois discursos: o regulador e o instrucional. A 

caracterização da prática pedagógica da professora nesta pesquisa ocorreu por 

meio da análise do contexto envolvendo estes dois discursos.  

O discurso pedagógico ―embute um discurso de competência (destrezas 

de vários tipos) num discurso de ordem social, de forma tal que o último 

sempre domina o primeiro‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 258). Tais discursos são 

definidos e caracterizados a seguir. 

2.4.1 - Discurso Regulador 

O discurso regulador ou regulativo é o criador da ordem, da relação e da 

identidade especializada (BERNSTEIN, 1996). É por meio deste discurso que 

ocorre a transmissão das regras de ordem social, as quais ―estabelecem as 

condições para a ordem, o caráter e os modos de comportamentos‖ (VEIT; 

CARDOSO, 2008, p. 07).  A escola é um exemplo de como este discurso ―por 

meio de práticas simbólicas, busca modelar e motivar comportamentos e 

atitudes‖ (CARDOSO, 2005, p. 75) dos estudantes. 

Assim, o discurso pedagógico, segundo Bernstein (1996), está interligado 

ao princípio da recontextualização12 de outros discursos por meio da seleção, 

apropriação e relocação destes. É importante destacar que a recontextualização 

do discurso pedagógico aparece muitas vezes como um discurso regulador, 

quando se define o que deve ser dito e como deve ser dito. Neste caso, as 

―regras regulam o que conta como ordem legítima entre transmissores, 

adquirentes, competências e contextos, bem como o que conta como ordem 

legítima no interior desses elementos‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 265). 

                                                           
12 Princípio que ―regulam não apenas a seleção, a sequência, o campassamento (ritmagem) e as 
relações entre os sujeitos, mas também a teoria da instrução da qual as regras de transmissão 
são derivadas‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 261, ou seja, ―regulam o quê deve ser ensinado, e como 
deve ser realizado‖ (LORENZ, 2009, p. 58). É neste nível que ocorre ―a apropriação de discursos 
que, deslocados de seus contextos de geração, são alvo de seleção, e recebem tratamento de 
modo a apresentarem condições de serem transmitidos e adquiridos‖ (LORENZ, 2009, p. 59). 
Pode-se citar como exemplo do princípio recontextualizador a disciplina Química na educação 
básica, que tem o seu contexto primário (em geral, universidades) a produção do discurso 
selecionado e relocado para um contexto secundário (em geral, escolas secundárias) de 
reprodução do discurso.  
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2.4.2 - Discurso Instrucional 

O discurso instrucional caracteriza-se pela transmissão das ―destrezas 

especializadas e sua mútua relação‖ (BERNSTEIN, 1998, p. 62). Este representa 

o meio intelectual da educação e está submerso no discurso regulador, de forma 

que a ―ordem moral é anterior à transmissão de competências e uma condição 

para essa transmissão‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 260). Isto significa que o discurso 

instrucional, 

é um discurso recontextualizador crucial, na medida em que 
regula os ordenamentos da prática pedagógica, constrói o 
modelo do sujeito pedagógico (o adquirente), o modelo do 
transmissor, o modelo do contexto pedagógico e o modelo da 
competência pedagógica comunicativa (BERNSTEIN, 1996, p. 
266).  

A prática pedagógica, segundo Fontinhas e Morais (1993), é um conjunto 

de comportamentos e interações, que ―envolve uma recontextualização do que, 

isto é do conhecimento a ser transmitido e do como, isto é da forma de 

transmissão desse conhecimento‖ (p. 90). 

Isto significa que diferentes graus de isolamento, fronteiras mais fortes 

ou imprecisas, existentes entre e dentre as categorias, no decorrer das ações de 

transmissão e aquisição, promoverão diferentes modalidades de práticas 

pedagógica, como aponta Lorenz (2009). Assim, o discurso pedagógico oficial 

(DPO) se constitui por meio da inter-relação ―entre dois discursos 

diferentemente especializados: o discurso instrucional e o discurso regulador‖ 

(BERNSTEIN, 1996, p. 272). Com isto,  

O discurso pedagógico ao referir-se ao tempo da aquisição e da 
transmissão estabelece normas e princípios que regulam as 
mudanças do tempo pedagógico. A forma como a escola divide 
este tempo em níveis, como associa os períodos de aquisição e 
como controla a progressão na aquisição são aspectos da 
recontextualização efetivados pelo discurso pedagógico. Com 
relação à organização dos espaços é o discurso pedagógico que 
cria as fronteiras entre o que pode e o que não pode ser um 
espaço pedagógico legítimo (LOPES, 2013, p. 31) 

 Segundo Bernstein (1996), ―o discurso instrucional diz respeito à 

transmissão/aquisição de competências específicas e o discurso regulativo à 
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transmissão de princípios de ordem, relação e identidade‖ (p. 297), sendo que 

as regras de ordem social, ou seja, do discurso regulador estão embutidas em 

regras de ordem discursiva, ou seja, a seleção, a sequência, o 

campassamento/ritmagem e critérios de avaliação, que constituem o discurso 

instrucional. Desta forma, ―conhecimentos, competências cognitivas e processos 

científicos estão presentes no discurso instrucional e atitudes, valores, regras de 

conduta e princípios de ordem social no discurso regulador‖ (LOPES, 2013, p. 

31). 

2.5 - Regras embutidas na  Prática Pedagógica 

Para Bernstein (1990), a relação básica da reprodução ou transformação 

cultural é a relação pedagógica, a qual é formada por transmissores e 

adquirentes sendo, intrinsecamente, uma relação assimétrica (BERNSTEIN, 

1996, 1998). Ainda que se possa disfarçar para que esta relação assimétrica não 

apareça como destaque, dando ao adquirente certo poder, para Bernstein isso 

não passa de mudanças superficiais (1996,1998).  

Esta relação assimétrica é composta basicamente pelas regras 

hierárquicas, de sequenciamento, ritmagem e critérios de avaliação. Tais regras 

estão presentes em qualquer relação pedagógica e são essas regras que 

constituem a análise da caracterização da prática pedagógica investigada nesta 

pesquisa. 

2.5.1 - Regras Hierárquicas 

As regras hierárquicas, também chamadas de regulativas, são as regras 

de conduta (BERNSTEIN, 1996) pertencente ao discurso regulador. ―Em 

qualquer relação pedagógica o transmissor deve aprender a ser um transmissor 

e o adquirente deve aprender a ser um adquirente‖ (BERNSTEIN, 1990, p. 69). É 

importante destacar que esta é a regra básica para o sucesso de ―qualquer 

relação pedagógica duradora‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 96-97). 

O processo pelo qual se aprende a ―ser um transmissor implica na 

aquisição de regras de ordem social, caráter e modos de comportamento que se 
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tornam a condição para uma conduta apropriada na relação pedagógica‖ 

(BERNSTEIN, 1996, p. 96). A aquisição das regras de ordem social, caráter e 

modos de comportamento são condições necessárias que o transmissor deve 

apresentar para uma conduta adequada na relação pedagógica, na qual também 

deve haver espaços para negociações. 

As regras hierárquicas podem apresentar relações de poder bem claras, 

sendo assim explícitas, mas também podem se apresentar de forma implícita e 

neste caso será difícil reconhecer o transmissor (BERNSTEIN, 1996). Podemos 

por exemplo, ―definir uma hierarquia implícita como uma relação onde o poder 

é mascarado ou escondido por dispositivos de comunicação‖ (BERNSTEIN, 

1996, p. 99). 

2.5.2 - Regras de Sequenciamento 

Toda prática pedagógica apresenta regras de sequenciamento, as quais 

―dizem respeito à forma de organização da transmissão‖ (VEIT; CARDOSO, 

2008, p. 08) das competências especializadas. Estas não podem ocorrer de uma 

só vez e justamente por isso ―algo deve vir antes e algo deve vir depois‖ 

(BERNSTEIN, 1996, p. 97), num processo de progressão. Isto significa que toda 

prática pedagógica deve ter regras de sequência, que envolvem de forma 

implícita as regras de ritmagem, e estão condicionadas ao fator tempo 

(Bernstein, 1990, p. 70).  

Na maioria das vezes é o transmissor quem controla o tempo em relação 

ao adquirente. Sabemos que as pessoas aprendem em um determinado tempo, 

porém muitas vezes não se respeita o tempo necessário para que o adquirente 

de fato assimile a mensagem do transmissor e possa ter sucesso. Entre os fatores 

que influenciam este processo estão o cumprimento do programa estabelecido 

no currículo oficial, e por isso ―deve haver uma disciplina pedagógica oficial no 

lar‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 112) que possa ampliar este tempo necessário à 

estabilização do conhecimento do adquirente. 
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2.5.3 - Regras de Ritmagem 

As regras de compassamento/ritmagem referem-se ―à velocidade na 

qual se espera que a aprendizagem ocorra‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 111).  Estão 

relacionadas ao tempo destinado à aprendizagem e ―o tempo permitido para se 

cumprir as regras de sequenciamento‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 97), as quais a 

partir da progressão estabelecida regulam a ritmagem da transmissão em 

velocidade (VEIT; CARDOSO, 2008). Para se passar de uma sequência a outra, o 

grau de enquadramento envolvido na regulação do ritmo de transmissão se 

torna uma dimensão crucial (BERNSTEIN, 1990).   

No caso de alunos que lidam com códigos diferentes entre a família e a 

escola eles tendem a ter dificuldades por não fazer as mudanças dos 

significados necessários, o que dificilmente ocorre com os alunos que já 

convivem em casa com o código semelhante ao da escola. Para Bernstein (1998) 

essa diferença se dá entre crianças das classes trabalhadoras e crianças de classe 

média. No caso das crianças de classe média que têm uma prática especializada 

fora da escola (por exemplo, aquelas cujos pais dedicam-se a atividades 

pertencentes ao controle simbólico, como a docência), estas transitam, entre 

ambientes que exibem, uma classificação fraca entre a escola e o contexto 

familiar.  

Para Bernstein (1996) apenas o tempo de aprendizagem oferecido na 

escola por meio do currículo oficial não é suficiente, o qual deve ser 

complementado por meio do tempo de aprendizagem no lar. Para isto, deve-se 

oferecer ao adquirente um contexto pedagógico semelhante ao da escola. Sendo 

assim, o aluno necessita de dois locais de aprendizagem: a escola e o lar, para 

que o currículo desenvolvido no ambiente educacional seja adquirido de forma 

eficaz. Segundo Morais (1992), ―uma transmissão caracterizada por forte 

ritmagem na escola, requer um segundo local de aquisição pedagógica, isto é, a 

casa‖ (p. 34). 

No entanto, ―para que a casa seja um segundo local de aquisição, deve 

apresentar certas condições, como ter um espaço e um tempo específico para a 

realização das tarefas pedagógicas‖ (VEIT; CARDOSO, 2008, p. 10), o que é 
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pouco provável nas casas dos estudantes de contextos sociais desfavorecidos. 

Muitas vezes falta espaço, materiais adequados e o tempo fora da escola é 

utilizado na realização de outras tarefas como, cuidar do irmão mais novo ou 

ajudar os pais em outros afazeres, os quais muitas vezes incluem atividades que 

complementam a renda familiar.  

Diante de tais condições, não há um segundo local que apoie o 

desenvolvimento do currículo oficial da escola, o que compromete o sucesso 

desses alunos. Isto significa que, ―ao trabalhar com alunos nestas situações, é 

provável que a escola altere a ritmagem, alongando o tempo de aquisição de 

cada conteúdo em sala de aula, pela não realização das tarefas de casa‖ (VEIT; 

CARDOSO, 2008, p. 11) e assim o desenvolvimento intelectual das crianças é de 

certa forma regulado ―de acordo com sua origem social e a prática pedagógica 

oficial de suas famílias‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 113). No entanto, Morais (1992) 

destaca que ―quando existe maior explicitação dos critérios de avaliação e das 

regras de sequência e enfraquecimento da ritmagem‖ (p. 99) o grupo 

desfavorecido ganha, tendo um maior aproveitamento na escola. 

2.5.4 - Regras de Avaliação 

Estas regras ―são constituídas na prática pedagógica‖ (BERNSTEIN, 

1996, p. 258) e por meio delas, como aponta Lorenz (2009), verifica-se o que 

realmente foi alcançado pelo adquirente, podendo deste modo mensurar o nível 

de aquisição do conhecimento. Segundo Bernstein (1998) ―a avaliação 

pedagógica condensa, em si, o código pedagógico e seus procedimentos de 

classificação e enquadramento, assim como as relações de poder e controle que 

subjazem aos mesmos‖ (p. 50). Isto significa que os critérios devem ser 

explícitos e específicos para que o adquirente reconheça e saiba como produzir 

um texto legítimo (BERNSTEIN, 1998).  

 Na escola, o texto é tudo aquilo que é produzido pelo aluno, o qual pode 

ser classificado como legítimo ou ilegítimo. Segundo Bernstein (1996), o texto 

legítimo ―pode designar o currículo dominante, a prática pedagógica 

dominante, mas também qualquer representação pedagógica falada, escrita, 
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visual, espacial ou expressa na postura ou na vestimenta‖  (p. 243). Já o texto 

ilegítimo diz respeito ao que não é esperado para determinado contexto. Como 

exemplo de um texto legítimo podemos citar o reconhecimento da tabela 

periódica pertencente a disciplina Química e o texto ilegítimo seria a 

indisciplina na sala de aula. Assim, a avaliação ―refere-se ao que é considerado 

como realização legítima por parte do adquirente‖ (LORENZ, 2009, p. 61).    

2.5.4.1 - Critérios de Avaliação 

Os critérios de avaliação referem-se aos ―critérios que se espera que os 

adquirentes assumam e apliquem às suas próprias práticas e às dos outros‖ 

(BERNSTEIN, 1996, p. 97). São estes critérios que vão possibilitar ao adquirente 

a compreensão do ―que conta como uma comunicação, uma relação social ou 

uma posição legítima ou ilegítima‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 97). 

Toda relação de ensino é baseada em processos de avaliação, por meio 

dos quais se busca ―avaliar a competência do adquirente‖ (BERNSTEIN, 1996, 

p. 98). Mas o que realmente está sendo avaliado é se ―os critérios que se 

tornaram disponíveis para o adquirente foram alcançados‖ (BERNSTEIN, 1996, 

p. 97), mediante os critérios reguladores ou instrucionais. 

2.5.5 - Regras de Reconhecimento e Regras de Realização 

As regras que possibilitam a comunicação num determinado meio social 

devem ser reconhecidas para serem realizadas, isto é, ―os códigos específicos de 

transmissão, no nível do adquirinte, consistem em regras de reconhecimento e 

de realização específicas do contexto‖ (BERNSTEIN, 1998, p. 135).   

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

Segundo o autor, o princípio da classificação está relacionado às regras 

de reconhecimento, por meio das quais se espera que os indivíduos  

reconheçam ―o caráter especial do contexto em que se encontram‖ 
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(BERNSTEIN, 1998, p. 48). Já o princípio do enquadramento está relacionado às 

regras de realização. Estas determinam ―como unir os significados e torná-los 

públicos‖ (BERNSTEIN, 1998, p. 49).  

As regras de reconhecimento, uma função da classificação, 
criam os meios que possibilitam distinguir entre (e, assim, 
reconhecer) o caráter especial daquilo que constitui um 
contexto, enquanto as regras de realização, uma função do 
enquadramento, regulam a criação e produção de relações 
especializadas internas àquele contexto. Ao nível do sujeito, 
diferenças no código acarretam diferenças nas regras de 
reconhecimento e realização (BERNSTEIN, 1996, p. 143-144). 

As regras de reconhecimento, segundo Bernstein (1996),  criam os meios 

que possibilitam reconhecer a especificidade, efetuar distinções entre e dentre 

os contexto e, assim, reconhecer a peculiaridade destes na prática pedagógica. 

Estas regras ―regulam o que correspondem a cada coisa: que significados 

podem unir-se de maneira legítima, que relações referenciais são 

privilegiadas/privilegiantes‖ (BERNSTEIN, 2001, p. 41).  

Já ―as regras de realização regulam a criação e a produção de relações 

especializadas internas‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 30) ao contexto. Além disso, 

permitem selecionar os significados apropriados para os princípios de atuação 

correspondentes ao contexto específico (realização passiva) e produzir com 

coerência o texto requerido ao contexto (realização ativa).  

As regras de realização passiva lhe permitem selecionar os 
significados/justificações apropriadas àquele contexto, 
demonstrando conhecer os princípios de como atuar/agir 
naquele contexto de prática pedagógica; as regras de realização 
ativa lhe permitem produzir o texto requerido, concretizando 
na sala de aula uma prática pedagógica com as características 
desejadas (MORAIS; NEVES, 2005, p. 157). 

As regras de realização envolvem não só a seleção, mas, também, a 

produção de significados. Os sujeitos têm de selecionar os significados 

adequados e produzir os textos de acordo com estes significados. Ao 

demonstrar um desempenho correto ao contexto, o sujeito evidencia possuir as 

regras de reconhecimento e realização.  
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2.6 - Os Trabalhos do Grupo ESSA  

O Grupo de Estudos Sociológicos de Sala de Aula (ESSA), coordenado 

por Ana Maria Morais e Isabel Pestana Neves, tem levado a teoria do discurso 

pedagógico (1996, 1998, 2001) de Basil Bernstein para o ambiente da sala de 

aula.  Segundo Morais e Neves (2001b) esta teoria ―fornece conceitos que 

definem o contexto escolar e as interações que nele ocorrem, também possibilita 

analisar a influência que podem ter na aprendizagem‖ (p. 185). Os trabalhos do 

Grupo ESSA relacionados com a sala de aula envolvem diferentes grupos 

sociais de alunos e o estudo de seu aproveitamento diferencial na educação 

científica.  

Estes trabalhos têm investigado quais ―as características das práticas 

pedagógicas são mais favoráveis à aquisição do conhecimento científico e 

competências por parte dos alunos de diferentes origens sociais‖ (MORAIS et 

al., 2004, p. 01).  O estudo do contexto escolar que leva em conta as relações 

entre a família e a escola tem possibilitado ao Grupo ESSA a intervenção nesse 

contexto e a produção de conhecimento sobre práticas pedagógicas mais 

favoráveis à aprendizagem em ciências por meio do planejamento, da aplicação 

de práticas pedagógicas e do estudo de seus resultados (SADOVNIK, 2001). 

Segundo as coordenadoras do Grupo ESSA, o objetivo de suas pesquisas é 

―examinar as relações de poder e controle que caracterizam as práticas 

pedagógicas escolares e levam ao acesso diferencial para as regras de 

reconhecimento e realização que regulam os seus contextos de aprendizagem‖ 

(MORAIS; NEVES, 2001b, p. 186). 

Os contextos sociais pedagógicos são definidos com base no poder e 

controle específico das relações entre sujeitos, discursos e agências/espaços. Já a 

sua dimensão interacional ocorre por meio das relações entre os sujeitos, da 

organização entre os discursos e espaços. A classificação e o enquadramento 

podem variar de acordo com diferentes graus de poder e controle que ocorrem 

nas relações entre as diversas categorias nos contextos instrucional e regulador 

da sala de aula. Variações na classificação e no enquadramento e na própria 

orientação de codificação determinam as modalidades específicas do código 



   72 

 

pedagógico (MORAIS; NEVES, 2001b). Esta modalidade de código regulamenta 

as práticas pedagógicas específicas, seja na escola ou na família. Segundo 

Bernstein (2001), a produção textual em um determinado contexto depende da 

compreensão oriunda da orientação de codificação específica para o dado 

contexto.  

Os valores de classificação em uma prática pedagógica criam as 
regras de reconhecimento específicas em que os alunos devem 
reconhecer a especificidade de um contexto particular. Se os 
valores de classificação mudam de forte para fraco, mudam 
seus contextos e as regras de reconhecimento. Os valores de 
enquadramento moldam a forma de comunicação pedagógica e 
gestão do contexto. Valores de enquadramento diferentes 
transmitem regras diferentes para criação de textos, sejam este 
instrucional ou regulador. Assim como diferentes valores de 
classificação produzem e pressupõem diferentes regras de 
reconhecimento por parte do aluno, diferentes valores de 
enquadramento produzidos por professores ou escolas 
implicam diferentes regras de realização a serem adquiridas 
pelo aluno (MORAIS; NEVES, 2001b,  p. 188). 

As pesquisas do Grupo ESSA envolvendo os contextos de aprendizagem 

escolar são realizadas com base na investigação-ação a fim de ―analisar a 

implementação de práticas pedagógicas com determinadas características, em 

um processo de interação entre as proposições teóricas e evidências empíricas‖ 

(MORAIS; NEVES, 2001b, p. 191). As práticas pedagógicas também têm sido 

estudadas em locais nos quais não houve intervenção.  

Uma das mais importantes contribuições do Grupo ESSA para o estudo 

das relações em sala de aula é a construção de instrumentos que possibilitam a 

análise dos discursos reguladores e instrucionais por meio de indicadores que 

envolvem a relação entre os espaços, discurso e sujeitos. A escala de graus 

atribuídos à classificação e ao enquadramento pode variar de muito forte a 

muito fraco, descrevendo as relações de poder e controle para cada indicador 

proposto. Tais instrumentos são o resultado da observação e da própria teoria 

(MORAIS; NEVES, 2001b).  

Um aspecto importante da nossa pesquisa diz respeito aos 
modelos construídos em vários estudos para analisar contextos 
pedagógicos e textos. Estes modelos tornaram possível a análise 
em níveis distintos e em muitas situações de aprendizagem e 
interação. Os modelos também revelaram o seu potencial para 
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orientar o planejamento de práticas pedagógicas, de interações 
e avaliar os seus resultados. Isso foi possível devido à forte 
estrutura conceitual e ao poder explicativo da teoria em que a 
pesquisa é baseada (MORAIS; NEVES, 2001b, p. 212). 

Com base nos trabalhos do Grupo ESSA, resolvemos remodelar a prática 

pedagógica de uma professora com a finalidade de analisar os resultados de tal 

prática em relação à participação e a interações discursivas dos estudantes, 

contrastando-os com aqueles da prática original.  Morais et al. (2004) apontam 

como resultados de suas investigações que as práticas pedagógicas mais 

favoráveis à aprendizagem das crianças de origens sociais diferentes são 

aquelas que mesclam determinadas características como: 

fracas fronteiras entre espaços do professor e dos alunos; 
relações comunicativas abertas entre professor-alunos e alunos-
alunos; critérios de avaliação explícitos; fraco compassamento 
da aprendizagem; fortes relações interdisciplinares; alto nível 
de exigência conceitual e alto nível de proficiência investigativa 
(MORAIS et al., 2004, p. 13).  

Tais características constituem o que Morais (2002), Morais et al. (1992, 

1993), Morais e Neves (2001b, 2003), Pires et al. (2004), Silva et al. (2013) entre 

outros pesquisadores do Grupo ESSA chamam de prática pedagógica mista, a 

qual revelou-se ―favorável ao desenvolvimento científico de todos os alunos, 

nomeadamente dos mais desfavorecidos‖ (SILVA et al., 2013, p. 138). Nesta 

prática os professores são encorajados a assumir mais explicitamente o papel de 

mediadores, ao mesmo tempo em que planejam atividades nas quais os alunos 

podem assumir um papel ativo. As pesquisas conduzidas por Morais e Neves 

(2003), Morais (2002) e Morais et al. (2004), mostram que o efeito da prática 

pedagógica pode sobrepor-se ao efeito do nível socioeconômico familiar dos 

alunos, mesmo quando o aproveitamento dos alunos se refere ao 

desenvolvimento de competências cognitivas complexas, como a resolução de 

questões envolvendo situações problemas. Assim, por exemplo, no caso de um 

grupo de alunos sem conhecimentos prévios e que demonstrem dificuldades 

relevantes na realização das tarefas, as ajudas oferecidas pelo professor são na 

grande maioria explícitas e de alta intensidade. Já no caso de alunos que 

demonstram facilidade na realização das tarefas, o professor oferece ajuda 
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inicialmente de baixa intensidade para realização das tarefas e aumenta em 

momentos posteriores quando é necessário ampliar o grau de complexidade da 

atividade (COLL et al., 2008).  

O sucesso das crianças na escola, na aprendizagem científica e 
social, requer a aquisição de regras de reconhecimento que lhes 
permitam distinguir a especificidade dos vários micro-
contextos em que a aprendizagem ocorre e de regras de 
realização, que permitem a seleção de significados legítimos 
para cada micro-contexto e a produção do texto que lhe é 
apropriado (MORAIS; NEVES, 2001b, p. 213). 

Para Morais e Neves (2001a), as práticas pedagógicas escolares devem 

apresentar características que possibilitem aos alunos a posse da orientação de 

codificação. Por isso a aquisição das regras de reconhecimento e de realização 

apropriadas na implementação das práticas pedagógicas dos professores se 

torna essencial.  

Os resultados dos estudos desenvolvidos por Morais e Neves (2001a), 

Morais et al. (2004) revelam como importante aspecto a explicitação dos 

critérios de avaliação, ou seja, um forte grau de enquadramento nesta regra 

discursiva. No entanto, isto demanda um fraco grau de enquadramento na 

regra discursiva ritmagem. Outro resultado desses estudos está relacionado 

com as regras hierárquicas, que indica que um fraco enquadramento dessas 

implica em um controle caracterizado por um relacionamento aberto com os 

alunos que tende a produzir a aceitação e a apreciação destes pelos 

procedimentos desenvolvidos nas aulas.  

Explicando os critérios de avaliação, juntamente com o 
enfraquecimento do enquadramento no nível das regras 
hierárquicas, quer no contexto da transmissão ou no contexto 
da matriz de avaliação, constitui, a partir de uma perspectiva 
sociológica, uma estratégia inovadora. Dar às crianças o acesso 
aos princípios que dirigem as ações dos professores, tornando 
visível uma mensagem geralmente invisível, significa dar-lhes 
possibilidade de relações de poder professor-aluno desafiador. 
E se esta mensagem é mais invisível para as crianças 
desfavorecidas, uma mudança pedagógica nessa direção é uma 
mudança considerável, pois conduz a formas de igualdade na 
escola e na sociedade (MORAIS; NEVES, 2001b, p. 215). 
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No entanto, enquanto um enfraquecimento do enquadramento 

envolvendo as regras hierárquicas, ritmagem e sequência, e da classificação 

envolvendo as relações entre os espaços parecem ser claramente favorável à 

aprendizagem dos alunos,  o mesmo não pode ser aplicado às regras 

discursivas seleção13 a nível macro (planejamento da aula, em nosso caso de 

Química) e critérios de avaliação, pois o enfraquecimento dessas regras deixa os 

alunos mais desfavorecidos em desvantagem. ―Existe um texto legitimado e 

valorizado pela escola e pela sociedade para ser aprendido e os estudantes 

devem ter acesso a esse texto‖ (MORAIS; NEVES, 2001b, p. 216). Para Morais e 

Neves (2001) a mudança pedagógica pode ser o resultado de um trabalho 

coletivo entre professores e pesquisadores, desde que os professores concebam 

a ideia de que eles têm mais poder e competências que acreditam possuir. Além 

disso, a inovação pedagógica é possível sempre que os professores passem por 

um processo de desenvolvimento profissional, onde eles têm acesso a uma 

educação que promova a aquisição de regras reconhecimento e de realização 

apropriadas para a implementação da inovação.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Refere-se à escolha do conteúdo (conhecimento, tarefa, etc.). 
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CAPÍTULO 3 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

3.1 - Natureza da Pesquisa 

A presente investigação centrou-se na análise da remodelagem da prática 

pedagógica de uma professora de Química, envolvendo alunos de duas turmas 

do 1º Ano do Ensino Médio. Para analisarmos as práticas pedagógicas 

desenvolvidas, utilizamos a teoria sociológica de Basil Bernstein (1996, 1998, 

2001) na interpretação dos resultados e os instrumentos operacionais 

desenvolvidos por Silva et al.(2003a, 2003b) na análise dos dados. A teoria 

sociológica de Basil Bernstein, embora ainda seja pouco utilizada nas pesquisas 

brasileiras, apresenta, ao lado das teorias psicológicas sobre a aprendizagem e a 

cognição, o potencial de interpretar as interações discursivas e ainda é capaz de 

unir os ―micromomentos‖ das interações com os aspectos macro das 

instituições educativas (SANTOS, 2014).  

Em uma pesquisa, a metodologia se constitui com base no ponto de vista 

de uma realidade estudada e, ainda que esta seja a sala de aula, local de 

trabalho da pesquisadora e no qual a pesquisa se desenvolveu, se torna uma 

tarefa de renúncias, de posicionamento e de interpretação.  Assim, o referido 

estudo no intuito de responder à questão de pesquisa, caracterizou-se como 

uma investigação qualitativa de intervenção e com características 

experimentais.  

Qualitativa, pois, segundo Bogdan e Biklen (2010), envolveu a coleta de 

dados descritivos, por meio do contato direto da pesquisadora com a realidade 

investigada. A pesquisadora foi a principal agente na coleta dos dados, mas seu 

interesse se voltou mais para o processo do que para o produto, principalmente 

por se tratar do ambiente de uma sala de aula, o qual apresenta um alto grau de 

complexidade para ser analisado em uma pesquisa de caráter quantitativo. 

Além disso, a pesquisa qualitativa, como destaca Quadros (2010), ―propõe-se a 

elucidar e conhecer os complexos processos de constituição da subjetividade, 
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diferentemente dos pressupostos quantitativos de predição, descrição e 

controle‖ (p. 110).  Pesquisa de intervenção14 porque, por meio desta, a 

pesquisadora teve a possibilidade de refletir sobre sua própria prática 

pedagógica e perceber detalhes que, às vezes, não são considerados, os quais 

fazem grande diferença no resultado final de uma aula, como, por exemplo, a 

orientação de uma tarefa solicitada aos estudantes.  A pesquisa também pode 

ser definida como apresentando características experimentais, porque foi 

realizada em uma situação de investigação na qual não foi possível um controle 

total, mas apenas parcial nas condições de obtenção dos dados (BRAGE, 2004).  

O principal objetivo da investigação foi analisar a remodelagem de uma 

prática pedagógica em torno das regras discursivas e hierárquicas, durante a 

definição das atividades e tarefas, e como isso pode aumentar a participação 

dos alunos e as interações discursivas na sala de aula da disciplina de 

Química. Para isto, duas turmas do 1º Ano do Ensino Médio foram 

selecionadas. Tal escolha se deu porque nesta série, os alunos iniciam o contato 

de forma específica com a disciplina Química. Assim, por meio de um estudo 

comparativo entre as práticas desenvolvidas nas duas turmas, uma controle e 

outra considerada experimental, realizamos a investigação, a qual envolveu 

dois colégios com alunos pertencentes a um mesmo contexto socioeconômico e 

alguns fenômenos, que se apresentam de forma típica como pouco participação 

em aula, não realização de questionamentos, indisciplina, pouca realização de 

atividades extraclasse, faltosos entre outros. No entanto, certas variações 

envolvendo gênero, idade e números de sujeitos alterou a dinâmica do 

ambiente pesquisado, principalmente em relação aos fatores comportamentais.  

A partir do planejamento do desenho das atividades do grupo controle, 

estas foram modificadas de forma a alterar os graus de enquadramento das 

regras discursivas e hierárquicas em relação à definição das tarefas. Estes 

grupos, experimental e controle, não constituíram grupos equivalentes e nossa 

metodologia incluiu os passos I, II, III, IV e V conforme destaca Brage (2004):  

 

                                                           
14 ―Uma pesquisa sobre a ação quando se trata de estudá-la para compreender e explicar seus 
efeitos‖ (CHIZZOTTI, 2011, p. 80). 
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I, escolha de dois grupos de sujeitos constituídos naturalmente; 
II) realização em ambos os grupos  de uma observação pré-
tratamento; III) aplicação do tratamento ao grupo experimental; 
IV) realização em ambos os grupos das observações pós-
tratamento; V) realização de comparações para conhecer os 
efeitos (BRAGE, 2004, p. 219). 

O desenvolvimento da pesquisa no ano de 2013 ocorreu no período da III 

unidade letiva e transformou-se em uma experiência piloto. A análise dessa 

experiência e seus resultados possibilitaram a continuidade da investigação na 

1ª unidade letiva do ano de 2014 em outro colégio. As unidades letivas dos 

colégios investigados tiveram duração de aproximadamente 30 horas aula.  As 

aulas da disciplina Química aconteceram no horário de funcionamento dos 

colégios, que seguem a resolução da Secretaria da Educação do Estado da Bahia 

(SEC/BA), conforme a Portaria nº 1.128/2010 15. Segundo esta, a organização 

curricular das escolas de educação básica deve ter 2 horas aulas semanais, 

totalizando 80 aulas no ano e  correspondendo a 200 dias letivos para a 

disciplina Química.  

3.2 - Cenários e Sujeitos da Pesquisa 

A escolha do local e dos sujeitos de pesquisa ocorreu por conta de um 

projeto de pesquisa de abrangência maior, intitulado ―Ensino de Química: 

interações discursivas nas definições de tarefas entre diferentes contextos 

sociais‖, que tem como objetivo geral estudar e comparar as interações 

discursivas durante o ensino de Química em escolas públicas e privadas.  

3.2.1 - Cenários 

Os cenários da pesquisa foram dois colégios da rede estadual, localizados 

na zona periférica de um mesmo bairro da cidade de Jequié/BA. Em relação à 

estrutura física do colégio, no qual a pesquisa foi realizada em 2013, este 

apresentava salas de aula amplas, planejadas para receber a luz solar,  bem 

iluminadas, ventiladas, com janelas e uma porta de madeira. Já a estrutura física 

                                                           
15Disponível em:<http://www.gper.com.br/noticias/37aba2e70f9dd8d4a2c646f7530f1014.pdf>.  
Acesso  em 06 de set. de 2014. 

http://www.gper.com.br/noticias/37aba2e70f9dd8d4a2c646f7530f1014.pdf
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do colégio, no qual a pesquisa foi realizada em 2014, diferenciou-se em  relação 

ao colégio anterior quanto à sua conservação, apresentando as salas com 

janelas, portas, lâmpadas e ventiladores danificados. Nos dois colégios, as 

carteiras das salas eram mesas com cadeiras. A forma como os alunos deveriam 

se posicionar em sala de aula ficava ao critério da professora. O colégio de 2013 

tinha recursos tecnológicos disponíveis mediante solicitação prévia e TV 

pendrive funcionando nas salas. Já no colégio de 2014 as TV pendrive das salas 

estavam funcionando, mas os três data show permaneceram com defeito 

durante o desenvolvimento da pesquisa. 

3.2.2 - Sujeitos 

Os sujeitos da pesquisa foram a professora pesquisadora, a professora 

regente16 e os alunos de duas turmas do 1º Ano do Ensino Médio de dois 

colégios estaduais. A professora pesquisadora que se tornou o principal sujeito 

da pesquisa estudou em escolas públicas estaduais até o Ensino Médio, na 

cidade de Feira de Santana/BA.  Iniciou no magistério em 1996 na educação 

infantil, como auxiliar de classe da creche Casinha do Sol da UESB de 

Jequié/BA. Em 1998, após concurso municipal, assumiu como professora de 3ª 

série, hoje denominado 4º ano do ensino fundamental e atualmente leciona no 

ensino fundamental II, Ciências no 7º e 9º anos. Após concluir o curso de 

licenciatura em Química com Habilitação em Ciências em 2002, passou a 

lecionar também no Ensino Médio por meio de contrato. Em 2007 assumiu, por 

meio de concurso público, um cargo de professora de Química no  Ensino 

Médio. Possui três especializações: Ensino de Ciências, Gestão e Educação 

Ambiental e Fundamentos Sociais da Educação. Seu objetivo em pesquisar seu 

próprio ambiente de trabalho se originou em problemas vivenciados em sua 

prática pedagógica, os quais coincidem com os de outros colegas, almejando 

construir conhecimentos que contribuíssem com o seu desenvolvimento 

profissional e de outros colegas, e também apontar possíveis lacunas para 

futuras pesquisas que envolvam o ambiente escolar como um todo. 

                                                           
16 A professora regente foi sujeito investigado apenas no segundo colégio pesquisado, referente 
ao ano de 2014. 
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A professora regente que se tornou também um sujeito da pesquisa, uma 

vez que acompanhou a aplicação desta, estudou em escolas privadas até o 4º 

Ano do Ensino Fundamental e a partir do 5º Ano até a conclusão do Ensino 

Médio em escolas públicas na cidade de Jequié/BA.  Iniciou no magistério em 

1999, após concurso, assumindo como professora da rede municipal. Em 2002 

concluiu a licenciatura em Ciências com Habilitação em Química, passando a 

lecionar no Ensino Médio a disciplina Química em 2007 por meio de concurso 

público. Possui duas especializações: Ensino de Ciências e Ensino de 

Matemática, e vários cursos de aperfeiçoamento na área de ciências, Química e 

matemática como o GESTAR17.   

Os alunos de 2013 ( 80 alunos: 44 meninas e 36 meninos), distribuídos 

institucionalmente entre as turmas A (38 alunos) e B (42 alunos) do 1º ano do 

Ensino Médio apresentaram uma faixa etária variando de 14 a 19 anos, com 

predominância de alunos com 15 anos de idade em ambas as turmas. Em 

relação ao comportamento, a turma B era mais indisciplinada, porém, mais 

participativa, apresentando um quantitativo maior de alunos (42), os quais 

estavam numa faixa etária menor que os da turma A.  Já os alunos de 2014 (73 

alunos: 41 meninas e 32 meninos), também distribuídos por critérios da 

instituição nas turmas A e B do 1º Ano do Ensino Médio, apresentaram uma 

faixa etária variando de 14 a 20 anos, como predominância de alunos com 15 

anos de idade na turma A e 17 anos na turma B. Em relação ao comportamento, 

a turma A, apesar de apresentar um quantitativo maior de alunos (39) era bem 

mais disciplinada e participativa em comparação com a turma B (34 alunos), 

cujos alunos eram menos participativos e mais indisciplinados.  Além disso, a 

turma B tinha 8 alunos repetentes, enquanto que na turma A todos estavam 

matriculados pela primeira vez no 1º Ano do Ensino Médio.  

                                                           
17 Significa Programa Gestão da Aprendizagem Escolar, no qual o professor se aperfeiçoa em 
uma disciplina como matemática por meio de estudos presenciais, planejamento e 
desenvolvimento de oficinas com uma turma de alunos que leciona durante o período do curso, 
apresentando os resultados em forma de portfólio ao supervisor. 
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3.3 - Caracterização sociocultural dos alunos participantes da pesquisa em 

2014 

Como tínhamos a pretensão de darmos continuidade à realização da 

pesquisa com alunos que atendessem o mesmo perfil sociocultural encontrado 

na experiência piloto, visitamos o colégio antes de iniciarmos a pesquisa e 

conversamos informalmente com alguns professores regentes que confirmaram 

a nossa suposição. Assim, já tínhamos uma ideia do perfil sociocultural dos 

alunos que encontraríamos, no entanto, não tínhamos conhecimento de outras 

informações mais específicas como grau de instrução dos pais e o tipo de 

profissão exercida, por isso achamos importante aplicarmos um questionário 

semiestruturado (Apêndice B) aos alunos. 

Vale ressaltar que não achamos coerente aplicar o questionário no início 

da investigação, pois tínhamos pensado em questionar os alunos sobre o 

desenvolvimento da pesquisa (metodologia desenvolvida pela professora 

durante a investigação) e o grau de afinidade atribuído pelos alunos à 

disciplina, por isso deixamos para aplicá-lo ao término da investigação. Com 

base nas respostas obtidas no questionário semiestruturado (Apêndice B), 

composto de 28 questões e aplicado, foi possível realizar a caracterização 

sociocultural das turmas (2014) participantes da pesquisa, ou seja,  caracterizar 

o contexto social das turmas,  informados nos Gráficos 01 - TA e 02 - TB,   o 

contexto familiar, informados nos Gráficos 03 – TA e 04 – TB,  o grau de 

instrução e ocupação dos pais, informados nos Gráficos 05 - TA e 06 – TB, a 

relação dos alunos com a professora de Química e entre os colegas, informados 

nos gráficos 07 – TA e 08 – TB, o estudo extraclasse, informados nos gráficos 09 

– TA e 10 – TB, o estudo em sala de aula, informados nos gráficos 11 – TA e 12 – 

TB e as opiniões e perspectivas dos alunos, informados nos gráficos 13 – TA e 

14 – TB conforme veremos a seguir. 

3.3.1 - Contexto social da turma  

Quanto ao contexto social, a turma A (TA) – Gráfico 01 tinha 39 alunos 

matriculados e frequentando, sendo 23  meninas e 16 meninos. 3 alunos desta 
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turma não responderam ao questionário.  A faixa etária variava de 14 a 17 anos, 

sendo a maioria (17) de 14 anos. A maioria (19) dos alunos se declarou de cor 

parda. Todos os alunos vieram da 8ª série ou 9º ano do Ensino Fundamental II, 

estudando o 1º Ano do Ensino Médio pela primeira vez. Ao serem questionados 

sobre o meio de transporte que utilizavam para frequentar o colégio, todos os 

presentes (360 relataram ir a pé, o que nos leva a concluir que o colégio fica 

localizado próximo de suas residências. 

Gráfico 01: Contexto social da TA 

 

Fonte (a autora)  

Quanto ao contexto social, a turma B (TB) – Gráfico 02,  tinha 34 alunos 

matriculados e frequentando, sendo 19  meninas e 15 meninos. A faixa etária 

variava de 15 a 20 anos, sendo a maioria (10) com 17 anos. A maioria (15) dos 

alunos se declarou de cor parda. A maioria (14) dos alunos veio da 8ª série ou 9º 

ano do Ensino Fundamental, estudando o 1º Ano do Ensino Médio pela 

primeira vez, mas 5 vieram da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e 8 

declararam ser repetentes. Ao serem questionados sobre o meio de transporte 

que utilizavam para vir ao colégio, quase todos relataram vir a pé (17), o que 

nos leva a concluir que o colégio fica localizado próximo de suas residências, 3 

de moto-táxi, 3 de ônibus (zona rural) e 4 de bicicleta. 
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 Gráfico 02: Contexto social da TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte (a autora)  

3.3.2 - Contexto familiar 

Quanto ao contexto familiar, a maioria (20) dos alunos da TA – Gráfico 

03, declarou morar com os pais , 11 disseram que moram apenas com a mãe,  3 

disseram que moram com o pai e 2 com outro familiar. A maioria (21) afirmou 

que tinham irmãos mais velhos, variando de 1 a 6 irmãos, mas 9 alunos 

declararam que tinham entre 4 e 5 irmãos mais velhos. Em relação à moradia a 

maioria (29) afirmou que mora em casa própria e outros 7 disseram que mora 

em casa alugada. O número de pessoas que mora  na mesma residência varia de 

1 a 8, sendo que a maioria (13) afirmou morar com 5 pessoas. Quando 

questionados sobre o local de casa onde costumam estudar a sala (13) e o quarto 

(23) foram os locais citados. A maioria (23) relatou que a família recebe algum 

tipo de auxílio do governo como o bolsa família, sendo que 9 disseram que já 

receberam e 4 que nunca receberam. Quando questionados se conversam em 

casa sobre o que acontece nas aulas 11 disseram que sempre conversam, 23 que 

conversam às vezes e 2 disseram que nunca conversam. 
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Gráfico 03: Contexto familiar da TA 

 

Fonte (a autora)  

Quanto ao contexto familiar a maioria (14) dos alunos da TB - Gráfico 04, 

declarou morar com os pais, 8 disseram que moram  com a mãe e 3 com o pai, 1 

disse que mora com a mulher e 1 disse que mora com o marido. Aqui 

observamos que há alunos que já constituíam família. A maioria (19) disse que 

tinha irmãos mais velhos, variando entre 1 a 6 irmãos, como foi observado 

também na TA. Em relação à moradia, a maioria (18) disse que mora em casa 

própria, 8 disseram que moram em casa alugada e 1 disse que mora em casa 

cedida. O número de pessoas que mora na mesma residência varia de 1 a 6, 

sendo que a maioria (10) disse que mora com 2 pessoas. Quando questionados 

sobre o local de casa onde costumam estudar, a sala (10) e o quarto (17) foram 

os locais citados. A maioria (17) informou que a família recebe algum tipo de 

auxílio do governo como o bolsa família, sendo que 6 disseram que já 

receberam e 4 que nunca receberam. Quando questionados se conversam em 

casa sobre o que acontece nas aulas 12 disseram que sempre conversam, 21 

disse que conversam às vezes e 3 disseram que nunca conversam. 
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Gráfico 04: Contexto familiar da TB 

Fonte (a autora)  

3.3.3 - Grau de instrução e ocupação dos pais 

Quanto ao grau de instrução das mães dos alunos na TA – Gráfico 05, 

segundo as respostas do questionário, variou de não alfabetizado ao ensino 

superior completo, sendo que a maioria (16) possui apenas o ensino 

fundamental incompleto. Quanto ao grau de instrução do pai variou de não 

alfabetizado (2) a ensino médio completo, sendo que a maioria (15) possui 

apenas o ensino fundamental incompleto. Em relação à ocupação encontramos 

as mais variadas funções, que no caso das mães foram: do lar (9),  costureira (9), 

empregada doméstica (7), revisora de sapatos (3),  cozinheira (5), professora (2) 

e dos pais vigilante (3), pedreiro (6), agente de saúde (1), pintor (2), motorista 

(5), entregador (2) e cobrador de ônibus (2),  repositor (3), ajudante de pedreiro 

(4), feirante (3), cozinheiro (1).  Alguns alunos responderam que os pais eram 

falecidos, aposentados e que não os conheciam, por isso a quantidade de 

ocupações não confere com o número de alunos presentes que responderam 

sobre o grau de instrução dos pais. 
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  Gráfico 05: Grau de instrução e ocupação dos pais da TA 

 

  Fonte (a autora)  
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Quanto ao grau de instrução das mães dos alunos na TB – Gráfico 06, 

este variou entre não alfabetizada (2) a ensino superior completo (2), sendo que 

a maioria (11) possui apenas o ensino fundamental incompleto. Quanto ao grau 

de instrução do pai variou de não alfabetizado (3) a ensino superior incompleto 

(1), sendo que a maioria (7) possui apenas o ensino fundamental incompleto. 

Em relação à ocupação encontramos as mais variadas funções, que no caso das 

mães foram: do lar (8), biscoiteira (1), empregada doméstica (5), babá (1),  

professora (4), vendedora (5), esteticista (1) e dos pais pedreiro (4), motorista 

(5), açougueiro (1), autônomo (4), vendedor (3), vigilante (2),  limpador de 

piscina (1), eletricista (1) e moto-táxi (4). Alguns alunos responderam que os 

pais eram falecidos, aposentados e encostados, por isso a quantidade de 

ocupações não confere com o número de alunos presentes que responderam 

sobre o grau de instrução dos pais. 
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Gráfico 06: Grau de instrução e ocupação dos pais da TB 

 

Fonte (a autora)  
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3.3.4 - Relação dos alunos com a professora de Química e entre os colegas 

A maioria (17) dos alunos da TA - Gráfico 07, considerou que a relação 

com a professora de Química era pouco amistosa, 7 como muito amistosa e 9  

como pouco amistosa. Já em relação aos colegas, a maioria (17) dos alunos 

considerou a sua relação amistosa, 10 como muito amistosa e 9 como pouco 

amistosa. 

 Gráfico 07: Relação dos alunos com a profª. de Química e entre os colegas da TA 

 

  Fonte (a autora) 

A maioria (17) dos alunos da TB – Gráfico 08, considerou que a relação 

com a professora de Química era amistosa18, 6 como muito amistosa e 4 como 

pouco amistosa. Aqui não observamos nenhum caso citado como não amistosa, 

diferenciando-se da TA. Já em relação aos colegas, a maioria (12) dos alunos 

considerou a sua relação como pouco amistosa, 10 como muito amistosa, 3 

como amistosa e 2 como não amistosa. Aqui observamos que os alunos da TB  

adaptaram-se com a prática pedagógica desenvolvida pela professora em 

comparação com os alunos  da TA que não se adaptaram. 

 

                                                           
18 Explicamos para os alunos que estávamos nos referindo à forma como a professora conduziu 
as aulas. 
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  Gráfico 08: Relação dos alunos com a profª. de Química e entre os colegas da TB 

 

  Fonte (a autora) 

3.3.5 -  Estudo extraclasse  

Na TA – Gráfico 09, quando questionados se estudavam em casa, 20 

alunos responderam que sempre estudavam, 5 disseram que nunca estudavam 

e 11 disseram que só estudavam nas vésperas das avaliações. Em relação à 

resolução das tarefas de casa, 5 alunos disseram que nunca resolvem, 13 

disseram que sempre resolvem e 18 disseram que, às vezes, resolvem. A 

maioria (20) dos alunos afirmou que não recebe ajuda nas tarefas de casa, 

enquanto que 16 alunos disseram que recebem ajuda, sendo 4 de irmãos, 7 das 

mães e 5 de outros. 
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  Gráfico 09: Estudo extraclasse da TA 

 

  Fonte (a autora) 

Na TB – Gráfico 10, quando questionados se estudavam em casa, 16 

alunos responderam que nunca estudavam, 5 disseram que sempre estudavam 

e 6 disseram que só estudavam nas vésperas das avaliações. Em relação à 

resolução das tarefas de casa, 5 alunos disseram que nunca resolvem, 6 

disseram que sempre resolvem, mas 16 disseram que só resolvem as vezes. A 

maioria (19) dos alunos afirmou que não recebe ajuda nas tarefas de casa, 

enquanto que 8 alunos disseram que recebem ajuda, sendo 4 de irmãos, 2 dos 

pais e 2 de outros.  
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  Gráfico 10: Estudo extraclasse da TB 

 

  Fonte (a autora) 

3.3.6 - Estudo em sala de aula 

A maioria (18) dos alunos da TA – Gráfico 11 disse que, quando a 

professora explica a tarefa em sala e eles não entendem, prefere perguntar ao 

colega, mas 14 alunos disseram que preferem perguntar ao professor e 4 

disseram que não perguntam. 13 alunos mencionaram que não se sentiam à 

vontade para responder às perguntas feitas pela professora endereçadas de 

forma geral à classe e 23 quando a pergunta é dirigida a eles em particular. Em 

relação à resolução de tarefas em sala de aula, a maioria (19) dos alunos 

mencionou que quando tem dúvidas preferem perguntar à professora ao invés 

de perguntar aos colegas, como 7 alunos disseram preferir proceder.  
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   Gráfico 11: Estudo em sala de aula da TA 

 

   Fonte (a autora) 

A maioria (17) dos alunos da TB – Gráfico 12 disse que, quando a 

professora explica a tarefa em sala e eles não entendem, preferem perguntar 

diretamente à professora, mas 8 alunos disseram que preferem perguntar ao 

colega e 2 disseram que não perguntam. A maioria (17) mencionou que se 

sentia à vontade para responder às perguntas feitas pela professora endereçada 

de forma geral à classe, no entanto, 10 alunos afirmaram que não se sentiam à 

vontade quando a pergunta da professora era dirigida a eles. Aqui observamos 

uma diferença em relação as duas turmas, o que nos leva a pensar sobre a forma 

como a professora (neste caso a professora pesquisadora) se dirigia aos alunos 

da TB, na qual as relações de comunicação entre ela e os alunos eram mais 

abertas. Em relação à resolução de tarefas em sala de aula, a maioria (15) dos 

alunos mencionou que quando tem dúvidas prefere perguntar ao professor ao 

invés de perguntar ao colega, como 7 alunos disseram preferir proceder.  
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Gráfico 12: Estudo em sala de aula da TB 

 

 Fonte (a autora) 

3.3.7 - Opiniões e perspectivas dos alunos 

Quanto aos tipos de tarefas que mais gostavam de fazer – Gráfico 13, e 

neste caso os alunos podiam citar mais de uma opção, a maioria (24) dos alunos 

da TA disse que prefere as atividades em grupo, seguidas das de pesquisa na 

internet (18), atividades experimentais (16), individuais e dos livros didáticos 

(13). Destes, apenas 6 declararam gostar das tarefas envolvendo questões do 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), do vestibular ou de olimpíadas. A 

maioria (21) classificava o seu desempenho escolar como ótimo, e disse que 

pretendia fazer provas do ENEM ou vestibular (24 no total), e 7 alunos 

disseram que pretendem fazer um curso profissionalizante, no entanto, 10 

citaram que ainda não sabem o que pretendem fazer ao concluir o Ensino 

Médio.  Quanto à escolha por um curso superior, os alunos citaram: química (3), 

psicologia (5), enfermagem (3), engenharia civil (4), direito (2) e pedagogia (1).  
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Gráfico 13: Opiniões e perspectivas dos alunos da TA 

 

Fonte (a autora) 
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Quanto aos tipos de tarefas que mais gostavam de fazer – Gráfico 14, 

neste caso os alunos podiam citar mais de uma opção, a maioria (19) dos alunos 

da TB disse que prefere as atividades de pesquisa na internet, seguidas das 

atividades experimentais (17), em grupo (12), individuais e de livros didáticos 

(9). Destes, apenas 6 declararam gostar das tarefas envolvendo do ENEM, do 

vestibular ou de olimpíadas. A maioria (19) classificava o seu desempenho 

escolar como bom, destes 14 disseram que pretendiam fazer provas do ENEM 

ou do vestibular, no entanto, 6 disseram que ainda não sabem o que pretendem 

fazer ao concluir o Ensino Médio. Quanto à escolha por um curso superior os 

alunos citaram direito (2), serviço social (2), medicina (2), ciências contábeis (1), 

música (1) e engenharia (3). 
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Gráfico 14: Opiniões e perspectivas dos alunos da TB 

 

Fonte (a autora) 
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3.4 - Construção do Corpus de Dados  

A coleta de dados ocorreu por meio da gravação em áudio das aulas, 

seguidas de suas transcrições, registros memoriais, resultados das produções 

escritas dos alunos (exercícios individuais, em grupo, coletivos e avaliações), 

questionário (alunos e professora regente, ambos realizados no ano de 2014). Os 

dados desta investigação só foram coletados após a aprovação do projeto de 

pesquisa pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB). Foi apresentado também um resumo sobre o desenvolvimento e 

objetivo da pesquisa – o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – 

Apêndice A), por meio do qual foi solicitada aos responsáveis pelos alunos 

(direção do colégio, professora regente e familiares) a autorização à aplicação da 

pesquisa e uso do gravador de áudio durante as aulas. 

Após visita ao primeiro colégio em 2013 e conversa com a professora 

regente, escolheu-se a turma A para a aplicação da prática pedagógica como 

turma controle, e a B como experimental, ou seja, aquela na qual as aulas seriam 

redesenhadas a partir das aulas ministradas na turma A. Esta primeira etapa da 

pesquisa tornou-se uma experiência piloto.  Na turma controle, a pesquisadora 

(identificada nesta pesquisa como P) procurou lecionar do modo mais próximo 

possível de sua prática pedagógica habitual, reproduzindo aquelas 

características com as quais costumava atuar enquanto docente. É importante 

destacar que a escolha da turma B ocorreu por ser considerada, segundo a 

direção e a própria professora regente, como muito indisciplinada, o que 

tornava o trabalho mais difícil.  

Em 2014, optamos por desenvolver a pesquisa em outra escola, 

localizada no mesmo bairro do primeiro colégio pesquisado. Após a 

concordância da professora regente com a aplicação da pesquisa, passamos a 

frequentar o colégio desde o início do ano letivo. Durante a primeira semana de 

aula, as atividades eram todas relacionadas com o ensino das normas 

institucionais. Aproveitamos então para conhecer as opiniões dos demais 

professores sobre os alunos das turmas disponíveis para a observação. Mesmo 

sem conhecer os objetivos da pesquisa, eles nos aconselharam a escolher a 
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turma A, pois segundo eles os alunos eram mais produtivos. A própria 

professora regente (identificada neste trabalho como K) destacou que a turma B 

seria uma turma mais trabalhosa, pois conhecia a maioria dos alunos, sendo 

alguns repetentes e outros alunos do 9ª Ano do Ensino Fundamental, para os 

quais ela já tinha lecionado. 

Diante de tais dificuldades escolhemos a turma A concebida para ser a 

turma controle, e a turma B para ser a turma experimental, ou seja, aquela na 

qual a professora pesquisadora buscou remodelar a própria prática pedagógica 

com base nas transcrições das aulas, envolvendo as regras discursivas e 

hierárquicas ao redor da definição das tarefas. 

As transcrições das aulas foram realizadas por meio de sua audição, 

buscando anotar todas as conversas entre a professora e os alunos de forma 

original, e buscou preservar a fala cotidiana e típica dos sujeitos. Entretanto, 

trabalhar com transcrições não é algo fácil, pois como bem sabemos a 

transcrição é um processo interpretativo e [...] nunca será completamente 

precisa (SOUZA, 2015). Em nosso trabalho, optamos por usar uma simbologia 

própria, conforme exposto a seguir. 

[...] = Representar a supressão de partes do diálogo; 

(( )) = Comentário feito pelo transcritor; 

Silabação = A-TEN-ÇÃO; 

? = Pergunta; 

::: = Prolongamento; 

! = Ênfase; 

... = Interrupção. 

[sic] = Palavra com incorreção; 

― ‖  = Leitura oral; 

(...) = Pequena pausa; 

/ = Truncamento de vozes; 

A = Aluno; 

As = Alunos; 

P = Professora pesquisadora; 

K = Professora regente. 
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Letra(s) maiúscula(s) = Nome dos alunos abreviado. 

Ao término do desenvolvimento da pesquisa aplicamos um questionário 

aos alunos com o intuito de caracterizarmos o contexto sociocultural destes e 

sondarmos o grau de afinidade estabelecida entre a professora pesquisadora e 

os alunos. Também aplicamos um questionário à professora regente a fim de 

melhor justificarmos o desempenho dos alunos da TB, os quais não foram 

satisfatórios em termos quantitativos quando comparados com a TA. A ideia 

surgiu quando a pesquisadora encontrou a professora regente e esta atribuiu 

uma melhora considerável aos alunos da TB em termos de comportamento e 

atitudes após a intervenção da pesquisa, o que de certa forma nos apontou 

como resultado favorável. 

3.5 - Análise dos Dados 

A investigação se baseou na análise das interações verbais, com base nas 

transcrições das aulas gravadas em áudio, e contextualizadas por meio dos 

registros memoriais e na análise das produções escritas e individuais dos 

alunos, bem como outras tarefas em grupo e as respostas do questionário. Os 

dados verbais foram obtidos, como destaca Lemke (2011), com base em 

transcrições do discurso em sala de aula, diálogos em pequenos grupos, 

conversa em voz alta, questionamentos, etc. Como obtivemos 

aproximadamente 450 páginas transcritas das aulas derivadas da investigação 

em 2014 para analisarmos, fora o material produzido no ano de 2013 que se 

constituiu em uma experiência piloto, foi necessário separarmos os dados das 

aulas em mapas de eventos. 

Segundo a proposta de Martins (2011), os mapas de eventos representam 

os ―momentos pedagógicos da aula, tais como: introdução, revisão, 

apresentação de um novo tópico, desenvolvimento e fechamento‖ (MARTINS, 

2011, p. 310). Nesta investigação, os mapas de eventos construídos tiveram por 

finalidade obter uma visão panorâmica da aula, ou seja, como a aula se 

desenvolveu em ―uma série temporal‖ (MORTIMER; SCOTT, 2002, p. 60).  Por 

meio dos mapas de eventos é possível saber como o tempo em sala foi gasto e 
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quais as fases das atividades da sala foram desenvolvidas pelos alunos e pelo(a) 

professor(a). Além disso, por meio dos mapas de eventos também ―é possível 

identificar tópicos que estão sendo discutidos, a responsabilidade de cada 

participante no grupo e como este constrói sua posição no grupo‖ (GOMES, 

2004, p. 67).  

Mas, para se investigar detalhadamente os dados, segundo  o interesse 

da pesquisa, fez-se necessário segmentar os mapas de eventos em unidades 

pormenorizadas denominadas nesta pesquisa como episódios, ou seja, estes na 

investigação correspondem a um recorte do mapa de eventos da aula transcrita 

como o exemplo a seguir: ―00:03:12 A: Pró deixa eu te falar, a atividade que a 

senhora passou a semana passada da tabela, eu e ela não fez porque a gente não entendeu 

e tá mais ou menos, a gente pode trazer na outra aula? 00:03:25 P: Não porque eu vou 

corrigir agora. Por que vocês não perguntaram na hora que eu estava explicando?‖. 

Mortimer et al. (2007) definem episódios como ―um conjunto coerente de ações 

e significados produzidos pelos participantes em interação, que tem um início e 

fim claros e que pode ser facilmente discernido dos episódios precedente e 

subsequente‖ (p. 61). Segundo Quadros (2010), normalmente, os episódios 

trazem uma sequência de enunciados que comportam um tema e/ou uma 

intenção didática do professor e têm uma função específica no fluxo do 

discurso.  

Os episódios selecionados no caso desta pesquisa foram aqueles 

direcionados para orientação ao redor das tarefas. Após isto, criamos e/ou 

adaptamos indicadores19 com base nos instrumentos (Anexos A e B) de análise, 

desenvolvidos pelo Grupo ESSA (SILVA, et al., 2003a, 2003b), que pudessem ser 

utilizados na caracterização da prática pedagógica da professora de acordo com 

a pergunta norteadora e os objetivos propostos na investigação.  

Segundo Pires et al. (2004),  as regras discursivas: seleção, sequência, 

ritmagem e critérios de avaliação (o como do contexto instrucional)  definem a 

relação entre os sujeitos (professora-alunos) no processo de ensino-

aprendizagem do discurso instrucional e são caracterizadas com base nos 

diferentes valores de graus de enquadramento (E+++, E++, E+, E-, E--), conforme 
                                                           
19 Definição da tarefa quanto à sua realização; Retomada na aula a tarefa de casa proposta, etc. 
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Tabela 04 abaixo desenvolvida por Morais e Neves (1993), assim como, as 

regras hierárquicas (o como do contexto regulador), as quais definem as relações 

de comunicação entre os sujeitos (professora-alunos/alunos-alunos). Estas 

regras ―constituem o código a ser adquirido no contexto pedagógico da sala de 

aula‖ (GALIAN, 2012, p. 425).   

Para esta investigação, nos baseamos nos estudos desenvolvido pelo 

Grupo ESSA  (ex.: MORAIS, 2002; MORAIS; NEVES, 2001b; SILVA, et al., 2003a, 

2003b; MORAIS; NEVES, 2003; PIRES et al., 2004; SILVA et al., 2013) e, 

analisamos o grau de enquadramento referentes às regras discursivas e 

hierárquicas, as quais devem apesentar as seguintes características:  

um controle limitado dos alunos na seleção e sequência da sua 
aprendizagem, ao nível macro, traduzindo um enquadramento 
forte na relação professor-aluno; um ritmo de aprendizagem 
que vá ao encontro das necessidades dos alunos, refletindo um 
enquadramento muito fraco na relação professor-aluno; uma 
forte explicitação dos conhecimentos/capacidades a explorar, 
isto é, um enquadramento muito forte na relação professor-
aluno, quanto aos critérios de avaliação; [...] relações sociais de 
comunicação entre o professor e os alunos de natureza 
interpessoal, ou seja, um enquadramento muito fraco na relação 
professor-aluno, quanto às regras hierárquicas (SILVA et al., 
2013, p. 138) 

As categorias desenvolvidas para análise das regras discursivas e 

hierárquicas seguem as escalas dos graus de enquadramento utilizadas por 

Morais e Neves (1993) apresentados na Tabela 04, com base na qual analisamos 

os dados obtidos, apenas para a relação de comunicação entre os sujeitos 

(professora-alunos), ou seja, o grau de enquadramento de muito forte (E++) a 

muito  fraco (E- -). Para o grau de enquadramento muito forte (E++) a relação de 

comunicação entre os sujeitos é pouco estabelecida, ou seja, o controle da fala 

volta-se para a figura do professor, à medida que esse grau vai ficando mais 

fraco a interação entre os sujeitos  vai aumentando, e os alunos passam então a 

ter um maior controle sobre o diálogo.  A seguir, no capítulo 3, apresentamos 

os indicadores, seus respectivos graus de enquadramentos e os fragmentos das 

transcrições da forma como aconteceram nas aulas, por meio de episódios.  

 

 



   103 

 
Tabela 04: Escala de valores relativos de classificação e de enquadramento 

Classificação (poder) 

Grau fortíssimo muito forte forte fraco muito fraco 

Escala C+++ C++ C+ C- C- - 

Fronteira muito 
nítidas 

nítidas relativamente 
nítidas 

relativamente 
imprecisa 

imprecisas 

Hierarquia muito 
explícita 

explícita relativamente 
explícita 

implícita muito 
implícita 

Enquadramento (controle) 

Grau fortíssimo muito forte forte fraco muito fraco 

Escala E+++ E++ E+ E- E- - 

Comunicação pouca 
interação 

interação 
unilateral 

alguma 
interação 
bilateral 

interação 
bilateral 

interação 
recíproca 

(MORAIS; NEVES, 1993, p. 22) 
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CAPÍTULO 4 

INTERPRETAÇÃO DOS DADOS, RESULTADOS E 

DISCUSSÃO 

4.1 - Experiência Piloto: Pesquisa desenvolvida na III unidade letiva de 2013 

Os dados analisados, na relação entre sujeitos, ou seja, professora-alunos, 

foram classificados com base nas regras discursivas: seleção, sequência, 

ritmagem e critérios de avaliação,  as quais definem o como da prática 

pedagógica instrucional, assim como, as regras hierárquicas que determinam o 

como da prática pedagógica reguladora (as normas de conduta social) 

(MORAIS; NEVES, 2001a). Os dados iniciais correspondem à transcrição de oito 

aulas: quatro em cada turma, duas referentes ao desenvolvimento de uma aula 

experimental demonstrativa, envolvendo o conteúdo ligações químicas, e duas 

referentes à discussão dos resultados dessa experiência. Estas últimas 

envolveram a construção da tarefa sobre a aula experimental, que se tornou o 

nosso indicador e categoria de análise. Nesta pesquisa, a tarefa significa o 

momento da aula em que o professor orienta o aluno a produzir ―algo‖, ou seja, 

a elaboração de um texto, relatório ou resumo, a resolução de questões do livro 

didático, o desenvolvimento de uma pesquisa, entre outras atividades.  

Segundo Silva (2012), as tarefas são:  

situações escritas nas quais se demanda dos alunos o 
desenvolvimento de determinadas ações com vistas à 
aprendizagem. [...] por meio delas [...] os alunos são 
demandados a produzirem ações que são consideradas 
legítimas no contexto da ciência escolar (SILVA, 2012, p. 25). 

A seguir apresentamos as regras discursivas e hierárquicas em alguns 

quadros com o indicador e os graus de enquadramento seguido de episódios 

selecionados para ilustrá-los. Apenas um recorte dos episódios foi 

exemplificado no corpo do texto, mas para maiores informações os mesmos se 

encontram de forma ampliada nos Apêndices E  deste texto. 
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Quadro 01: Regra discursiva seleção  

Indicador  E+ + E+ E- E- - 

Definição 
da tarefa 
quanto à 
sua 
realização 

A professora é 
quem 
seleciona, 
estrutura e 
orienta os 
alunos quanto 
à realização da 
tarefa. 

A professora 
seleciona, estrutura 
e orienta a tarefa, 
embora permita 
que os alunos 
indiquem de forma 
pontual outra 
maneira de realizar 
a tarefa. 

A professora 
apresenta vários 
tipos tarefas, dando 
ao aluno 
oportunidade de 
selecionar qual tarefa 
deseja realizar.  

A tarefa é 
selecionada e 
realizada pelo 
aluno com a 
orientação da 
professora. 

Episódios 

TA (E+ +)  

24/09/2013  

00:00:23 P: Nós iremos realizar a nossa primeira aula experimental. A aula experimental que 
nós iremos realizar hoje/ 

00:00:36 A: Vai botar fogo na sala. 

00:00:37 P:  [...] está relacionada [...] com o conteúdo ligações químicas, certo? As ligações 
iônica, covalente e metálica. 

00:03:17 ((muito barulho, conversa paralela dos alunos)) 

00:04:02 P: Olha só pessoal antes, antes de arrumar aqui o material nós vamos fazer o 
seguinte, nós vamos fazer a leitura do roteiro, certo? 

 

TB (E+ +) 

01/10/2013 

00:00:08 P: Enquanto eu faço a chamada eu gostaria que vocês que estão recebendo o roteiro, 
que vocês comecem a fazer a leitura do mesmo. 

00:00:27 A: Cadê o meu professora? 

00:00:28 P: Leitura silenciosa, a professora J está me ajudando entregando. 

00:00:39 P: Enquanto eu faço a chamada vocês vão lendo o roteiro, ok?   

00:01:08 P: Então agora eu vou fazer junto com vocês novamente a leitura [...]? E logo a seguir 
nós iremos começar os experimentos. [...]. Continuando, um aluno por gentileza, eu vou 
selecionar aqui para ler o início, quem poderia?  

00:03:04 A: V. 

00:03:05 P: Ah V, vá V.  

00:03:15 A: ―Solução eletrolítica ou iônica é aquela que contém íons e, portanto, é condutora 
elétrica. Solução molecular ou não...‖.  

00:16:06 P: Então primeira coisa, procurem aí acetona. Uma procura e dá para outra ir 
colocando. [...]. Vamos armar aqui agora uma sequência.  

00:16:49 P: É. Separem para lá esse material, peguem outro vidro e coloque aqui, tem que ser 
na sequência.  

(Fonte: a autora) 
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Tanto na TA quanto na TB, no que diz respeito à regra discursiva seleção 

- Quadro 01,  a professora manteve um grau de enquadramento muito forte    

(E++). Ao elaborar o roteiro experimental e seu desenvolvimento, foi a 

professora, em ambas as turmas, quem selecionou o conteúdo, os materiais, a 

ordem do roteiro e as tarefas, não permitindo em momento algum a 

interferência e participação dos alunos. Segundo Morais e Neves (1993), ―a 

seleção dos conteúdos  exclusivamente centrada no professor que nunca tem em 

consideração os conteúdos do aluno‖ (p. 57) é regulada por um grau de 

enquadramento muito forte (E++). Isto se explica pelo fato de a professora ter 

determinado a forma como o conteúdo seria explicado em um micro contexto 

da sala de aula de Química, o qual pode ter inibido os alunos quanto aos 

questionamentos e a interferência na organização da tarefa. Ainda que não seja 

comum nas práticas docentes os alunos  escolherem ou selecionarem conteúdos 

a serem estudado,  é possível diante de alguns conteúdos tornar possível esta 

possibilidade. 

Quadro 02: Regra discursiva sequência  

Indicador E+ + E+ E- E- - 

Definição 
da tarefa 
quanto à 
sua 
realização 

A professora 
define no 
final da aula 
a tarefa sem 
muitas 
explicações. 

 

 

 

A professora cita 
sem muitos 
detalhes durante 
a aula que os 
alunos farão uma 
tarefa, mas só a 
explica no final da 
aula. 

 

A professora logo no 
início da aula explica 
com detalhes a tarefa 
e esclarece dúvidas 
dos alunos. Chama 
atenção dos alunos 
no final da aula 
quando reexplica a 
tarefa e esclarece  
mais dúvidas destes. 

A professora 
explica em vários 
momentos da 
aula (início, meio 
e fim) com muitos 
detalhes, 
questiona e 
esclarece dúvidas 
sobre a tarefa que 
os alunos farão. 

Episódios 

TA (E+ +)  

24/09/2013 

00:04:02 P: Olha só pessoal antes, antes de arrumar aqui o material nós vamos fazer o 
seguinte, nós vamos fazer a leitura do roteiro, certo? 

00:06:17 P: Quem poderia por gentileza fazer a leitura desse pequeno texto logo no início? 

00:07:14 A: ―Ou iônica é aquela que contêm...‖. 

00:13:42 P: Agora disponha o material líquido em quatro béqueres até [...], nós vamos colocar 
só um pouquinho que de para colocar os eletrodos mais ou menos ó um dedo então vamos 
lá? C por favor, coloque etanol aqui [...] vamos colocar em uma sequência para a gente não se 
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perder. Depois do etanol vem a acetona, procura aí a acetona ó J por gentileza [...] . Vamos 
começar J por favor, qual é a primeira substância líquida? 

00:47:39 P: Agora prestem atenção! Porque segunda-feira eu vou cobrar isto aqui de quem 
estava presente aqui hoje. Primeiro construam uma tabela. 

00:51:44 P: [...] então assim vocês vão fazer uma tabela para todas as substâncias, ok? Na 
primeira questão? Na segunda, responda em forma de texto, quais substâncias que 
conduzem corrente elétrica sem necessitar está em solução aquosa? 

  

TB (E-)  

01/10/2013 

00:06:03 P: Quero chamar a atenção de vocês para o verso da folha, onde tem assim olha: 
explicação de questionamentos. A primeira, que aí vem é assim ―A partir das observações e 
anotações feitas durante o experimento um. Construam uma o quê?‖. 

00:06:24 A: Tabela. 

00:06:27 P: Construam uma tabela.  E aí quando eu peço que vocês construam essa tabela eu 
digo mais, eu digo que ela será constituída de que? 

00:06:35 A: Seis colunas. 

00:06:36 P: Isso, o que nós teremos na primeira coluna? 

00:06:38 A: Nome das substâncias. 

00:06:40 P: E na segunda? 

06:43 A: A fórmula química das substâncias. 

00:10:57 P: Muito bem, vou colocar aqui oh! Metálica. Todo mundo compreendeu? 

00:11:05 A: Sim. 

00:11:06 A: Oh pró eu não entendi muito. 

00:11:09 P: Certo. Olha, F disse que ela não entendeu muito. Então eu vou explicar 
novamente. Você entendeu como vai ser a construção da tabela? 

00:11:15 A: Não entendi.  

00:11:17  ((Um aluno fala e não é possível compreender)) 

00:11:18 A: Eu to aqui pra aprender. 

00:11:19 P: Não entendeu como vai ser a construção da tabela? Primeiro eu vou colocar o 
nome da substância, ou seja, o que eu vou usar aqui no experimento. Depois eu vou colocar a 
fórmula da substância. Se não souber a gente faz o que? Vai pesquisar no livro, na internet. 
Depois nós vamos colocar o nome científico, ou seja, o nome que é apropriado. Vocês podem 
olhar na tabela se for apenas uma substância, se for um elemento químico só, se for mais de 
um a gente vai pesquisar. [...]. Por exemplo, tá vendo a acetona? Aqui no livro de vocês tem o 
nome, a fórmula, ok?  

00:12:17 A: Oh! Deixa aqui eu te falar, naquele nome das substâncias vai botar o nome é 
prego, a fórmula é igual tem na tabela periódica. 

00:12:23 P: Ou no livro que vocês vão olhar, se for por exemplo acetona, a fórmula seria esta 
C3H6O. 

00:12:31 A: Ah! Sim, e o nome científico é ferro, tem que colocar assim? 

00:12:39 P: Isso. Eu vou falando aqui e você vai prestando atenção entendeu? 

00:12:40 A: Entendi. 

00:29:37 P: [...]. Oh! Oh! Oh! Brincando com celular na hora da aula experimental. Aí depois 
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como é que vai construir a tabela.  Quem não estiver acompanhando com o roteiro depois 
não tem como confeccionar a tabela, tem alguém sem o roteiro? Tem alguém que ficou sem 
receber o roteiro? A tabela que eu expliquei ali vocês só vão conseguir fazê-la se prestarem 
atenção no experimento, ou seja, nome da substância, nome científico. E resultados, que eu 
não estou trabalhando com o esperado só com o observado. E a classificação, então temos que 
para vocês conseguirem construir a tabela tem que prestarem a atenção. 

00:49:10 P: Presta atenção, olha para vocês construir a tabela vamos falar aqui primeiro o 
nome das substâncias que nós observamos. Quais foram as substâncias, acetona, ácido 
clorídrico. [...] então nome das substâncias: acetona, ácido clorídrico vocês podem colocar o 
nome da substância ácido muriático. Porque o nome científico é ácido clorídrico. No caso da 
acetona vocês vão pesquisar o nome. 

00:54:12 A: Ou pró eu não entendi ainda. 

00:54:15 P: Olha nós usamos o nome da substância, ali olha para tabela qual foi o nome da 
substância alumínio. Nós usamos o papel alumínio, agora qual é a fórmula do alumínio?  

00:54:27 P: Al, qual é o nome científico?  

00:54:28 A: Alumínio. 

00:59:21 A: A gente já entendeu pró. 

(Fonte: a autora) 

Em relação à regra discursiva sequência – Quadro 02, a prática 

pedagógica da professora na TA apresentou um grau de enquadramento muito 

forte  (E++). Neste caso, à regra discursiva sequência, a ordem dos conteúdos foi 

exclusivamente controlada pela professora (MORAIS; NEVES, 1993). Já em 

relação a TB, o grau de enquadramento observado foi fraco (E-), ou seja, ―a 

sequência dos conteúdos é relativamente centrada no aluno, cuja progressão na 

aprendizagem é tida em consideração‖ (MORAIS; NEVES, 1993, p. 58). Na TA, 

a professora seguiu o roteiro literalmente, não antecipou a ordem sobre o que os 

alunos iriam observar, nem o que desejava como produção deles, apenas 

solicitou o registro escrito do que estavam observando. A tarefa só foi orientada 

no momento final da aula (aos 47’39’’), quando não havia muito tempo para as 

interferências dos alunos. Enquanto que na TB, a professora antecipou 

orientação da tarefa, destacando, desde o início que os alunos iriam construir 

uma tabela ao final do experimento, e, por isso, eles deveriam observar e anotar 

os fenômenos. Além disso, permitiu que os alunos, durante a aula, 

esclarecessem suas dúvidas quanto à realização da tarefa. Como a definição da 

tarefa foi apresentada em vários momentos durante o desenvolvimento da aula 

(aos 06’03’’, 11’07‖, 29’37’’, 49’10’ e 56’34‖’) na TB, diferentemente do que 

aconteceu na TA, isto pode ter influenciado a compreensão e mesmo a 
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realização da tarefa solicitada pela professora, de forma coerente, pela maioria 

dos alunos.  Como resultados dessa instrução da tarefa, no caso da TA apenas 

02 alunos a cumpriram, enquanto que na TB somente 08 alunos de um total de 

37 presentes deixaram de fazer a tarefa, sendo que destes 03 alunos haviam 

faltado a aula na qual a tarefa foi solicitada. 

Quadro 03: Regra discursiva ritmagem  

Indicador E+ + E+ E- E- - 

Definição 
da tarefa 
quanto à 
sua 
realização 

A professora logo 
no início estabelece 
um tempo para 
realização da tarefa, 
constantemente o 
recorda e não aceita 
prolongá-lo. 

A professora 
logo no início 
estabelece um 
tempo para 
realização da 
tarefa, relembra-
o e oportuniza 
alguns 
prolongamentos 
justificados. 

 

A professora 
estabelece um 
tempo para 
realização da 
tarefa, mas 
respeita o ritmo 
do aluno e oferece 
um tempo maior 
quando solicitada. 
Relembra quando 
há muita demora, 
interrompendo-o 
após vários 
prolongamentos. 

A professora 
não estabelece 
um tempo para 
realização da 
tarefa. Permite 
que o aluno 
progrida a seu 
ritmo e oferece 
outras tarefas 
para os alunos 
que vão 
terminando. 

Episódios 

TA (E-) 

30/09/2013 

00:01:53 P: Como observei que a maioria não respondeu a atividade hoje. Eu vou mudar um 
pouco a estratégia  que eu inicialmente já tinha elaborado [...]. Nesse momento eu quero que 
vocês aqui na sala de aula se reúnam em grupo de quatro pessoas, [...] com os roteiros em 
mãos e [...] peguem o livro de química e [...] pesquisem as respostas nas páginas que eu vou 
listar no quadro [...]. Essas páginas que eu listei no quadro contêm todas as informações 
necessárias junto com o procedimento da aula experimental. Vocês estão respondendo, agora 
tem uma coisa que eu pedi, que eu não estou observando ainda, cadê a formação dos grupos? 
O que é que cada grupo vai fazer? Cada grupo irá pegar as atividades e vão responder 
pesquisando aqui no livro ok? No [...] é para vocês irem respondendo porque logo em 
seguida eu vou querer que vocês produzam um texto para me entregar, só que vocês só vão 
produzir o texto e me entregar depois que vocês terminarem de responder, então terminando 
de responder, pró terminei, eu vou dar o visto.  

00:05:48 P: Então é melhor se adiantar e fazer aqui na sala que eu dou o visto nas respostas e 
oriento sobre o texto.  

00:20:02 A: Pró o que é sacarose? 

00:20:05 P: Sacarose é o que gente?  

00:20:07 A: Açúcar professora. 

00:31:23 A: Professora? Professora? 

00:31:25 P: Só um instante, só um instante. [...]. 



   110 

 
00:31:56 P: Quem me chamou? Foram vocês aqui? 

00:31:58 A: Não. 

00:32:01 A: Qual foi o nome da substância que faltou professora? 

00:32:06 P: Cloreto de potássio. 

00:34:14 P: Quem não fez na sala poderá fazer em casa e trazer amanhã. 

 

TB (E++)  

07/10/2013  

00:00:09 P: Hoje. Antes de começar a correção da atividade eu vou passar observando quem 
fez certo? É mas antes, de qualquer coisa eu gostaria de passar uma informação aqui na sala.  

00:03:12 A: Pró deixa eu te falar, a atividade que a senhora passou a semana passada da 
tabela, eu e ela não fez porque a gente não entendeu e tá mais ou menos, a gente pode trazer 
na outra aula? 

00:03:25 P: Não porque eu vou corrigir agora. Por que vocês não perguntaram na hora que eu 
estava explicando? 

(Fonte: a autora) 

Quanto à regra discursiva ritmagem – Quadro 03, a professora 

apresentou um grau enquadramento fraco (E-) na TA e um grau 

enquadramento forte (E++) na TB. Apesar de indicar que os alunos de ambas as 

turmas deveriam realizar a tarefa em horário extraclasse, na TA a professora 

observou que poucos alunos tinham respondido à atividade. Isto fez com que a 

docente modificasse seu planejamento inicial, reunindo os alunos em grupo e 

ampliando o tempo para a realização da tarefa. Assim, ofereceu o horário da 

aula para eles resolverem a atividade, esclarecendo-os em caso de dúvidas. Ao 

perceber a insuficiência do tempo para o término da tarefa, permitiu que os 

alunos a concluíssem em casa e a trouxessem na próxima aula. Na TB, 

entretanto, a professora observou os cadernos e constatou que a maioria dos 

alunos tinha feito a tarefa, desse modo, prosseguiu com o planejamento e 

discutiu as questões referentes à aula experimental, desconsiderando aqueles 

alunos que não haviam respondido à tarefa ou tinham respondido de forma 

incompleta.   

Segundo Morais e Neves (1993), uma ritmagem com um grau de 

enquadramento muito forte (E++)  é estabelecida na aula quando o professor não 

leva em consideração o ritmo de aprendizagem próprio do aluno. No entanto, 

quando a ritmagem ―estabelecida na aula é relativamente centrada no aluno, 
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cujo ritmo próprio de aprendizagem é tido em consideração‖ (MORAIS; 

NEVES, 1993, p. 64) e, além disso, o professor estimula os alunos a darem 

continuidade a tarefa fora do tempo da aula, esta é classificada com um grau de 

enquadramento fraco (E-).  

No momento em que a professora pesquisadora alterou sua ritmagem 

esperada na TA, quando o planejado seria modificar esta regra na turma 

experimental, como fez na regra discursiva sequenciamento,  modificando a sua 

remodelagem. Isto fez com que o grau de enquadramento acabasse sendo 

caracterizado como muito forte (E++) em relação à ritmagem na turma 

experimental (TB), quando, justamente, deveria atuar de modo contrário. No 

entanto, é importante ressaltar que a professora na TA também agiu segundo os 

procedimentos habituais de sua prática pedagógica, na qual sempre valorizou a 

realização das tarefas e atividades pelos alunos, efetuando as correções e 

discussões em sala sempre que observa o cumprimento destas pelos alunos.  

Aqui, no entanto, nos cabe uma reflexão sobre o que fazer com os alunos 

considerados ―bons‖, ou seja, que cumprem com as tarefas extraclasse sob o 

risco destes passarem a pensar que quando não fizerem a tarefa fora do horário 

de aula terão tempo para isto na aula, por isso, é importante planejarmos as 

aulas prevendo tais situações para não deixarmos ociosos estes alunos que se 

dedicam aos estudos fora do espaço escolar. Também é importante destacarmos 

que é função do professor orientar os alunos quando ao tempo que estes 

deverão utilizar na resolução das tarefas, pois, como bem sabemos, temos que 

estabelecer limite quanto ao tempo oferecido na ritmagem, até porque este faz 

parte do processo de aprendizagem, o qual os alunos devem aprender a 

administrar e aplicar quando forem submetidos aos processos de avaliações 

internas (do colégio) e externas (ENEM, vestibular, entre outros), por isso, o 

tempo destinado ―para a resolução das diversas atividades propostas nas aulas 

podem variar, dentro de certos limites, de acordo com as necessidades dos 

alunos [...], mas [...] não devem ir muito além do proposto no programa oficial‖ 

(AFONSO; NEVES, 2000, p. 10). 
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Quadro 04: Regra discursiva critérios de avaliação 

Indicador E+ + E+ E- E- - 

Definição 
da tarefa 
quanto à 
sua 
realização 

A professora 
indica o tipo de 
tarefa que os 
alunos irão 
realizar e todos 
os 
procedimentos 
necessários de 
forma 
detalhada. 

A professora 
indica o tipo de 
tarefa que os 
alunos irão 
realizar, mas 
explica de forma 
superficial os 
procedimentos. 

A professora 
indica o tipo de 
tarefa que os 
alunos irão 
realizar, mas não 
explica os 
procedimentos. 

A professora não 
indica o tipo de 
tarefa nem os 
procedimentos. 

Episódios 

TA (E-)  

24/09/2013 

00:47:39 P: Agora prestem atenção! Porque segunda-feira eu vou cobrar isto aqui de quem 
estava presente [...]. Primeiro construam uma tabela, então vocês sabem que para construir 
uma tabela ela precisa de linha e coluna, certo? Então eu quero que vocês construam uma 
tabela com quantas colunas? 

00:47:49 A: Seis. 

00:48:01 P: Seis colunas, olha uma, duas, três, quatro, cinco, seis ((a professora escreve no 
quadro as colunas)). Então eu quero uma tabela com seis colunas. Na primeira coluna vocês 
vão colocar o quê? 

00:48:22 A: Vai colocar o nome das substâncias professora? 

00:48:23 P: Todas estas substâncias aqui vocês vão colocar o nome: cobre, alumínio, ácido 
clorídrico. Na segunda coluna? 

00:48:39 A: A fórmula química das substâncias. 

00:48:40 P: A segunda a fórmula química das substâncias. A terceira? 

00:48:45 A: Nome científico das substâncias.  

00:48:49 P: [...]. Então eu quero que vocês procurem, pesquisem  e coloquem, por exemplo no 
caso da barrilha natural. Então aqui eu iria colocar [...] a fórmula: Na2CO3 (Na dois CO três). 
Na coluna três eu vou colocar o nome científico dela: carbonato de sódio.   

00:51:44 P: [...]. Prosseguindo é a seis, a classificação. A classificação é dizer se esta substância 
ela é iônica, ela é metálica ou covalente? E aí para vocês responderem? Vocês vão precisar 
pesquisar. Pesquisar onde? No livro ou na internet, no material que vocês tiverem acesso. 
Então por exemplo, aqui eu posso dizer oh, que aqui é uma substância iônica, então assim 
vocês vão fazer uma tabela para todas as substâncias, ok na primeira questão? Na segunda, 
responda em forma de texto, quais substâncias que conduzem corrente elétrica sem necessitar 
estar em solução aquosa? 

00:52:52 A: Metálicas. 

00:52:56 P: Dê exemplo de um metal. 

00:52:58 A: Prego. 

00:53:07 P: [...] qual é a fórmula química do prego? 

00:53:08 A: Fe. 

00:53:09 P: [...]. Então vocês vão pesquisar essas informações e vão trazer na próxima aula, 
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certo?  Ok? Então na aula de segunda-feira tem que trazer o livro e tem que trazer esse roteiro 
respondido.  

 

TB (E+ +) 

01/10/2013 

00:11:19 P: Entendeu como vai ser a construção da tabela? Primeiro eu vou colocar o nome da 
substância, ou seja, o que eu vou usar aqui no experimento. Depois eu vou colocar a fórmula 
da substância. Se não souber a gente faz o que? Vai pesquisar no livro, na internet. Depois 
nós vamos colocar o nome científico, ou seja, o nome que é apropriado. Vocês podem olhar 
na tabela se for apenas uma substância, se for um elemento químico só, se for mais de um a 
gente vai pesquisar. No livro de vocês até tem o nome de algumas que pedi hoje que vocês 
não trouxeram. Mas depois vou está dando a página do livro de vocês F. Aqui, deixa eu achar 
aqui rapidinho pra não atrapalhar a aula de vocês. Aqui oh! Por exemplo tá vendo a acetona? 
Aqui no livro de vocês tem o nome, a fórmula, ok? [...]. Depois resultados observados. 

00:12:17 A: Oh! Deixa aqui eu te falar, naquele nome das substâncias vai botar o nome é 
prego, a fórmula é igual tem na tabela periódica. 

00:12:23 P: Ou no livro que vocês vão olhar, se for por exemplo acetona, a fórmula seria esta 
C3H6O. 

00:12:31 A: Ah! Sim, e o nome científico é ferro, tem que colocar assim? 

00:12:39 P: Isso. Eu vou falando aqui e você vai prestando atenção entendeu? 

00:12:40 A: Entendi. 

00:12:41 P: E você vai dizer se é iônica, covalente ou metálica pelo livro que vocês vão estar 
pesquisando. 

00:12:46 A: Na classificação né? 

00:12:47 P: Isso, na classificação. Entendeu? 

00:12:48 A: Entendi. 

00:55:58 P: Eu quero que vocês tragam a tabela confeccionada:  pra vocês confeccionar a 
tabela, vocês tem que listar o nome da substância que nós observamos, a fórmula química. 
Onde vocês vão encontrar essa fórmula? 

00:56:11 A1: Na tabela periódica. 

00:56:15 A2: Essa é atividade pra casa né pró? 

00:56:20 A3: Professora é só a tabela agora? 

00:56:22 P: [...]. É, essa é atividade pra casa. 

00:59:21 A: A gente já entendeu pró. 

01:00:22 P: Entenderam? Segunda-feira. Tem atividade de casa. Qual é a atividade? Fazer a 
tabela e responder as questões. Eu vou avaliar as atividades feitas. 

01:00:39 A: Pesquisar aqui né? Fazer a tabela. 

(Fonte: a autora) 

Na regra discursiva sobre os critérios de avaliação – Quadro 04, a prática 

pedagógica da professora na TA indicou um grau de enquadramento fraco (E-), 

diferentemente da TB, na qual manteve um grau de enquadramento muito forte 

(E++). Enquanto na TA, a professora só explicou a tarefa após o 
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desenvolvimento da aula experimental, na TB, a explicação da tarefa ocorreu 

desde o início da aula, deixando explícito o que desejava dos alunos durante e 

após a realização da aula experimental. A professora também reexplicou a 

tarefa nesta turma em vários momentos da aula, o que possibilitou intervenções 

dos alunos quanto ao esclarecimento de possíveis dúvidas, além de observar o 

nível de entendimento da explicação, quando os alunos indicavam o que não 

haviam compreendido. Como na TA a professora apenas explicou a tarefa uma 

única vez, e somente no final da aula, isso não permitiu aos alunos gerarem 

dúvidas e fazerem questionamentos como na TB, o que deve ter influenciado o 

cumprimento da tarefa; e, assim, apenas 02 alunos, em um universo de 35 

alunos presentes na TA, fizeram de forma coerente a tarefa, enquanto na TB, de 

um total de 37 presentes, apenas oito alunos não fizeram ou fizeram de forma 

incompleta a tarefa proposta.   

Segundo Galian (2012), um grau de enquadramento muito forte (E++) no 

estabelecimento dos critérios de avaliação pode ser observado quando ―nos 

momentos de indicação do tipo de trabalho/atividade que os alunos vão 

realizar, a professora especifica todos os procedimentos a serem adotados, 

ficando claro, para os alunos, o que deve ser feito‖ (p. 430). Entretanto, quando 

a professora apresenta uma definição menos clara do que é relevante na tarefa 

solicitada e não deixa claro o que pretende, ou durante as correções das tarefas 

não indica o que considera adequado, há um enfraquecimento em seu grau de 

enquadramento (MORAIS; NEVES, 1993; GALIAN, 2012).  

Com base em outros dados correspondentes às transcrições de outras 

aulas, selecionamos e analisamos alguns episódios por meio das regras 

discursivas ritmagem e sequência, e das regras hierárquicas que mais se 

destacaram durante o desenvolvimento da aula. A seguir apresento a análise 

com a ilustração de alguns episódios envolvendo o contexto dos  discursos 

instrucional e regulador. 
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Quadro 05: Regra discursiva ritmagem  

Indicador E+ + E+ E- E- - 

Observação do 
cumprimento 
da tarefa 

O tempo 
destinado à 
observação da 
tarefa é 
determinado 
pela professora 
logo no início  
da aula sem 
direito a 
acréscimos. 

O tempo 
destinado à 
observação da 
tarefa é 
determinado pela 
professora no 
início da aula, 
mas com direito a 
alguns 
acréscimos. 

A professora 
chama atenção 
no início da aula 
do tempo para a 
observação da 
tarefa, 
oportunizando 
um grande 
intervalo de 
tempo. 

Não há 
marcação de 
tempo pela 
professora em 
relação à 
observação da 
tarefa, deixando 
que cada aluno 
siga seu próprio 
ritmo. 

Episódios 

TA (E+ +)  

07/10/2013 

00:00:03 P: Bem pessoal [...] nós iremos dá continuidade a correção da atividade e eu espero 
que hoje ela seja concluída. Vamos lá? Olha só eu já listei aqui no quadro todas as páginas, 
então todo mundo pegue, por favor,  o caderno, o material. O celular desligado e tira o fone 
do ouvido. 

00:02:01 A: Essa atividade aqui oh professora? 

00:02:06 P: Mas essa atividade eu já dei o visto.  

00:04:09 P: [...]. Continuando, olha só paramos na última aula.  Nós fizemos até a aliança de 
ouro, certo? Então aliança de ouro qual é a fórmula? [...]. O Au, qual o nome científico? Ouro. 
Qual foi o resultado? Ela foi uma substância condutora de eletricidade e ela é classificada 
como uma substância o que? Metálica. Papel alumínio, o papel alumínio qual é a fórmula do 
papel alumínio? Qual é a fórmula do alumínio.  Qual é C hein?  

00:06:02 A: Al. 

00:06:03 P: Muito bem! Nome cientifico?  

00:06:05 A: Alumínio. 

00:06:06 P:  Muito bem! Conduziu? 

00:06:08 A: Sim. 

00:06:10 P: Foi uma substância classificada como o quê?  

00:06:13 A: Metálica. 

00:06:14 P: Perfeito! Metálica.  

 

TB (E- ) 

21/10/2013 

00:00:02 P: [...] vamos dá continuidade à discussão da atividade experimental, certo? As 
pessoas como J que não veio na última aula, na qual eu dei o visto, no final eu vou estar 
olhando o caderno de vocês.  Olha só as pessoas que faltaram. Na última aula nós paramos 
na substância fenolftaleína. Até o etanol nós fizemos a classificação. Então vamos dá 
continuidade a partir da fenolftaleína, certo? Então primeiro vai ser o nome da substância, 
depois a fórmula química. Nós começamos a discussão, mas ela não foi concluída.  A fórmula 
química, depois o nome científico, o resultado, certo ? E a classificação. 
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00:02:17 P: [...]. Então fenolftaleína, quem foi que pesquisou a fórmula química?  

00:02:38 A: Aqui professora a fórmula química,  C vinte H onze Zero cinco. 

00:01:46 P: F está respondendo. C quanto F? 

00:02:50 A1: C vinte. 

00:02:51 A2: H quatorze. 

00:02:53 A1: H onze. 

00:02:59 A2: C vinte H onze Zero quatro. 

00:03:00 P: C20H11O4. Certo. 

00:05:42 P: Qual é B a fórmula química do magnésio? 

00:05:44 A: Não fiz não. 

00:06:59 P: Pessoal eu quero saber qual é a fórmula química do magnésio? Eu estou 
esperando. 

00:07:26 A: Mg. 

00:07:32 P: Muito bem R!  

(Fonte: a autora) 

É possível observar nos episódios citados no Quadro 05, referente à regra 

discursiva ritmagem, que a professora na TA não levou em consideração o 

ritmo de aprendizagem dos alunos, mantendo um grau de enquadramento 

muito forte (E++), ao comunicá-los que não daria visto na atividade de quem 

havia faltado. Enquanto que na TB ela manteve um grau de enquadramento 

fraco (E-), possibilitando os alunos não só fazerem a atividade, como também 

alertando-os para que tivessem maior atenção ao resolverem a tarefa ao 

comunicá-los que no final da aula seus cadernos seriam observados. Quando 

comunicou os alunos que no final da aula daria visto no caderno de quem não 

tinha comparecido na última aula, enfraquece o enquadramento, pois permite 

que os alunos faltosos ganhem o visto e no caso de deixar ao critério dos alunos 

a cópia da atividade anterior muitos poderiam não fazer. 

Quadro 06:  Regra discursiva sequência  

Indicador E+ + E+ E- E- - 

Leitura de 
roteiro 

A professora 
determina um 
único momento 
da aula para 
leitura do 
roteiro e não 
aceita 
intervenções dos 

A professora 
determina um 
único momento 
da aula para 
leitura do roteiro, 
mas aceita 
intervenções dos 

A professora 
determina mais 
de um momento 
da aula para a 
leitura do roteiro 
e aceita 
intervenções 
feitas pelos 

A professora 
determina que os 
alunos realizem a 
leitura do roteiro, 
mas não 
estabelece um 
momento da aula. 
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alunos. alunos. alunos. 

Episódios 

TA (E+) 

24/09/2013 

00:00:23 P: Nós iremos realizar a nossa primeira aula experimental. A aula experimental que 
nós iremos realizar hoje/ 

00:00:36 A: Vai botar fogo na sala. 

00:00:37 P:  É relacionada a (...) está relacionada [...] com o conteúdo ligações químicas, certo? 
As ligações iônica, covalente e metálica. 

00:04:02 P: Olha só pessoal antes, antes de arrumar aqui o material nós vamos fazer o 
seguinte, nós vamos fazer a leitura do roteiro, certo? 

00:06:17 P: Quem poderia por gentileza fazer a leitura desse pequeno texto logo no início? 
Um voluntário por gentileza [...] para a leitura [...]? Embora pessoal que nosso tempo é curto 
e eu não vou ficar o horário todo esperando vocês (...) eu estou esperando. 

00:07:05 A1: ―Solução eletrolíca‖ [sic]. 

00:07:07 A2: ((Risos de alunos)) 

00:07:11 P: Pode continuar C ―solução eletrolítica‖... 

00:07:14 A: ―Ou iônica é aquela que contêm íom [sic], íons e portanto é condutora  elétrica. 
Solução molecular ou não eletrolíca [sic] é aquela que não contém íons e portanto não é 
condutora elétrica‖. 

 

TB (E-) 

01/10/2013 

00:00:08 P: Enquanto eu faço a chamada eu gostaria que vocês que estão recebendo o roteiro, 
que vocês comecem a fazer a leitura do mesmo. 

00:00:28 P: Leitura silenciosa, a professora J está me ajudando entregando. 

00:00:39 P: Enquanto eu faço a chamada vocês vão lendo o roteiro, ok?  

00:01:08 P: Então agora eu vou fazer junto com vocês novamente a leitura [...]. Continuando, 
um aluno por gentileza eu vou selecionar aqui para ler o início, quem poderia?  

00:03:04 A: V. 

00:03:05 P: Ah V, vá V.  

00:03:15 A: ―Solução eletrolítica ou iônica é aquela que contém íons e, portanto, é condutora 
elétrica. Solução molecular ou não...‖ 

00:06:03 P: Quero chamar a atenção de vocês para o verso da folha, onde tem assim olha: 
explicação de questionamentos.  

00:16:06 P: Então primeira coisa, procurem aí acetona. Uma procura e dá para outra ir 
colocando. [...]. Vamos armar aqui agora uma sequência.  

00:16:49 P: É. Separem para lá esse material, peguem outro vidro e coloque aqui, tem que ser 
na sequência.   

(Fonte: a autora) 
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Nos episódios referentes à regra discursiva, sequência do Quadro 06, 

ocorreu uma diferença na prática pedagógica da professora entre as turmas A e 

B. Enquanto que na TA, a professora  fez a leitura do roteiro com os alunos uma 

única vez, com um grau de enquadramento forte  (E+), na TB manteve um grau 

de enquadramento fraco (E-) com a leitura realizada em dois momentos, 

inicialmente pelos alunos de forma individual e em seguida de forma coletiva 

pela professora e os alunos. Ao realizar a leitura pela segunda vez, a professora 

possibilitou que os alunos esclarecessem dúvidas geradas durante a primeira 

leitura, além de situá-los com mais ênfase quanto os procedimentos necessários 

para o desenvolvimento da aula. 

Quadro 07: Regra hierárquica  

Indicador  E+ + E+ E- E- - 

Comportamento 
dos alunos na 
aula 

A professora  
deixa claro o seu 
posicionamento, 
utilizando um 
controle 
imperativo. 

A professora 
chama atenção 
dos alunos 
utilizando 
apelos 
imperativos e 
posicionais. 

A professora 
chama a atenção 
dos alunos 
recorrendo a 
apelos pessoais. 

A professora 
ouve as razões 
dos alunos e 
sempre utiliza 
um controle de 
natureza 
pessoal. 

Episódios 

TA (E+) 

24/09/2013 

00:00:37 P:  [...]. Primeiro ano A, olha o silêncio PSIIUUU, a palavrinha mágica primeiro do 
silêncio, por favor, olha só nossa aula experimental hoje Y mais R está relacionada com o 
conteúdo ligações químicas, certo? As ligações iônica, covalente e metálica, nossa aula esta 
sendo gravada e filmada, certo?  

00:03:47 ((muito barulho, conversa paralela dos alunos)) 

00:07:34 P: [...]. Eu vou pedir para quem está conversando sair da sala. Simples assim.  

 

TB (E-) 

01/10/2013 

00:00:03 P: Atenção primeiro ano B, bom dia. Olha só, atenção, por favor, o silêncio.  

00:00:39 P:[...].  A partir deste momento primeiro ano B, não pode ter conversa nenhuma. 
Porque inicialmente eu solicitei a vocês que não conversassem e que fizessem  a leitura do 
roteiro. 

00:01:08 P: Então [...] se vocês não fizerem silêncio, vocês não irão compreender, então vamos 
lá. 

00:12:50 P: [...]. Olha aquele silêncio. 
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00:39:15 P: Então vamos lá, vamos fazer o silêncio. 

00:51:41 P: [...]. Ah não! Não estou aguentando não. 

00:52:19 A: Tira quem tá conversando pró. 

00:52:21 P: Aí eu vou ter que tirar a metade da sala. 

00:52:26 P: PSIUUUUUUUUUUU! Eu preciso do silêncio. Eu não posso ficar gritando, 
continuando a acetona não é o nome científico. 

00:54:56 P: PSIU!!! Oh! O silêncio, eu vou esperar vocês fazerem o silêncio.  

00:56:34 P: [...]. Depois resultado esperado a gente não vai preencher, porque o tempo não foi 
suficiente e vocês não cooperaram com o silêncio como o A fez. 

00:57:13 A: Todo mundo não. 

(Fonte: a autora) 

Os episódios referentes ao Quadro 07 do discurso regulador, envolvendo 

a regra hierárquica na relação professora-alunos, demonstram diferenças nas 

práticas pedagógicas da professora em relação as duas turmas. Enquanto na TA 

seu grau de enquadramento foi forte (E+), turma na qual ela utilizou um 

discurso autoritário para deixar  claro  o controle que exercia, determinando as 

normas de conduta social na aula, na TB manteve um grau de enquadramento 

fraco  (E-), ao deixar implícito seu controle, usando  mais apelos pessoais que 

imperativos e posicionais como fez na TA. No entanto, na TA ela chamou 

atenção dos alunos apenas duas vezes no decorrer da aula, enquanto que na TB 

precisou chamar atenção dos alunos várias vezes no decorrer da aula, mas, na 

maioria das vezes, ao reclamar com os alunos ela ofereceu como opção a 

cooperação. 

Até aqui realizamos a análise da experiência piloto, a qual nos permitiu 

dar continuidade à investigação no ano de 2014 em outro colégio com o perfil 

social semelhante ao de 2013. Com base na experiência piloto foi possível 

planejarmos melhor a sequência didática e utilizarmos outros instrumentos de 

coleta de dados, como os questionários. 
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4.2 - Caracterização da prática pedagógica: Pesquisa desenvolvida na I 

unidade letiva de 2014 

 

A análise dos dados de 2014 seguiu o mesmo modelo utilizado para os 

dados obtidos na investigação de 2013. No entanto, a fim de melhor caracterizar 

as informações observadas em 2014, aplicamos um questionário (Apêndices B) 

sociocultural para os alunos e um questionário (Apêndices C) avaliativo à 

professora regente ao término da pesquisa.  Assim como feito anteriormente, 

apenas um recorte dos episódios foi exemplificado no corpo do texto, mas 

ampliando nos Apêndices E deste texto para maiores informações se necessário. 

 

4.2.1 - Caracterização da prática pedagógica quanto às regras hierárquicas 

(discurso regulador) 

 

As regras hierárquicas referem-se ao controle que o professor e os alunos 

podem ter sobre as normas de conduta social na sala de aula, também definido 

com a relação de autoridade exercida pelo transmissor, aqui no caso entre a 

professora e os adquirentes (alunos). Segundo Morais e Neves (1993), o 

enquadramento às regras hierárquicas ―será forte se o controle do professor for 

fundamentalmente exercido por meio de uma comunicação de tipo imperativo 

ou posicional e será fraco se o controle se basear fundamentalmente numa 

comunicação de tipo interpessoal‖ (p. 47-48). Isto significa que as regras 

hierárquicas regulam as relações sociais no espaço da sala de aula. A seguir 

apresentamos esta regra em alguns quadros com o indicador associado e seus 

graus de enquadramento, seguido de episódios selecionados para ilustrá-los. 

Quadro 08: Regra hierárquica  

Indicador  E+ + E+ E- E- - 

Desenvolvimento 
de aula 

A professora 
faz uso de 
apelos 
imperativos 
para 
desenvolver a 
aula. 

A professora faz 
uso de apelos 
imperativos e 
posicionais aos 
alunos para 
desenvolver a 
aula. 

A professora faz 
uso de apelos 
pessoais aos 
alunos para 
desenvolver a 
aula.  

Não é 
necessário a 
professora 
fazer o uso de 
apelos 
posicionais aos 
alunos para 
desenvolver a 
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aula. 

Episódios 

TA (E- -)  

13/03/2014 (Não houve intervenção feita pela professora em aula inicial no momento em 
que estava introduzindo o conteúdo conhecimento químico) 

 

TB (E+)  

13/03/2014 (Intervenção feita pela professora em aula inicial no momento em que estava 
introduzindo conteúdo conhecimento químico) 

00:02:03 P: Aqui vamos nos concentrar que quanto mais RÁPIDOOOOO vocês se 
concentrarem mais rápido será ((muito barulho e conversa intercalada dos alunos)). 

00:02:39 P: Bem pessoal [...]. Aí eu peço a colaboração e o silêncio de vocês [...] porque aí fora 
tá um pouquinho barulho né? 

00:04:03 ((aluno tenta fechar a porta)) 

00:18:24 P: () Então [...] eu preciso MU-I-TO, MU-I-TO, MU-I-TO, do apoio de todos quanto 
ao silêncio, porque se não fizer o silêncio eu não consigo ouvir bem. 

(Fonte: a autora) 

Para o indicador ―desenvolvimento de aula‖, Quadro 08, o episódio 

selecionado representou o primeiro contato da professora com os alunos. Neste 

exemplo, a relação professora-alunos representada no discurso regulador 

apresenta um grau de enquadramento para a TA como muito fraco (E- -), já que 

durante toda a aula a professora não precisou chamar atenção dos alunos 

quanto à disciplina em nenhum momento. Já a turma TB foi atribuído o grau de 

enquadramento  forte (E+) conforme o  episódio citado, já que foi necessário 

solicitar a colaboração dos alunos quanto ao silêncio, ainda que estes tenham 

sido feitos em poucos momentos estabelecendo-se um discurso com apelos 

posicionais e imperativos. Aqui observamos que o discurso regulador, assim 

como o discurso instrucional, também precisa ser planejado pelo professor que, 

por sua vez, deve interferir nos momentos em que as normas de condutas 

sociais na sala de aula não são favoráveis à aprendizagem. Segundo Bernstein 

(2001), as regras hierárquicas devem ser explícitas e são elas que garantem o 

sucesso das relações pedagógicas, nas quais deve haver espaços para 

negociações, e, consequentemente, um espaço de ensino e aprendizagem 

favorável ao bom desempenho dos alunos. Neste exemplo não ocorreu a 

remodelagem da prática pedagógica da professora, segundo o objetivo 



   122 

 

principal proposto na pesquisa, já que no caso a professora deveria ter feito o 

uso de apelos mais pessoais e dividido a responsabilidade em relação à 

disciplina com os alunos. 

Quadro 09: Regra hierárquica  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Perguntas dos 
alunos 

A professora 
ignora as 
perguntas. 

A professora 
responde 
diretamente 

aos alunos. 

A professora  
responde, formulando 
outras  

perguntas e 
fornecendo 

algumas informações. 

A professora 
responde, 
promovendo 

a discussão com 
os vários 

alunos. 

Episódios 

TA (E+) 

24/04/2014 (Intervenção feita pela professora no momento em que explicava o conteúdo 
estados físicos da matéria) 

00:17:33  A: O que é macroscópico professora? 

00:17:48 P: [...]. Macroscópico S é aquilo que você consegue olhar com sua própria visão, 
certo? E microscópico é aquilo que pra você enxergar você precisa do auxílio de lâminas, por 
exemplo, os microscópios. As pessoas quando sentem dificuldade em enxergar fazem o uso 
de óculos, então tudo que você precisa da lâmina para enxergar é microscópico, nesse caso 
aqui é a nível microscópico bem pequeninho.  

00:18:35 A: Legal saber disso, eu não sabia disso não. 

00:22:47 P: Continuando, então inicialmente vimos que foi caracterizado a nível  grande [...] a 
nível macroscópico, aquilo que vocês enxergam a olho nu, aquilo que vocês olham sem o 
auxílio de lâminas, certo? Agora eu estou caracterizando a nível microscópico aquilo que 
para você enxergar necessita de lâminas.  

 

TB (E++) 

10/04/2014 (Intervenção feita pela professora no momento em que os alunos  deveriam 
estar lendo e interpretando um texto envolvendo o conteúdo matéria, energia, reação de 
combustão e as propriedades da matéria) 

00:21:27 P: [...]. Eu vou trocar de lugar quem está conversando viu? Vou colocar aqui na 
frente. 

00:22:57 A: Professora F.R tá conversando ó.  

00:23:00 P: Ó F.R leia novamente o texto se você já concluiu a leitura viu? 

((barulho)) 

00:25:32 P: Aula de química discute futebol na aula de educação física.  

00:25:37 A: Futebol também tem química.  

00:25:39 P: Tem presta atenção PB, tem mas vocês vão discutir mais aprofundadamente [sic] 
este assunto na aula de educação física, por favor concentração no texto relacionando o que 
tem em comum o texto e a aula de segunda-feira por meio daquelas demonstrações.  
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00:25:56 A1: Professora a bola não tem química?  

00:25:58 A2: Olha como a gente é bons alunos [sic] estamos expandindo o conhecimento (...). 
Depois diz que a gente não participa. 

00:26:10 P: É o que vamos ver nesse instante [sic] aqui né PB?  

00:26:25 P: Psiu:::::::::::! JN você já leu o verso? 

00:26:47 A1: Ó professora coloca uma observação em PB ai véi [sic]. 

00:26:50 A2:  Mentira pró é ele que fica cochichando aqui ô. 

00:26:52 P: Eu infelizmente acho que vou ser obrigada a colocar PB pra fazer atividade extra. 

00:26:56 A1: Se valer mais ponto eu faço. 

00:29:05 A2: Meu colega G perguntou o que é combustível fóssil.  

00:29:08 P: O texto define. 

00:29:09 A: Esse texto aqui. 

00:29:11 P: O texto define o que é combustível fóssil.  

00:29:14 A: O que é? 

00:29:15 P: O texto define.  

(Fonte: a autora) 

Em relação ao indicador ―perguntas dos alunos‖, representado pelos 

episódios selecionados no Quadro 09, observamos uma variação nos graus de 

enquadramento entre as duas turmas. Na TA, a professora respondeu de forma 

direta a pergunta feita pelo aluno, mas não questionou se a sua explicação fora 

clara e nem utilizou a observação feita pelo aluno para desenvolver um diálogo 

com a turma, por isso o seu grau de enquadramento foi classificado como forte 

(E+). Já em relação à TB, classificamos o  grau de enquadramento para o 

episódio apresentado como muito forte (E++), pois observamos que tanto a 

consideração inicial (relação entre a Química e o futebol) como as perguntas do 

aluno sobre o futebol e a química e sobre combustível fóssil  foram ignoradas 

pela professora.  Esta não respondeu às questões e nem aproveitou a pergunta 

do aluno para estabelecer uma relação interdisciplinar. Aqui neste caso a 

professora não conseguiu remodelar sua prática pedagógica conforme tinha 

planejado em seu objetivo principal de pesquisa, deixando que hábitos de sua 

prática pedagógica anterior prevalecessem. 
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Quadro 10: Regra hierárquica  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Comportamentos
não legítimos dos 
alunos 

A professora 
zanga-se (ou 
bate as mãos, 
por exemplo 
por meio de 
palmas, na 
mesa, etc.) 

utilizando um 
controle 
imperativo. 

A 
professora 
chama a 
atenção 

dos alunos, 
utilizando 
um 
controle 

de natureza 
posicional. 

A professora 
chama a 
atenção 

dos alunos 
recorrendo a 
apelos 

de natureza 
pessoal. 

A professora ouve as 
razões dos 

alunos quando estes 
justificam 

os seus comportamentos 
ilegítimos 

e discute essas razões 

utilizando um controle 
pessoal. 

Episódios 

TA (E++) 

10/04/2014 (Intervenção feita pela professora em momento de conversa paralela entre 
alunos, quando esta estava a explicar uma tarefa) 

00:12:10 P: ((Professora bate palmas)). Eu quero duas coisas: primeiro, o silêncio: e segundo, 
que vocês observem o que vou dizer, porque não vou repetir a todo momento. Prestem 
atenção! Todos ouvindo e ouvindo muito bem! ((Professora continua com a explicação da 
tarefa, mas volta a chamar a atenção dos alunos)). [...].Olha gente se começar a brincadeira eu 
vou ter que retirar da sala com observação, por favor, eu não vou aceitar [...] indisciplina na 
sala de aula não, de forma nenhuma. Vou agir com vocês da forma que vocês gostam que o 
professor [...] aja. [...]. Cheguei na turma precisou ter um posicionamento mais efetivo eu vou 
ter. Acabou! Precisou retirar da sala com atividade pontuada, na mesma da hora. A atividade 
extra está aqui preparada. 

00:14:06 P: [...] por favor eu quero comportamento. É preciso do comportamento.  Se não tiver 
comportamento, disciplina, segunda-feira a equipe que tiver comportado de forma 
diferenciada terá atividade diferenciada. 

 

TB (E+)  

04/04/2014 (Intervenção feita pela professora no momento da discussão do vídeo exposto 
sobre o conteúdo aplicabilidade da química) 

00:22:18 P: Pessoal olha a conversa senão a gente vai precisar colocar quem está conversando 
pra ler um texto e fazer uma atividade extra sobre o que nós estamos discutindo, primeiro 
ano B isso não é necessário né? Segundo horário ninguém tá cansado [...] então vamos 
participar, certo? 

TB (E+) 

28/04/2014 (Intervenção feita pela professora no momento da explicação do conteúdo 
propriedades da matéria) 

00:01:34 P: Gente agora tem uma coisa que eu não posso aceitar, a conversa, ó Flor por favor, 
por favor não pode conversar, continuando o que significa dureza? [...] vou esperar vocês 
sentarem para não precisar tirar aluno da sala. 

00:11:04 P: [...]. O que a gente fala aqui na sala de aula não é para vocês simplesmente 
observarem é por isso que eu chamo atenção para a conversa de vocês 

(Fonte: a autora) 
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O indicador acima, ―comportamentos não legítimos dos alunos‖, 

representado por meio dos episódios do Quadro 10, apresentou uma variação 

entre os graus de enquadramento na prática pedagógica da professora, entre 

muito forte (E++) na TA e forte (E+) na TB. Neste exemplo, a diferença observada 

consistiu justamente na forma como a professora reclamou com os alunos sobre 

o comportamento inadequado. Enquanto na TA, a professora usou um tom 

autoritário e ameaçou punir os alunos com uma atividade extra, na TB usou um 

tom menos hostil e tentou justificar o motivo pelo qual chamava a atenção dos 

alunos. Desta forma, observamos que a professora aproximou-se de seu 

objetivo principal de pesquisa, remodelando sua prática pedagógica. As 

relações sociais estabelecidas no espaço da sala de aula, observadas por meio 

das regras hierárquicas, envolvem normas de conduta social, a exemplo da 

indisciplina, que representa um dos fatores responsáveis pelo baixo 

desempenho dos alunos, uma vez que se relaciona com comportamentos e 

atitudes que prejudicam e inviabilizam o processo de ensino e aprendizagem.  

Quadro 11: Regra hierárquica  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Conversa 
paralela entre 
alunos durante 
a aula 

A professora 
reclama com os 
alunos sem 
justificativas, 
por meio de um 
controle 
imperativo e 
autoritário. 

A professora 
utiliza 
justificativas 
superficiais para 
chamar a atenção 
dos alunos, 
exercendo um 
controle 
posicional. 

A professora 
chama a atenção 
dos alunos, 
utilizando um 
controle de 
natureza 
pessoal. 

A professora 
chama a atenção 
dos alunos por 
meio de apelos e 
atributos 
pessoais seus e 
dos alunos. 

Episódios 

TA (E+) 

31/03/2014 (Intervenção feita pela professora em momento de conversa paralela entre 
alunos, quando esta estava a explicar o conteúdo energia) 

00:07:47 P: [...]. Durante a minha explicação vocês sintam-se à vontade para interromper viu 
S? E falar a qualquer momento, agora não para estar conversando, certo? 

00:08:02 A: E é sobre o assunto. 

00:08:03 P: Vamos aproveitar os nossos cinquenta minutos, ok? 

00:09:13 P: Eu vou tirar quem está conversando e vou por na frente. 

00:35:57 P: Estão conversando, eu estou anotando o nome de quem está conversando. 
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TB (E+) 

10/04/2014 (Intervenção feita pela professora em momento de conversa paralela entre 
alunos, quando esta estava a fazer uma tarefa) 

00:06:35 P: Pessoal não é pra brincar não viu? É pra vocês fazerem a tarefa porque nesse 
instante eu vou começar a correção (...) vamos lá. 

00:06:43 A: Pera aí professora. 

00:06:44 P: Vamos lá.  

00:06:49 A: Tá bom professora. 

00:07:17 P: [...]. Psiu! Vamos fazer menos barulho? [...].  Ei! Vocês podem discutir um com o 
outro. Precisa fazer individual não, [...] podem responder de forma coletiva, em dupla, como 
vocês acharem melhor. Agora não podem viu G.L? Conversar, brincar, usar o horário para 
brincar, pode não estou ó observando todos.  

00:12:53 P: Oh J.V eu vou observar se você tá fazendo a tarefa viu? Pois é ta [sic] conversando 
e não está lendo. 

(Fonte: a autora) 

Para o indicador ―conversa paralela entre alunos durante a aula‖, 

evidenciados por meio dos episódios selecionados no Quadro 11, observamos 

um grau de enquadramento forte (E+) para as turmas A e B. Neste exemplo, a 

professora chamou a atenção dos alunos em relação a conversa no momento de 

uma explicação e durante a resolução de uma tarefa,  fazendo uso de um 

controle imperativo, mas deixando explícita a função dos alunos naquele 

momento. Neste caso, a professora não conseguiu remodelar sua prática 

pedagógica, uma vez que deveria conversar com os alunos e demonstrar que a 

postura adotada não era satisfatória. No entanto, observamos que a sua forma 

de agir não foi totalmente incoerente, já que no espaço da sala é preciso orientar 

os alunos quanto à sua conduta, à qual a professora deve fazer uso de sua 

autoridade como meio de intervir para o bom andamento da aula. Como bem 

sabemos, a conversa paralela dos alunos em sala de aula é um fator que 

prejudica o desempenho destes no processo ensino e aprendizagem, por isso 

devemos incentivar a cooperação entre os sujeitos no espaço da sala de aula, 

local também de convivência, a qual constitui um dos aspectos favoráveis à 

aquisição do discurso instrucional que, no final, corrobora com o bom 

desempenho dos alunos.  
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Quadro 12: Regra hierárquica  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Relação de 
comunicação 

A professora 
polariza o 
discurso, 

numa relação 
vertical de 

comunicação. 
Quando pergunta 

tende a precipitar 
a resposta.  

A professora 
formula perguntas 
aos alunos, 

predominando a 
comunicação em 

sentido 
descendente 
(professor-aluno). 

A professora 
aceita 
intervenções 
dos alunos, 

permitindo 
não só a 
comunicação 

descendente 
como 
ascendente. 

A professora 
privilegia uma 
relação 
horizontal de 

comunicação. 

Episódios 

TA (E++) 

27/03/2014 (Intervenção feita pela professora em momento de conversa paralela entre 
alunos, quando esta estava a corrigir uma tarefa sobre o conteúdo conhecimento  químico) 

00:11:16 P: Questão de número 2. Quem poderia fazer a leitura da questão de número 2? Por 
favor? 

00:11:23 A: Eu posso novamente? 

00:11:25 P: Outra pessoa. 

00:11:27 A: ―Cite exemplos que demonstrem que o conhecimento científico esteve sempre 
presente nas sociedades humanas...‖ 

00:11:36 P: Quem respondeu? 

00:12:00 A: Eu. 

00:12:02 P: Leia por favor. 

00:12:05 A: Poluição. 

00:12:06 P: Am [sic]? 

00:12:07 A: Poluição. 

00:12:08 P: Só isto. Vai precisar melhorar esta resposta. Outra pessoa. Quem respondeu? 

00:12:17 A1: O desenvolvimento. 

00:12:22 A2: O aperfeiçoamento do fogo. 

00:12:26 P: Quem respondeu melhor a questão de número dois? Respondeu M? Não? Quem 
respondeu a questão de número dois? 

00:12:41 P: Leia. Oh! Pessoal não se preocupe se está errado não. Então nós vamos  sempre 
está dando as respostas, se não estiver boa o que a gente faz? A gente melhora. A primeira 
pergunta não frisamos bastante? Se alguém não tinha respondido não conseguiu responder 
depois que eu falei? Então assim, não vai existir certo ou errado. Sempre vocês têm de emitir 
a opinião de vocês e nós vamos discutir por quê? Porque a opinião de vocês, ela é importante.  

00:13:02 A: Domínio. 

00:13:05 P: Por favor fale alto para que possamos ouvi-la.  Am [sic]? 

00:13:06 A: Domínio do fogo, que permitiu conhecer materiais em comum. 
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00:13:12 P: Sim. O que mais? 

00:13:16 A: O fogo significou um grande avanço tecnológico para a humanidade.  

00:13:21 P: Sim. Por meio, de que maneira? 

00:13:25 A1: De que maneira? 

00:13:27 A2: Cozimento dos alimentos. 

00:13:28 P: Só? 

00:13:29 A1: Calma aí professora. 

00:13:34 A2: Ele era um meio de iluminação noturna. 

00:13:39 P: Hum. 

00:13:40 A: Aquecimento e proteção contra o ataque de animais. O fogo permitia o cozimento 
de alimentos, ampliando as possibilidades de consumo de vegetais e carnes. Certo? 

00:13:45 P: Assim, nós ainda não chegamos na  resposta que eu gostaria e nós sabemos que 
vocês têm condições de formular. Porque olha só, mesmo que a resposta possa estar no texto 
não podemos simplesmente recortar e colar. [...]. Então nós precisamos fazer o quê? 

00:14:29 A: Resumir. 

00:14:30 P: Mas resumir com sentido. Eu não posso resumir de qualquer maneira. Eu tenho 
que fazer uma síntese, que ela consiga responder aquele questionamento sem desmerecer o 
texto [...] falando daquele conhecimento, certo? Ok? 

 

TB (E-) 

27/03/2014 (Intervenção feita pela professora em momento de conversa paralela entre 
alunos, quando esta estava a corrigir uma tarefa sobre o conteúdo conhecimento  químico) 

00:07:46 P: Então, ó, presta atenção! M, ele vai fazer a leitura. Ele vai fazer a leitura da 
primeira questão, então precisamos ouvi-lo. Por favor, M! 

00:08:03 A: ―Imagine um local localizado no Parque Nacional de Fernando de Noronha, local 
paradisíaco, água cristalina, lindas rochas, ventos suave e sol radiante. É possível afirmar que 
esse é um ambiente natural/‖ 

00:08:21 P: Psiu:::! 

00:08:22 A: ―Em que a química não está presente‖? 

00:08:23 P: Bora prestar atenção? 

00:08:24 A: Sim. 

00:08:26 P: Eu quero ouvir as respostas. Sim? 

00:12:08 P: Vamos ouvir o que a colega vai responder, a questão número um.  

00:12:11 A1: Oh eu botei não, porque a Química, aí eu botei está presente em tudo na água e 
na areia (...) e etc. 

00:12:43 A2: É um ambiente natural e a Química está presente em todo lugar como o mar, 
vento e água. 

00:14:07 P: Para de conversa né JV? Pois é, vamos lá, outra resposta? 

00:15:59 P: [...] então agora é o momento de vocês aproveitarem o tempo e prestar atenção. 

00:18:12 P: Tem alguém que gostaria de colocar a sua resposta? Tem alguém que gostaria de 
colocar o seu ponto de vista?  

00:18:19 A1: Não, tá ótimo. 
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00:18:25 P: Podemos dar por convencido para a primeira questão?  

00:18:28 A1: Pode. 

00:18:31 A2: Podemos? Sim, eu que lhe pergunto. 

00:18:33 P: Aí só no final vou responder, podemos? 

00:18:34 A: Podemos. 

00:18:48 P: Então vamos para a questão número dois?  

00:18:57 A: Pode ler professora? 

00:18:58 P: Pode. 

00:19:03 A1: ―Cite exemplos que demonstrem que o conhecimento científico esteve sempre 
presente que nas...‖ 

00:19:16 P: Respostas. 

00:19:20 A: () fogo. 

00:19:34 A3: Fogo, fogo, cobre e bronze . 

00:20:07 P: Mais respostas. (...) Psiu! 

00:20:15 A: Professora eu coloquei bem assim oh! (...) O fogo permitiu... 

00:20:19 P: Vai fala. Bom a colega está falando, vamos ouvir a resposta da colega depois cada 
um de vocês () pode falar.  

00:20:25 A2: Eu coloquei ferro () da cerâmica. 

00:21:03 A1: O fogo permitiu o cozimento dos alimentos ().  

00:21:33 A3: A iluminação noturna, o aquecimento e a proteção contra o ataque de animais, o 
fogo permitiu o cozimento né? 

00:21:54 A4: Oh pró esse não é o terceiro não? (...) Não é? Professora? 

00:22:09 P: Oi? 

00:22:12 A: Essa resposta não é o terceiro não? 

00:22:13 P: Deixa eu terminar aqui (). 

00:22:15 A1: Do segundo. 

00:22:16 A2: Mas é do terceiro também só que no terceiro tem mais. 

00:22:25 A1: Oxe [sic] eu botei essa resposta no terceiro. 

00:22:27 A3: Mas é do terceiro mesmo. 

00:22:31 A4: Tem certeza pró? 

00:22:32 P: Ninguém apaga o que fez (...). Vocês aqui, alguém falou assim, é::: que não seria 
aqui agora esta resposta que seria na terceira, colocou o que nesta aqui?  

00:23:02 A: Nessa daí. 

00:23:04 P: Ham [sic]. 

00:23:07 A1: O fogo, o aquecimento noturno, a iluminação e a proteção contra o ataque de 
animais. 

00:23:11 A2: Esse é no terceiro. 

00:23:13 A3: Eu coloquei esse no terceiro. 

00:23:14 A4: Eu coloquei esse no segundo, mas é no terceiro. 

00:23:30 A: O aquecimento e a proteção contra ataques de animais. 
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00:23:58 A1: Porque tá perguntando por que o domínio do fogo significou um grande avanço 
tecnológico para a sociedade? 

00:24:08 P: Quem mais? [...] por favor, alguém mais colocou o que como resposta para a 
questão número dois?  

00:24:24 A1: Técnica de laboratório entre elas as calcariações, a destilação, a cristalização e etc. 

00:25:06 P: Calcinações.  

00:25:17 A: Sim. 

00:25:51 P: Outra resposta? [...]. Você respondeu? 

00:26:08 A: Respondi professora. 

00:26:09 P: Fala aí?   

00:26:44 A: O fogo é um grande avanço da tecnologia para [...] a humanidade entendeu? 
Ainda () botei aquecimento contra os animais.  

00:27:41 P: Pessoal presta atenção! Por conta do tempo eu vou agora junto com vocês 
sintetizar a primeira e a segunda, depois a gente faz a terceira e a quarta, vamos analisar a 
primeira pergunta, ela descreve uma praia não é isso? 

00:32:24 A: A senhora respondia qual aí? 

00:32:26 P: Não, eu quero primeiro a opinião de vocês. 

(Fonte: a autora) 

Em relação ao indicador ―relação de comunicação‖, os episódios 

apresentados no Quadro 12 demonstraram uma variação nos graus de 

enquadramento entre as duas turmas, sendo que na TA o enquadramento foi 

classificado como muito forte (E++) e na TB como fraco (E-). A variação 

observada deve-se ao fato de a professora na TA precipitar a resposta da 

pergunta e não promover a interação discursiva dos alunos durante as 

respostas dos questionamentos feitos. Ainda que tenha destacado a importância 

da participação dos alunos, ela não valoriza as respostas dos mesmos, 

classificando-as como incompletas e sintetizando no final a resposta no quadro 

sem buscar a participação dos alunos. Já na TB, a professora ouviu com mais 

atenção as respostas dos alunos e valorizou suas opiniões ouvindo 

questionamentos e respostas até o momento de fechamento da questão, quando 

convida os alunos para juntos com ela sintetizar uma resposta final. Segundo 

Morais et al. (2004), as relações de comunicação entre os sujeitos envolvendo 

interações mais abertas requerem um grau de enquadramento fraco (E-) para as 

regras hierárquicas, de forma que os alunos possam intervir nas discussões e 

notar que as suas opiniões são valorizadas.  
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Quadro 13:  Resumo das regras hierárquicas na relação entre sujeitos 

Indicador Grau de 
enquadramento TA 

Grau de 
enquadramento TB 

Desenvolvimento de aula E- - E+ 

Perguntas dos alunos E+ E+ + 

Comportamentos não legítimos dos 
alunos 

E+ + E+ 

Conversa paralela entre alunos 
durante a aula 

E+ E+  

Relação de comunicação E+ + E- 

Tendência da prática pedagógica da 
professora 

E+ +/ E+ E+ 

(Fonte: a autora) 

Depois da análise dos indicadores adaptados e/ou criados para as regras 

hierárquicas, observamos, segundo o Quadro 13, que a professora apresentou 

como tendência de sua prática pedagógica um grau de enquadramento 

variando de muito forte (E+ +) a forte (E+) na TA e forte (E+) na TB. Isto significa 

que a professora na TA polarizou a comunicação no espaço da sala e não abriu 

espaço para negociações com os alunos. Enquanto que na TB possibilitou uma 

maior comunicação com e entre os alunos, não polarizando tanto o discurso 

como na TA. Neste caso, observamos que a professora aproximou sua prática 

pedagógica do perfil teórico planejado, mas não conseguiu remodelá-la e 

cumprir seu objetivo de pesquisa proposto. Vale ressaltar que as regras 

hierárquicas ―estabelecem as condições para a ordem, o caráter e os modos de 

comportamento‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 97), sendo a base para uma relação 

pedagógica duradoura. Ao nível destas regras, quando ―são explicitadas aos 

alunos as razões por meio de um modo pessoal de comunicação, considera-se 

um enfraquecimento do enquadramento‖ (LOPES, 2013, p. 40), o qual 

―pressupõe a elevação do posicionamento ou estatuto do aluno, constituindo 

uma condição do sucesso escolar‖ (LOPES, 2013, p. 41). 
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4.2.2 - Caracterização da prática pedagógica quanto à regra discursiva seleção 

(discurso instrucional) 

 

A regra discursiva seleção diz respeito ―às escolhas acerca dos temas a 

serem abordados, as tarefas/atividades que serão desenvolvidas, aos materiais 

a serem utilizados, aos aspectos que comporão as sínteses ou às perguntas 

pertinentes para a aula‖ (GALIAN, 2012, p. 425). Segundo Morais e Neves 

(2003), sempre que o conhecimento do dia-a-dia aparece nas discussões em sala 

de aula, o enquadramento à regra discursiva seleção passa a ser considerado 

como fraco se for trazido pelo aluno ou forte quando trazido pelo professor. No 

entanto, enquanto aos ―enquadramentos fracos são uma condição essencial para 

a aprendizagem ao nível da ritmagem, regras hierárquicas, [...] não o são tanto 

ao nível da seleção (pelo menos ao macro nível) e, certamente, ao nível dos 

critérios de avaliação‖ (MORAIS; NEVES, 2003, p. 30). A seguir apresentamos 

esta regra discursiva em alguns quadros com o indicador e os graus de 

enquadramento seguido de episódios selecionados para ilustrá-los. 

Quadro 14: Regra discursiva seleção  

Indicador E+ + E+ E- E- - 

Dinâmica 
proposta 

A professora 
indica os 
temas  e não 
aceita 
sugestões dos 
alunos. 

A professora 
indica os temas 
e permite 
algumas 
sugestões 
espontâneas dos 
alunos. 

A professora indica 
os temas, mas 
permite que os 
alunos façam 
sugestões acatando 
quando a situação o 
permitir. 

A professora 
levanta questões 
gerais, definindo o 
tema em função 
das sugestões dos 
alunos. 

Episódios 

TA (E++)  

13/03/2014 (Dinâmica com a palavra Química) 

00:16:56 P: Então [...] hoje eu vou começar com uma dinâmica, nesta dinâmica inicialmente eu 
quero saber o seguinte: o que vocês entendem? O que vocês sabem? O que vocês acham que 
pode ser? Quando vocês ouvem a palavra Química? O que vem a cabeça de vocês com uma 
só palavra. [...]. Aí cada um me fala e vou anotando aqui ((a professora anotou no quadro a 
palavra Química, os alunos foram falando palavras e a professora foi anotando ao redor da 
palavra Química)).  

00:17:48 A1: Substâncias. 

00:17:52 A2:  Misturas. 

00:17:56 P: Substâncias. Alguém falou misturas. Quem falou misturas? 
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00:18:07 A1:Eu:::::::::::::::::::::::::: ((várias vozes de alunos)). 

00:18:11 A2:Professora?  

00:18:13 P: Oi? 

00:18:15 A: Experimentos. 

00:18:25 P:Ham, o que mais? 

 

TB (E++) 

13/03/2014 (Dinâmica com a palavra Química) 

00:20:45 P: [...] agora, então a primeira coisa que eu vou fazer agora  com vocês é a respeito do 
que vocês sabem, do que vocês entendem por Química. Vou colocar aqui no quadro a palavra 
Química  e eu quero que vocês com uma só palavra me digam o que vem à cabeça de vocês 
quando vocês escutam esta palavra Química. [...] então eu vou colocar aqui no quadro a 
palavra QUÍ-MI-CA e agora eu quero que vocês me digam quando vocês ouvem ou quando 
alguém diz pra você a palavra Química o que vem a cabeça de vocês? ((A professora anotou 
no quadro a palavra Química, os alunos foram falando palavra e a professora foi anotando ao 
redor da palavra Química)) 

00:22:17 A1: Fórmula. 

00:22:19 A2: () amontoado de papel. 

00:22:23 P: Uma palavra só (...) fórmulas o que mais?  

00:22:26 A1: Bombas. 

00:22:27 A2: Ligações. 

00:22:37 A3: Soluções. 

00:22:39 A4: Misturas professora. 

00:22:41 P: Ligações (...) misturas, o que mais? (...) o que mais? 

(Fonte: a autora) 

O indicador acima, ―dinâmica proposta‖, representado nos episódios do 

Quadro 14 e referente à regra discursiva seleção, demonstrou semelhanças no 

desenvolvimento das práticas pedagógicas desenvolvida pela professora, que 

manteve um grau de enquadramento muito forte (E++) nas duas turmas.  Ainda 

que a professora tenha incentivado os alunos a expressarem a sua opinião, em 

nada modificou o grau de enquadramento estabelecido, uma vez que ela foi 

quem selecionou o tema a ser discutido e limitou a forma como os alunos 

deveriam se expressar, ao deixar explícito que aceitava somente uma palavra 

para a participação dos alunos. 
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Quadro 15: Regra discursiva seleção  

Indicador  E+ + E+ E- E- - 

Retomada na 
aula a tarefa 
de casa 
proposta 

A professora 
seleciona o que 
os alunos irão 
fazer e não 
aceita 
intervenções 
destes. 

A professora 
seleciona o que os 
alunos irão fazer, 
mas permite que os 
alunos façam 
intervenções. 

A professora 
seleciona 
junto com os 
alunos o que 
eles farão. 

A professora 
permite que os 
alunos 
selecionem o 
que farão sob 
sua orientação. 

Episódios 

TA (E+ +)  

13/03/2014 (Orientação da professora aos alunos sobre tarefa de casa: leitura de texto) 

00:36:15 P: [...]. Então o que nós vamos combinar. Quero pedi a vocês, que vocês por gentileza 
em casa, façam a leitura desta parte: ―A contribuição da Química‖ para a sociedade e que na 
próxima aula não esqueçam de trazer o texto, porque por meio  dele nós iremos fazer uma 
atividade, ok pessoal? 

 

TA (E+ +)  

20/03/2014 (E++) (Explicação dos conteúdos matéria, energia, reação de combustão e as 
propriedades da matéria) 

00:01:16 P: Agora eu vou estar entregando o texto de Química para as pessoas que não 
estavam presentes aqui na aula passada, certo?  

00:01:53 P: [...]. Tem alguém que está sem o texto? Tem alguém que esqueceu o texto em casa? 
[...]. Tem mais alguém que esqueceu o texto em casa? Eu tenho algumas cópias aqui, eu posso 
emprestar. 

00:05:40 P: Bem agora [...] eu gostaria de continuar a leitura e a discussão do texto. Nós 
paramos na aula passada justamente na segunda parte do texto, onde diz assim: ―A 
contribuição da Química para a sociedade‖, não foi isto? Ok? Todos com o texto em mãos e 
vamos continuar a leitura. Eu gostaria de solicitar a colaboração de um aluno ou de uma 
aluna para continuar a leitura. 

00:06:29 A: Pode ser eu? 

00:06:31 P: Pode. 

00:06:33 A: ―A contribuição da Química para a sociedade. A Química é responsável por uma 
série de avanços científicos e tecnológicos que tem contribuído para o aumento da qualidade 
e da expectativa de vida do ser humano‖. 

00:06:46 P: Então como na aula passada eu tinha explicado para vocês. [...] por meio do 
estudo da Química não foi possível descobrir uma fórmula que fizesse com que as pessoas 
pudessem viver eternamente, mas foi possível descobrir medicamentos [...], esses [...] fizeram 
com que as pessoas com determinadas doenças pudessem prolongar a sua vida, então não se 
descobriu uma fórmula mágica para que as pessoas não adoecessem mais, mas descobriu 
uma maneira de fazer com que aquela pessoa recebesse um tratamento adequado e cada vez 
mais esses tratamentos estão se tornando mais avançados. 

 

TB (E-) 

13/03/2014 (Orientação da professora aos alunos sobre tarefa de casa: leitura de texto) 
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00:29:58 P: Vou entregar  este texto porque eu quero que vocês realizem uma tarefa. Qual é a 
tarefa? Que vocês façam  a leitura do texto em casa, na próxima aula quando nós retornarmos 
nós vamos fazer uma leitura mais dinâmica. 

00:31:20 K: Alguém tem alguma pergunta? 

00:31:22 P: É querem fazer alguma pergunta? 

00:32:08 P: Alguém na sala não recebeu o texto? 

00:32:11 A: Não.  

00:32:12 P: Vocês receberam?  

00:32:30 P: Sim pessoal (...) alguma pergunta? 

 

TB (E-) 

20/03/2014 (Explicação dos conteúdos matéria, energia, reação de combustão e as 
propriedades da matéria) 

00:01:57 P: [...] vocês que receberam o texto e levaram pra casa alguém fez a leitura? 

00:04:46 A1: Eu. 

00:04:47 P: Fez a leitura? 

00:04:48 A2: Fiz professora. 

00:04:49 P: Então o seguinte, então hoje aqui nós vamos trabalhar da seguinte maneira como 
somente dois alunos né, assim de forma bem honesta falaram que fizeram a leitura, vou fazer 
uma leitura com vocês e a medida que for fazendo essa leitura vocês vão parando e vão 
fazendo comentários. Eu vou fazer o comentário no final  da leitura do texto, ok? Dessa 
primeira parte quem poderia iniciar essa leitura? 

00:05:28 A: ―Conhecimento químico. O conhecimento químico formal deu início no século 
XVI, quando foi estabelecida a concepção de ciência moderna.  [...]. O domínio do povo 
significou...‖ 

00:05:49 P: Um minutinho. É J? 

00:05:51 A: J. 

00:05:52 P: Um minutinho, J fez a leitura do primeiro parágrafo e eu gostaria de ouvir vocês, 
quem poderia fazer um comentário a respeito desse primeiro parágrafo? 

00:06:14 P: Quem poderia é fazer um comentário a respeito do primeiro parágrafo que a 
colega J terminou de ler? (...)  

00:06:29 P: To [sic] esperando, na aula passada aqui vocês participaram bastante. 

(Fonte: a autora) 

Em relação ao indicador ―retomada na aula a tarefa de casa proposta‖, 

representado por meio dos episódios do Quadro 15, observamos que o grau de 

enquadramento da professora foi muito forte (E++) na TA e fraco na TB (E-). 

Apesar de nas duas turmas ter sido a professora quem determinou o que os 

alunos fariam, foi dada aos alunos das turmas oportunidade de realizarem a 

atividade em casa. No entanto, na TA, a professora  não perguntou inicialmente 

aos alunos se eles realizaram a leitura do texto conforme havia solicitada na 
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aula anterior, enquanto que na TB fez referência à tarefa solicitada. No entanto, 

ao constatar que apenas dois alunos haviam cumprido o combinado, enquanto 

que a maioria dos alunos, ainda que tenha sido estimulado, não o fez; a 

professora agiu de acordo com sua prática habitual realizando a leitura do texto 

na sala.  

Neste exemplo, observamos que foi dada aos alunos autonomia para a 

realização da tarefa em horário extraclasse nas duas turmas, mas na TB a tarefa 

foi explicada de forma mais detalhada, dando ao aluno a possibilidade de 

esclarecer dúvidas e na aula seguinte  foi cobrada a tarefa solicitada. Desta 

forma, observamos que a remodelagem da prática pedagógica da professora foi 

feita de acordo com seu objetivo principal de pesquisa, ainda que não tenha 

tido êxito. O fato de o professor observar o cumprimento da tarefa se torna um 

dado importante quanto ao interesse e o tempo que os alunos usam em casa 

para o estudo como apontam Morais e Neves (1993) em suas investigações. 

Quadro 16: Regra discursiva seleção  

Indicador E++ E+  E-  E- - 

Exibição/ 
discussão  
de vídeo 

A professora 
seleciona os 
temas do 
vídeo a serem 
discutidos e 
não aceita 
intervenções 
dos alunos. 

A professora ouve 
de forma sucinta a 
opinião dos alunos 
sobre os temas do 
vídeo, mas não 
promove uma 
discussão, 
sintetizando os 
temas a seguir. 

A professora  solicita 
que os alunos 
selecionem os temas 
exibido no vídeo e 
permite que estes 
identifiquem onde 
encontrá-lo para 
seguir com discussão 
em uma outra aula. 

Os alunos 
selecionam 
os temas do 
vídeo para 
discussão 
sob a 
orientação da 
professora. 

Episódios 

TA (E+)  

27/03/2014 (Exibição de vídeo envolvendo o conteúdo aplicabilidade da química) 

00:19:32 P: Oh! Prestem atenção neste vídeo, ele é pequenininho e vocês vão precisar vê-lo 
várias vezes para que vocês possam compreender o que ele está nós dizendo, porque a 
imagem ela passa bem rápida. 

00:24:27 P: [...]. Então eu vou colocar novamente o vídeo para que vocês (...). Prestem atenção 
que vocês vão assisti-lo novamente.  

00:25:02 A: De novo? 

00:25:03 P: De novo, prestem atenção. Depois vocês vão entender porque estou passando de 
novo.  

00:27:34 P: Pessoal, vamos agora para a discussão do vídeo.  
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00:28:43 P: Olha só, vou fazer a seguinte pergunta. Onde encontramos a Química? 

00:28:49 A: Em todos os lugares do mundo. 

00:28:51 P: Ali, pelo que vocês observaram onde nós encontramos a Química? 

00:28:56 A1: Na casa, na rua. 

00:29:03 A2: Na televisão. 

00:29:05 A3: Na nossa roupa, nos  nossos fone de ouvido. 

00:29:15 A4: Até nas panelas.  

00:29:18 P: Então aqui eu vou listar para vocês, tudo aquilo que o vídeo trouxe, oh!  
Embalagem termoplástica. Gente! O silêncio. Embalagem termoplástica, serve para que, logo 
quando ela abriu a geladeira? Para que servem as embalagens termoplásticas? Conservação 
de alimentos. 

  

TB (E-) 

31/03/2014 (Exibição de vídeo envolvendo o conteúdo aplicabilidade da química) 

00:32:26 P: O quero que vocês observem,  vocês vão assistir o vídeo e aí vocês vão anotando 
onde nós encontramos a química, por que o combinado é o quê? É você sempre falar. 

00:32:40 K: É a atividade isso aí. 

00:32:41 P: Certo? É importante vocês aprenderem que a opinião de vocês, ela tem 
importância e nós enquanto educadores necessitamos disso, certo? [...] então vamos lá, todo 
mundo entendeu a tarefa? Agora onde nós encontramos a Química, a partir do que está 
sendo exibido no vídeo.  [...]. Prestem atenção, se o tempo não for suficiente na próxima aula 
nós continuamos a partir do vídeo. 

00:34:50 ((alunos assistindo o vídeo)) 

00:36:14 A1: Oh amiga anota aí. 

00:36:26 A2: Tablete. 

00:37:01 A1: Algodão, seringa. 

00:37:35 P: Gostaram? 

00:37:36 A1: Gostei. 

00:37:37 A2: Bem legal.  

00:38:18 P:  Então olhe só na próxima aula eu passo novamente o vídeo ok?  

00:38:24 P: Para nós podermos fazer a nossa discussão assim bem legal.  

00:38:33 A: Professora? 

00:38:34 P: Oi P.    

00:38:35 A: Esse vídeo tá no youtube não professora? 

00:38:36 P: Tá. 

00:38:37 A: Me dá o nome aí professora. 

00:38:39 P: É AIQ, AIQ/2011 é só você colocar assim: AIQ, você coloca assim no google oh: 
AIQ/2011. 

00:38:47 A: É no youtube? 

00:38:49 P: Não você coloca no google. 

(Fonte: a autora) 
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Para o indicador ―exibição/discussão de vídeo‖, Quadro 16, observamos 

que o grau de enquadramento variou entre as turmas, sendo classificado como 

forte (E+) na TA e fraco (E-) na TB, conforme os episódios selecionados. Apesar 

de a professora ter escolhido o mesmo vídeo para as duas turmas, observamos 

que na TA só foi permitido ao aluno responder o que lhe foi perguntado. Por 

exemplo, quando um aluno questiona o motivo do vídeo ser reexibido à 

professora, por não ter explicitado os critérios de avaliação, justifica dizendo 

que depois os alunos vão entender, mas após a exibição não observamos em 

momento algum uma explicação sobre o ocorrido.  

Já na TB a professora foi mais clara em relação à explicação da tarefa, 

permitindo a interferência de um aluno que cita um local onde poderia 

encontrar o vídeo após sua exibição, e a professora confirma explicando como 

fazer para encontrá-lo. Neste momento, observamos que o grau de 

enquadramento enfraqueceu e o aluno passou também a selecionar de que 

forma poderia encontrar o vídeo e assisti-lo, assim foi possível observamos a 

remodelagem da prática pedagógica da professora de acordo com seu objetivo 

principal da pesquisa.  

A seleção do conhecimento, segundo Morais e Neves (2003), deve ser 

realizada pelo professor ao nível macro, caracterizando um grau de 

enquadramento forte, mas é necessário que o professor deixe explícito aos 

alunos o que é considerado como conhecimento relevante e o que deles é 

esperado aprender, de forma que, neste caso, a regra discursiva critérios de 

avaliação também se faça presente. Por outro lado, no espaço da sala de aula, o 

professor deve enfraquecer o grau de enquadramento ao nível micro para a 

regra discursiva seleção, elevando o posicionamento ou estatuto do aluno, o 

―que se constitui como uma condição para o sucesso escolar‖ (PICCOLI, 2009, 

p. 198). 
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Quadro 17: Regra discursiva seleção  

Indicador E++ E+  E-  E- - 

Leitura e 
correção de 
questões 

A professora é 
quem seleciona, 
estrutura e 
orienta a 
discussão das 
questões da 
atividade. Não é 
permitido aos 
alunos fazerem 
intervenções. 

A professora 
seleciona, 
estrutura e 
orienta a 
discussão das 
questões da 
atividade, mas 
os alunos 
podem fazer 
intervenções. 

A professora 
apresenta algumas 
questões de 
atividade 
previamente 
estruturada, 
podendo os alunos 
selecionar quais 
questões irão 
realizar. 

As questões da 
atividade são 
selecionadas e 
estruturadas 
pelos alunos 
com a 
orientação da 
professora. 

Episódios 

TA (E++) 

24/03/2014 (Correção de atividades envolvendo a química e suas aplicações) 

00:02:47 P: Quem poderia por gentileza fazer a leitura da primeira pergunta? 

00:02:56 A: ―Imagine uma praia localizada no Parque Nacional de Fernando de Noronha 
(PE). Local paradisíaco, água cristalina, lindas rochas, vento suave e  sol radiante. É possível 
afirmar que esse é um ―ambiente natural‖, em que a Química não está presente? Justifique.‖ 

00:03:15 P: E aí? 

00:03:24 A: [...].Posso responder? 

00:03:25 P: Pode. 

00:03:26 A1: Porém a Química está presente no ambiente. Exemplo aquecimento do ambiente, 
energia solar e energia eólica. 

00:03:34 A2: Posso responder professora? 

00:03:38 A1: Tá certo? Professora? 

00:03:45 P: Só um minutinho. Deixa o colega falar que eu faço o comentário final. 

00:03:51 A: É um ambiente natural, porém a Química está presente no ambiente. Exemplos: 
transformações químicas no ambiente, água com sal, energia solar, energia eólica. 

00:04:29 P: Então é um ambiente natural? 

00:04:31 A: É. 

00:04:32 P: É?  

00:04:33 A: Eu acho que não professora. 

00:04:35 P: Por que você acha que não? 

00:04:37 A: Porque a água é cristalina. Com certeza deve ter algum tipo de coisa para que esta 
água seja cristalina. 

00:04:43 P: E você acha que uma água por ela ser cristalina, ela não é natural? 

00:04:48 A: Aí é natural. 

00:04:50 P: Am? Não? Quando algo não é natural, ele é o que, artificial. E o que é algo 
artificial? Algo que foi desenvolvido em laboratório. Então a água cristalina ela foi 
desenvolvida em laboratório? 

00:05:04 A1: Não. 
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00:05:06 A2: Pela natureza. 

00:08:31 P: [...]. Então poderíamos dizer que a praia é um ambiente natural, nós podemos 
afirmar que a Química está presente. Está afirmação de que a Química não está presente, ela 
não está coerente. Então é um ambiente natural, no qual a Química está presente por meio da 
água do mar, por meio da areia, por meio das rochas, por meio do ar atmosférico, por meio 
dos tipos de energia né? Que pode ser proveniente do vento como a energia eólica, do sol 
como a energia solar. Então a Química ela está presente naquele ambiente sim.. 

00:11:16 P: Questão de número 2. Quem poderia fazer a leitura da questão de número 2? Por 
favor? 

00:11:23 A: Eu posso novamente? 

00:11:25 P: Outra pessoa. 

00:11:27 A: ―Cite exemplos que demonstrem que o conhecimento científico esteve sempre 
presente nas sociedades humanas...‖ 

00:11:36 P: Isso. Então esta questão é uma questão que estava relacionada com o texto. 
Diferente da primeira questão que foi uma questão interpretativa. Tinha relação com o texto? 
Tinha. Porque o texto falava que a Química, ela existe no meio ambiente, mas era uma 
resposta que precisava de uma interpretação. A dois não, a dois é uma questão que ela está 
relacionada diretamente com o texto. Quem respondeu? 

00:12:00 A: Eu. 

00:12:02 P: Leia por favor. 

00:12:05 A: Poluição. 

00:12:08 P: Só isto. Vai precisar melhorar esta resposta. Outra pessoa. Quem respondeu? 

00:12:17 A1: O desenvolvimento. 

00:12:22 A2: O aperfeiçoamento do fogo. 

00:12:26 P: Quem respondeu melhor a questão de número dois? [...]. Quem respondeu a 
questão de número dois? 

00:13:06 A: Domínio do fogo, que permitiu conhecer materiais em comum. 

00:13:12 P: Sim. O que mais? 

00:13:16 A: O fogo significou um grande avanço tecnológico para a humanidade.  

00:13:28 P: Só? 

00:13:34 A1: Ele era um meio de iluminação noturna. 

00:13:39 P: Hum/ 

00:13:40 A: Aquecimento e proteção contra o ataque de animais. O fogo permitia o cozimento 
de alimentos, ampliando as possibilidades de consumo de vegetais e carnes. Certo? 

00:13:45 P: Assim, nós ainda não chegamos na resposta que eu gostaria e nós sabemos que 
vocês têm condições de formular. Porque olha só, mesmo que a resposta possa estar no texto 
não podemos simplesmente recortar e colar. [...]. Então para quem não respondeu, eu 
terminei de colocar de forma sintética a resposta no quadro. 

 

TB (E+) 

27/03/2014 (Correção de atividades envolvendo a química e suas aplicações) 

00:04:48 P: O que nós iremos fazer? [...]. Nós iremos fazer a correção das atividades, das 
questões. Inicialmente eu vou estar ouvindo o que vocês responderam certo? Vamos lá. Só no 
final, só no final de todas as questões corrigidas a um, a dois e a três eu vou tecer 
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comentários. Vamos lá, por gentileza alguém faça a leitura da primeira questão.  

00:06:02 A: Eu leio professora. 

00:06:06 A2: ―Imagine uma casa localizada no Parque Nacional de Fernando de Noronha...‖  

00:08:41 P: Então [...] vamos organizar, por gentileza a resposta da questão número um, 
alguém por gentileza faça, dê sua resposta . Quem falou?  

00:09:11 A1:  Aqui oh professora. 

00:09:13 A2: É possível afirmar deixa eu ver. 

00:09:16 A3: Que é um ambiente natural? Sim. 

00:09:17 A2: A resposta é sim. 

00:09:19 A1: Aí depois não. 

00:09:21 A3: Por que a matéria não está presente? Não, porque a matéria tá presente ou a 
Química. 

00:09:29 A1: Porque a química também pode ser encontrada () na rocha. 

00:09:31 A3: Porque a Química pode ser encontrada na natureza. 

00:09:32 A1: Na rocha. 

00:09:37 P: Por quê? 

00:09:39 A1: POR-QUE a Química também pode ser encontrada, encontrada na natureza. 

00:09:45 A3: Como o exemplo da rocha. 

00:10:33 P: Agora, quem mais respondeu?  

00:11:09 P: Eu só vou responder no final, vamos lá? 

00:10:18 A: É porque eu acho que todo mundo fez igual pró é por isso que tá desse jeito. 

00:10:19 P: Não, não tem como ser igual, alguma coisa uma palavra, alguma coisa alguém 
coloca sempre diferente. 

00:12:43 A2: É um ambiente natural e a Química está presente em todo lugar como o mar, 
vento e água. 

00:18:12 P: Tem alguém que gostaria de colocar a sua resposta? Tem alguém que gostaria de 
colocar o seu ponto de vista?  

00:18:19 A1: Não, tá ótimo. 

00:18:25 P: Podemos dar por convencido para a primeira questão?  

00:18:28 A1: Pode. 

00:18:31 A2: Podemos? Sim, eu que lhe pergunto. 

00:18:33 P: Aí só no final vou responder, podemos? 

00:18:34 A: Podemos. 

00:18:48 P: Então vamos para a questão número dois?  

00:18:50 A: Vamos. 

00:18:55 P: Então vamos. Alguém por gentileza ler a questão número dois. 

00:18:57 A: Pode ler professora? 

00:18:58 P: Pode. 

00:19:03 A1: ―Cite exemplos que demonstrem que o conhecimento científico esteve sempre 
presente que nas...‖ 
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00:19:34 A3: Fogo, fogo, cobre e bronze . 

00:20:15 A4: Professora eu coloquei bem assim oh! (...) O fogo permitiu/ 

00:20:19 P: [...]. Bom a colega está falando, vamos ouvir a resposta da colega depois cada um 
de vocês () pode falar.  

00:21:16 A1: O fogo permitiu o cozimento () ampliando. (...) Olha! 

00:21:25 A2: Eu coloquei ferro () da cerâmica. 

00:21:33 A3: A iluminação noturna, o aquecimento e a proteção contra o ataque de animais, o 
fogo permitiu o coziamento [sic] né? 

00:21:54 A: Oh pró esse não é o terceiro não? (...) Não é? Professora? 

00:22:09 P: Oi? 

00:22:12 A: Essa resposta não é o terceiro não? 

00:22:13 P: Deixa eu terminar aqui (). 

00:22:15 A1: Do segundo. 

00:22:16 A2: Mas é do terceiro também só que no terceiro tem mais. 

00:22:32 P: Ninguém apaga o que fez (...). Vocês aqui, alguém falou assim, é:::: que não seria 
aqui agora esta resposta que seria na terceira, colocou o que nesta aqui?  

00:23:02 A1: Nessa daí. 

00:23:07 A2: O fogo, o aquecimento noturno, a iluminação e a proteção contra o ataque de 
animais.  

00:23:11 A2: Esse é no terceiro. 

00:23:13 A3: Eu coloquei esse no terceiro. 

00:23:14 A4: Eu coloquei esse no segundo, mas é no terceiro. 

00:23:58 A3: Porque tá perguntando por que o domínio do fogo significou um grande avanço 
tecnológico para a sociedade? 

(Fonte: a autora) 

Em relação ao indicador ―leitura e correção de questões‖, os episódios 

selecionados e apresentados no Quadro 17, demonstraram que os graus de 

enquadramento variaram entre as duas turmas, sendo classificado como muito 

forte (E++) na TA e forte (E+) na TB. Ao lermos os episódios observamos que a 

professora, na TB, explicou incialmente aos alunos o que seria feito e o que 

esperava destes antes de prosseguir com a leitura e questionamentos das 

respostas, como fez na TA. Além disso, na TB, ela instigou bem mais com os 

alunos para que falassem suas respostas, permitindo que estes levassem em 

consideração as respostas dos colegas sem avaliá-las de imediato, como fez na 

TA. Também observamos que na TB ela convidou os alunos para sintetizarem a 

resposta final, agindo de forma diferente em relação à TA, na qual sintetizou 

sozinha a resposta da pergunta no quadro e comunicou aos alunos. Assim, 
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observamos que a prática pedagógica desenvolvida pela professora na TB 

possibilitou uma maior interação dos alunos, o que fez com que o grau de 

enquadramento enfraquecesse; no entanto, a professora não soube envolver os 

alunos uns com os outros no momento que estes emitiram as suas respostas, o 

que tornaria a discussão ainda mais interativa, assim sua prática aproximou-se 

de perfil planejado, embora sem alcançar o objetivo proposto na pesquisa. 

Quadro 18: Regra discursiva seleção  

Indicador E++ E+  E-  E- - 

Uso do 
livro 
didático 

A professora 
seleciona o 
assunto e a 
referência 
(livro, internet) 
a ser utilizado. 

A professora 
seleciona o assunto, 
mas os alunos 
podem sugerir a 
algumas das 
referências (livro, 
internet) a serem 
utilizadas. 

A professora 
seleciona o 
assunto, mas a 
referência 
(livro, internet) 
é selecionada 
em conjunto 
pelos alunos. 

A professora 
seleciona o assunto, 
mas a referência 
(livro, internet) é 
selecionada pelos 
alunos com a 
orientação da 
professora. 

Episódios 

TA (E++) 

24/04/2014 (Explicação do conteúdo mudanças de estado físico) 

00:00:14 P: [...] vou solicitar a todos  que vocês peguem o livro de química porque o assunto 
de hoje está no livro de vocês, vamos começar utilizar o livro de química. [...] agora eu quero 
que vocês por gentileza abram o livro na página 19, por que na página 19? Porque as páginas 
anteriores nós já discutimos e fala justamente da Química, por que estudá-la, qual a 
importância, certo? Então em casa vocês poderão estar aprofundando o conhecimento de 
vocês lendo-o. 

00:04:22 A: Oh pró essa questão (). 

00:04:22 P: Essa questão eu vou ver depois. 

00:04:48 P: Nós hoje iremos estudar as mudanças de estados físicos, aí eu vou perguntar a 
vocês. Quais são os estados físicos? 

00:04:53 A: Sólido, líquido e gasoso. 

00:26:46 P: Vamos trabalhar o que está no livro de vocês  agora, o que diz o livro na página 
19. A pergunta é a seguinte: ―quando uma substância sai do estado sólido para o estado  
líquido e  depois para o estado  gasoso‖? O estado sólido está no livro de vocês representado 
por cubinhos de gelo, o líquido/ 

00:27:18 A: A água. 

00:27:18 P: Isso, numa jarra e o gasoso? 

00:27:21 A: O vapor. 

 

TB (E++) 

07/05/2014 (Explicação do conteúdo mudanças de estado físico) 
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00:25:49 P: [...] quero que vocês abram o livro de química na página 19, quem não tem o livro 
quando K chegar na sala, ela providencia mas eu preciso trabalhar este assunto  com vocês 
por conta das atividades pontuadas [...]. No livro página 19 vocês tem um diagrama. Esse 
diagrama aqui certo? ((professora aponta o diagrama virando a imagem do livro para os 
alunos)). Vou estar representando no quadro. [...]. Primeira pergunta que eu vou fazer, eu 
quero um exemplo de uma substância no estado sólido.  

00:28:43 A: Gelo.  

00:28:43 P: Gelo, agora eu quero exemplo de uma substância no estado líquido.  

00:28:49 A: Água. 

(Fonte: a autora) 

Para o indicador ―uso do livro didático‖, representado por meio dos 

episódios do Quadro 18, a professora manteve o mesmo grau de 

enquadramento para as duas turmas, o qual foi classificado como muito forte 

(E++). Tanto na TA como na TB foi a professora quem selecionou o material 

didático a ser utilizado, no caso o livro didático.  

Nesse exemplo, a prática pedagógica da professora não atendeu ao perfil 

teórico planejado, e assim não foi possível atender ao objetivo proposto na 

investigação. Segundo Silva et al. (2013, p. 138), "um controle limitado dos 

alunos na seleção e sequência da sua aprendizagem, ao nível macro, traduz-se 

em um enquadramento forte na relação professor-aluno‖.  

Observamos no episódio da TA que um aluno fez um questionamento e 

a professora respondeu que veria depois. Mais adiante há outra indagação 

durante a explicação teórica em que o aluno valoriza a informação recebida e a 

professora simplesmente ignora o comentário feito. São momentos como estes 

em que o aluno participa voluntariamente da aula, que o professor precisa estar 

atento para envolvê-lo nas discussões propostas. Isto nos faz pensar na 

importância dos cursos de formação de professores investirem  ―mais na 

discussão e problematização sobre como lidar com as interações e categorias 

epistêmicas em sala de aula,  de modo que as estratégias adotadas possam 

favorecer o processo de ensino-aprendizagem‖ (SILVA; MORTIMER, 2013, p. 

548).   
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Quadro 19: Regra discursiva seleção  

Indicador E++ E+  E-  E- - 

Exploração/ 
discussão de 
texto 

A professora 
indica o texto e 
seleciona os 
aspectos que 
considera mais 
importantes 
para serem 
discutidos. 

A professora indica o 
texto, mas permite 
que os alunos 
selecionem segundo 
sua orientação quais 
aspectos do texto irão 
discutir. 

A professora 
indica o texto e 
em conjunto 
com os alunos 
seleciona quais 
aspectos do 
texto irão 
discutir. 

A professora 
indica o texto, 
mas os alunos 
selecionam 
quais aspectos 
do texto serão 
discutidos. 

Episódios 

TA (E++) 

20/03/2014 (Conteúdos evolução da química e suas contribuições à sociedade) 

00:05:40 P: Bem agora [...] eu gostaria de continuar a leitura e a discussão do texto. Nós paramos 
na aula passada justamente na segunda parte do texto, onde diz assim: a contribuição da 
Química para a sociedade, não foi isto? Ok? Todos com o texto em mãos e vamos continuar a 
leitura.  

00:12:45 P: Então vamos continuando e ao término do texto nós vamos abrir para uma discussão 
mais apurada certo? Uma outra pessoa gostaria de continuar a leitura [...]? 

00:12:58 A: Eu. 

00:12:59 P: Obrigada. 

00:13:05 A: ―Apesar desse aspecto negativo e da necessidade de reversão desse quadro, a 
Química tem uma participação fundamental no desenvolvimento da  sociedade...‖ 

00:13:31 P: Então observe. Quando eu escolhi este texto, não escolhi por acaso, eu escolhi ele 
justamente por quê? Porque nesta segunda parte ele vai destacar, é esta parte vai chamar 
atenção né? Desta parte negativa, porque não podemos apenas tecer elogios é preciso também 
nós tecermos críticas, mas críticas que possam fazer com este quadro, esta visão da Química 
negativa ela diminua né? Desmistificar esta visão, esta ideia que as pessoas trazem da Química 
como sendo sempre algo ruim [...]. Continue por favor. 

 

TB (E+) 

10/04/2014 (Conteúdo reações de combustão e propriedades da matéria) 

00:03:23 P: Presta atenção [...] qual é a tarefa que vocês irão realizar agora? [...] quero que vocês 
leiam o texto e busquem relacionar [...] quais os fenômenos que vocês observaram na aula de 
segunda-feira que tem relação com o texto e eu também gostaria que vocês destacassem aqui no 
texto se tem alguma coisa que na aula de segunda-feira quando nós realizamos aquelas 
demonstrações [...] que não foi  é explicado, que não foi dito ou que não teve nenhuma relação 
com a aula de segunda-feira. [...]. Então vamos lá né? 

00:14:11 P: Oi? 

00:14:12 A: () não é isso? 

00:14:16 P: Sim porque essas duas palavras combustível e comburente estão relacionadas com a 
aula de segunda-feira?  

00:14:25 A1: Essa daqui está falando da matéria e do combustível.  

00:14:37 P: Sim você acha que isso aí tem alguma coisa relacionada com a aula de segunda-feira? 
O que? 
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00:14:41 A: Sim que a senhora falou das funções que a função dela é de liberar energia ne isso? 

00:14:50 P: Aí você vai anotando e vai registrando aí no texto pra neste instante quando a gente 
abrir a discussão você falar (...) Vão grifando no texto, anotando no papel se achar melhor pra 
neste instante a gente abrir a discussão viu? 

(Fonte: a autora) 

O indicador acima, ―exploração/discussão de texto‖, representados no 

Quadro 19, conforme os episódios selecionados, nos revelou uma diferença em 

relação às práticas pedagógicas desenvolvidas pela professora nas duas turmas. 

Na TA, a professora manteve um grau de enquadramento muito forte (E++), 

deixando claro que foi ela quem selecionou o texto e por que. Já na TB  

observamos que o grau de enquadramento enfraqueceu, sendo classificado 

como forte (E+), pois apesar da professora ter escolhido o texto para estudo, 

orientou o que os alunos deveriam fazer com sua leitura, mas não destacou 

como fez na TA, dando oportunidade aos alunos de expressarem a sua opinião 

e, ao mesmo tempo, avaliar se o que foi explicado na aula anterior foi 

compreendido.  

Aqui neste caso, observamos que a professora aproximou-se do perfil 

teórico planejado. Segundo Bozelli e Nardi (2012), ―a análise da interação 

professor/aluno residirá em se compreender como essa construção conjunta é 

produzida e como o professor consegue acompanhar o progresso dos alunos‖ 

(p. 87). No entanto, já se sabe que a atitude construtiva dos alunos, assim como 

o papel exercido pelo professor ao orientar e guiar as atividades são fatores 

determinantes para que se alcance sucesso neste processo interativo, como bem 

destacam Bozelli e Nardi (2012). 
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Quadro 20:  Resumo da regra discursiva seleção na relação entre sujeitos 

Indicador Grau de enquadramento TA Grau de enquadramento TB 

Dinâmica proposta E++ E++ 

Retomada na aula a tarefa de 
casa proposta 

E++ 

 

E- 

 

Exibição/discussão  de vídeo E+ E- 

Leitura e correção de 
questões 

E++ E+ 

Uso do livro didático E++ E++ 

Exploração/discussão de 
texto 

E++ E+ 

Tendência da prática 
pedagógica da professora 

E++ E++/E+/E- 

(Fonte: a autora) 

Após análise dos indicadores adaptados e/ou criados para a regra 

discursiva seleção, observamos, segundo o Quadro 20, que a professora  

apresentou como tendência para sua prática pedagógica um grau de 

enquadramento muito forte (E++) na TA, o qual na TB variou de muito forte 

(E++) a fraco (E-). Isto demonstra que a professora aproximou sua prática 

pedagógica do perfil teórico planejado, conforme seu objetivo  principal de 

pesquisa, uma vez que esta não assemelhou-se ao modelo de sua prática 

pedagógica habitual na maioria dos episódios selecionados da TB. Segundo 

Morais e Neves (2005), uma característica favorável à aprendizagem dos alunos 

à regra discursiva seleção seria um enquadramento forte  ao nível macro e fraco 

ao nível micro, ou seja, aos alunos deve ser dado algum controle, como por 

exemplo, a valorização de suas vivências e a integração destas aos conteúdos 

propostos.  
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4.2.3 - Caracterização da prática pedagógica quanto à regra discursiva 

sequência (discurso instrucional) 

 

A regra discursiva sequência ―trata da ordem com que os temas, as 

atividades e as sínteses serão realizadas, bem como os momentos mais 

adequados para as intervenções dos alunos‖ (GALIAN, 2012, p. 425). Segundo 

Bernstein (1996), esta regra refere-se à forma como ocorrerá a transmissão do 

conhecimento, o qual ocorre por etapas e relaciona o que veio antes ao que vem 

depois. ―A sequenciação corresponde a quem estabelece a ordem do que será 

realizado‖ (SILVA, 2012, p. 38). A seguir apresentamos esta regra discursiva em 

alguns quadros com o indicador e os graus de enquadramento seguido de 

episódios selecionados para ilustrá-los. 

Quadro 21: Regra discursiva sequência  

Indicador E+ + E+ E- E- - 

Comentários 
sobre o texto 
lido 

A professora é 
a única que 
comenta o 
texto. 

A professora 
apesar de 
comentar o texto, 
aceita 
intervenções dos 
alunos. 

A professora 
comenta 
juntamente com 
os alunos o 
texto. 

O texto é 
comentado pelos 
alunos com 
supervisão da 
professora. 

Episódios 

TA (E++) 

20/03/2014 (Texto envolvendo os conteúdos evolução da química e suas contribuições à 
sociedade) 

00:06:46 P: Então como na aula passada eu tinha explicado para vocês [...] por meio do estudo 
da Química não foi possível descobrir uma fórmula que fizesse com que as pessoas pudessem 
viver eternamente [...]. Continue por favor. 

00:08:09 A: ―Entre essas contribuições, merecem destaque o aumento da produção agrícola, o 
desenvolvimento de medicamentos, a elaboração de novos materiais, mais leves, mais 
resistentes, biodegradáveis e recicláveis e a produção de combustíveis menos poluentes‖. 

00:08:27 P: Então olha só este segundo parágrafo que a colega de vocês terminou de ler, ele 
destaca o que? Ele destaca justamente as contribuições, ele chama atenção para essas 
contribuições, tanto na produção agrícola como no desenvolvimento de medicamentos, como 
na elaboração de materiais mais leves, resistentes, é que durassem mais, certo? A produção 
de combustíveis menos poluentes. Então ele chama atenção para os avanços, para tudo que a 
Química conseguiu desenvolver até o momento. Existem muito mais exemplos, aqui ele cita 
apenas alguns e que nos permitiu a melhoria da qualidade de vida. Continue por favor. 

00:09:20 A: ―Que geram resíduos tóxicos, os quais, quando não são devidamente tratados, 
provocam sérios danos ambientais. Dessa forma é comum as pessoas relacionarem a palavra 
Química com poluição, com contaminação, com desastres, com situações de perigo ou risco 
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de exploração‖. 

00:09:43 P: ―Explosão‖. 

00:09:44 A: ―Explosão‖. 

00:09:45 P: Olha só este próximo parágrafo ele [...] trouxe determinados aspectos muito 
importantes. Ele trouxe justamente aquilo que na aula passada quando nós fizemos a 
dinâmica tempestade de ideias, aqui na sala eu citei que vocês colocaram pouco, essa visão 
negativa, essa visão da Química ruim, ele colocou aqui a poluição, a contaminação, o 
desastre, a situação de perigo, de risco, tudo isso existe sim. Existe, mas depende de que? 
Depende da forma como o homem, ele destina esse conhecimento químico, ele pode utilizar 
esse conhecimento para usos bons, para fins benéficos e pode utilizar esse mesmo 
conhecimento para fins ruins, que trazem prejuízos para a humanidade. [...]. Alguém quer 
fazer algum comentário? 

00:12:09 A: Eu too falando, eu não acho que a química é negativa. 

00:12:18 P: Sim. Somente isso? 

00:12:26 K: Por que ela não é negativa? 

00:12:33 A: Eu acho que a Química não é porque a Química produz vários medicamentos. 

00:12:45 P: Então vamos continuando e ao término do texto nós vamos abrir para uma 
discussão mais apurada, certo?  

 

TB (E-) 

20/03/2014 (Texto envolvendo os conteúdos evolução da química e suas contribuições à 
sociedade) 

00:05:26 P: Então vamos prestar atenção que J vai iniciar a leitura.  

00:05:28 A: ―Conhecimento químico. O conhecimento químico formal deu início no século 
XVI, quando foi estabelecida a concepção de ciência moderna.  Entretanto, parte dele esteve 
sempre presente na sociedade na relação cotidiana do ser humano com a natureza.  O 
domínio do povo significou‖. 

00:05:52 P: Um minutinho, J fez a leitura do primeiro parágrafo e eu gostaria de ouvir vocês, 
quem poderia fazer um comentário a respeito desse primeiro parágrafo? 

00:06:14 P: Quem poderia é fazer um comentário a respeito do primeiro parágrafo que a 
colega J terminou de ler? (...).  

00:06:29 P: To [sic] esperando, na aula passada aqui vocês participaram bastante quando eu 
fiz a dinâmica né perguntando o que vocês sabiam, o que vocês entendiam de Química. 

00:07:19 K: Gente é o que vocês entenderam nada mais. É o que vocês entenderam.  

00:07:24 A: Eu não sei não. 

00:07:26 P: Vamos lá então inicialmente eu vou solicitar a J, J por gentileza faça a leitura 
novamente do primeiro parágrafo e vocês prestem atenção porque eu preciso que vocês me 
digam o que foi que vocês entenderam.  

00:07:46 A: ―O conhecimento químico formal teve inicio no século XVI, quando foi 
estabelecida a concepção de ciência moderna. Entretanto parte dele, dele esteve sempre 
presente na sociedade e na relação cotidiana do ser humano com a natureza‖. 

00:07:59 P: E aí o que vocês entenderam deste primeiro parágrafo?  

00:08:02 A: Entendi que antes do século XVI já existia esta relação () só que não tão () antes. 

00:08:14 P: Oh! L fez um comentário excelente quem poderia fazer um outro comentário? (...) 
Quem poderia?  



   150 

 
00:09:08 P: Prestem atenção! É L, por gentileza faça novamente aí seu comentário que foi 
excelente para que todos possam ouvir o que você falou, teve pessoas que não ouviram, fala 
novamente o que você disse a respeito da leitura que foi feita. 

00:09:26 A: Eu falei que a partir do século dezesseis já existia química só que não era tão (...) 
estudada como é agora. 

00:09:38 P: Certo, então vamos lá.  

00:09:50 P: Vamos? Outra pessoa, continua a leitura por favor. 

00:09:53 A: ―O domínio de fogo significou uma, um grande avanço tecnológico para a 
humanidade. Além da iluminação noturna, do aquecimento e da proteção contra o ataque de 
animais, o fogo permitiu os cozimento de alimentos, ampliando as possibilidades de 
consumo de vegetais e carnes‖. 

00:10:09 P: Um minutinho, gostaria de ouvir um outro comentário a respeito deste segundo 
parágrafo quem poderia fazer? 

00:10:18 A1: Aqui, que com o avanço do fogo né eles estão falando aqui é eles pode, é eles 
pode, eles puderam  descobrir novas formas de como usar o fogo né, como aquecer, cozinhar 
e outras coisas sim, sim ()... 

00:10:32 ((risos dos alunos)). 

00:10:33 A2: De proteção contra os animais né, de ataques, e assim hoje com o avanço da 
tecnologia, da natureza e tal a gente pode ver que tá crescendo muito né e não só pra isso, 
porque hoje muitos meios de transportes precisam do fogo né então como vai crescendo a 
tecnologia também vai aumentando é a utilização né do fogo.  

00:10:56 P: Muito bem! Outra pessoa gostaria de fazer um outro comentário? Gostaria de 
acrescentar algo? (...) outra pessoa gostaria de fazer um comentário de acrescentar algo? [...]. 
Continue (...) por favor (...) a leitura. 

00:12:22 A: ―Reconhecer materiais inflamáveis, apagar chamas utilizando a água ou areia, 
verificar a transformação dos alimentos ao assá-los ou cozinhá-los constitui conhecimento 
químico. Esse saber foi obtido de modo empírico,  ou seja, com base em observação prática, 
erros e acertos. As ()‖.  

00:12:42 P: Só um minutinho, porque o combinando foi à medida que fosse fazendo a leitura 
de cada parágrafo eu iria solicitar de vocês e alguns  de vocês iriam fazendo comentários, 
então uma outra pessoa, por gentileza faça um comentário a respeito deste terceiro parágrafo 
que foi lido. 

00:13:07 A: Prossiga que ninguém se interessou, rsrs.  

00:13:09 P: Vamos? 

00:13:12 K: Entendeu o que aí gente? 

00:13:13 P: Aqui tem algo interessantíssimo tanto que tem duas, três palavras em negrito 
vamos, vamos fazer o exercício de ler novamente o parágrafo e tentar entender o que o 
parágrafo estar dizendo (...) eu quero ouvir vocês.  

00:13:38 ((conversa entre os alunos)) 

00:13:54 K: O parágrafo fala, fala o que de importante? O que é que tem de informante nesse 
parágrafo? O que vocês falarem é o que vocês entenderam e não vai tá errado porque foi o 
que vocês entenderam. A leitura é assim a gente ler e fala o que a gente entendeu, até mesmo 
uma pergunta é um entendimento, se eu perguntei é porque too com alguma dúvida que isto 
aqui me gerou, uma dúvida e eu tenho que perguntar.  

00:14:16 A:() entendi assim é que  antes eles não sabiam como apagar o fogo eles acendiam a 
fogueira e lá acho que acabava a lenha, sei lá de alguma forma e o fogo se apagava sozinho e 
como o tempo foi passando, creio que  primeiro veio a areia apagar o fogo e depois vieram a 
água eu creio assim, que cada avanço que eles tiveram como diz aqui mesmo foi erros e 
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acertos né?  Foi tentando e até eles conseguiram a forma de apagar e como hoje existem 
várias outras forma de apagar o fogo, eu creio assim que foi com erros e acertos.  

00:14:51 K: Olha o nome chave ERROS e ACERTOS, o que mais de erros e acertos vocês 
entenderam? 

00:15:29 A: Que a base dele é observar e por em prática. 

(Fonte: a autora) 

Para o indicador ―comentários sobre o texto lido‖,  conforme os 

episódios do Quadro 21, observou-se que os graus de enquadramento 

atribuídos pela professora referentes às suas práticas pedagógicas apresentaram 

variação na comparação entre as duas turmas. Enquanto na TA o grau de 

enquadramento foi muito forte (E++), na TB este mudou para um grau de 

enquadramento fraco  (E-). Na TA, a professora é a única a comentar o texto lido 

sem permitir interferências dos alunos, já na TB, ela incentiva os alunos a 

comentarem o texto, os quais não o fazem com espontaneidade; diferentemente 

da TA, ela não faz comentários, mas não incentiva a discussão entre os alunos 

dos poucos comentários feitos. São nestes momentos que a intervenção do 

professor se faz necessário, uma vez que ―o engajamento dos estudantes 

depende, também, do engajamento de seus professores‖ (QUADROS et al., 

2011, p. 174). Neste caso, a professora como a principal agente mediadora do 

diálogo deveria ter feito uso deste para enfraquecer o grau de enquadramento. 

Assim, observamos que a professora aproximou-se de seu objetivo principal de 

pesquisa, mas não conseguiu remodelar sua prática conforme tinha planejado. 

Quadro 22: Regra discursiva sequência  

Indicador E++ E+  E-  E- - 

Exibição/ 
discussão 
de vídeo 

A professora 
anuncia que 
irá exibir um 
vídeo, mas não 
fornece  
orientação e 
nem permite 
intervenções 
dos alunos. 
Após  exibição 
sintetiza a 
explicação sem 
a participação 
dos alunos. 

A professora 
anuncia que irá 
exibir um vídeo 
mais de uma 
vez, destacando 
durante a 
exibição de 
forma 
superficial o que 
os alunos 
deverão 
observar, mas 
não permite que 
estes façam 

A professora 
anuncia que irá 
exibir um vídeo 
mais de uma vez 
e  destaca antes 
da exibição o que 
os alunos deverão 
observar, 
permitindo que 
estes façam 
pequenas 
intervenções.  
Após exibição 
inicia a discussão, 

A professora anuncia 
que irá exibir um 
vídeo mais de uma 
vez e  introduz uma 
breve discussão, 
destacando de forma 
detalhada o que os 
alunos deverão 
observar e 
permitindo que estes 
façam intervenções 
antes da exibição. 
Realiza o mesmo 
procedimento antes 
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intervenções. 
Após exibição 
inicia a 
discussão com 
participação 
voluntária dos 
alunos.  

solicitando a 
participação dos 
alunos. 

de reexibir o vídeo e 
posteriormente à 
exibição retoma a 
discussão 
supervisionando a 
participação dos 
alunos. 

Episódios 

TA (E+) 

27/03/2014 (Exibição de vídeo envolvendo o conteúdo aplicabilidade da química) 

00:19:32 P: Oh! Prestem atenção neste vídeo, ele é pequenininho e vocês vão precisar vê-lo 
várias vezes para que vocês possam compreender o que ele está nós dizendo.  

((vídeo é exibido)) 

00:24:27 P: [...]. Prestem atenção que vocês vão assisti-lo novamente.  

00:25:02 A: De novo? 

00:25:03 P: De novo. Prestem atenção! Depois vocês vão entender porque estou passando de 
novo.  

((vídeo é reexibido)) 

00:26:20 P: Tudo isso aí que ele está mostrando, ele está chamando atenção para  o quê? Ele 
está mostrando onde nós encontramos a Química e de que forma ela é utilizada. Este vídeo 
feito mostra vários países, não se centra em um único país ((comentário feito pela professora 
durante a exibição do vídeo)).  [...] antes de trabalhar com o outro pendrive vou parar um 
pouquinho para fazer a chamada. Enquanto isso, eu quero que vocês pensem porque eu 
quero ouvir a participação de vocês.  

00:27:34 P: Pessoal! Vamos agora para a discussão do vídeo.  

00:27:36 A: Professora como se chama ().  

00:27:49 A: Aquele negócio na mão logo no início do vídeo como se chama? 

00:27:56 P: Tubo de ensaio. 

00:27:59 P: É. [...]. Olha só, vou fazer a seguinte pergunta. Onde encontramos a Química? 

00:28:49 A: Em todos os lugares do mundo. 

00:28:51 P: Ali, pelo que vocês observaram onde nós encontramos a Química? 

00:28:56 A1: Na casa, na rua. 

00:29:03 A2: Na televisão. 

00:29:05 A3: Na nossa roupa, nos  nossos fone de ouvido. 

00:29:15 A4: Até nas panelas.  

00:29:18 P: Então aqui eu vou listar para vocês, tudo aquilo que o vídeo trouxe, oh! [...]. 
Embalagem termoplástica serve para que, logo quando ela abriu a geladeira? Para que 
servem as embalagens termoplásticas? Conservação de alimentos. Outro exemplo, espuma 
isolante, para que serve? Eficiência energética e redução de dióxido de carbono, de gás 
carbônico. Plásticos para áudio e vídeo, oh! Que nós utilizamos os fones de celulares serve 
para quê?  Modernidade e resistência. Fibras sintéticas para que serve?  

00:30:07 A:  Aquecimento e conforto. 

00:30:09 P: Aquecimento, conforto e proteção.  
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TB (E- -) 

31/03/2014 (Exibição de vídeo envolvendo o conteúdo aplicabilidade da química) 

00:29:43 P: [...]. Olha só [...] eu quero que vocês prestem muita, mas muita atenção no que eu 
vou dizer, por quê? Porque se vocês não prestarem atenção vocês não vão entender a tarefa. 
Eu agora vou expor um vídeo, vou exibir um vídeo, certo? 

00:30:01 A: Certo. 

00:30:02 P: Mas, depois que eu exibir eu vou perguntar a vocês o que foi que vocês 
perceberam dele? O que foi que vocês entenderam? Na verdade a minha pergunta é uma 
pergunta bem prática, eu quero saber o seguinte [...] onde é possível encontrar a Química [...]. 
E eu quero que vocês a partir desse vídeo anotem no caderno, onde nós encontramos a 
Química, ok?  Dúvidas? 

00:30:59 A: Não.  

00:32:41 P: [...] então vamos lá, todo mundo entendeu a tarefa? Agora onde nós encontramos 
a Química, a partir do que estar sendo exibido no vídeo.   

00:33:51 ((conversa entre os alunos)) 

00:34:03 P: Se o tempo não for suficiente, calma (...). Prestem atenção, se o tempo não for 
suficiente na próxima aula nós continuamos a partir do vídeo. 

((vídeo é exibido)) 

00:37:35 P: Gostaram? 

00:37:36 A1: Gostei. 

00:37:37 A2: Bem legal.  

00:38:18 P:  Então olhe só na próxima aula eu passo novamente o vídeo ok?  

00:38:23 A: Tá bom. 

00:38:24 P: Para nós podermos fazer a nossa discussão assim bem legal.  

 

TB (E- -) 

04/03/2014 (Continuação da sequência estabelecida na aula anterior: exibição de vídeo 
envolvendo o conteúdo aplicabilidade da química) 

00:00:28 P: Então hoje [...] nós iremos continuar a aula  da sequência da aula passada porque o 
tempo não foi suficiente para que o vídeo exibido  [...] e depois nos pudéssemos discuti-lo, 
certo?  

00:01:02 P: [...]. Eu quero que vocês anotem no caderno/ 

00:01:27 A: De novo professora? 

00:01:27 P: De vocês  a partir do vídeo (...) onde nós encontramos a Química. Quem estava 
aqui na aula passada já sabe qual é a tarefa e quem não estava não sabe, por isso eu estou 
repetindo a tarefa, qual é a tarefa? Anotar no caderno onde nós encontramos a química a 
partir do vídeo exibido..  

00:02:55 A: Eu já anotei um bocado pró. 

 ((vídeo é reexibido)) 

00:08:04 P: Eu vou exibir novamente porque [...] a primeira vez que nós assistimos não é 
suficiente pra fazer a coleta das informações. 

00:08:21 A: Eu já anotei oito pró. 

((vídeo é reexibido)) 
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00:11:21 P: Cinco minutos pra vocês fazerem as anotações, certo?  

00:11:26 A: Já fiz já professora.  

((barulho)) 

00:12:52 P: [...], vocês vão falando o nome de vocês pra eu fazer as anotações e dizendo o que 
foi que vocês anotaram, registraram a partir do vídeo que foi exibido, depois nós vamos fazer 
uma discussão mais apurada.  

00:13:33 A: PB. 

00:13:34 P: Sim PB o que foi que você anotou ? 

00:13:36 A: Embalagem de conservar alimentos termoplástica, roupas, água, plástico e 
borracha, tinta, tubulação plástica e fibra sintética.  

00:13:49 P: Então PB já  comentou né o que foi que ela anotou.  

00:13:58 A: Bota meu (). 

00:36:48 P: [...]. Vai VD.  

00:36:53 A: Água, borracha, plástico, fone de ouvido, tinta () e celulares.  

00:36:59 P: [...] agora eu vou exibir para vocês além do que vocês disseram mais coisas que 
passou despercebido [...]. Antes de exibir tem alguém aqui na sala que gostaria de fazer mais 
algum comentário? Falar alguma coisa?  

00:37:58 A: Não. 

(Fonte: a autora) 

Em relação ao indicador ―exibição/discussão de vídeo‖, os episódios 

representados no Quadro 22 apresentaram uma variação quanto ao grau de 

enquadramento para as práticas pedagógicas desenvolvidas pela professora. Na 

TA, o grau de enquadramento foi classificado como forte (E+) e, na TB como 

muito fraco (E- -). Observamos que, na TA, a professora anunciou exibição de 

um vídeo e disse que os alunos precisariam vê-lo mais de uma vez, entretanto 

não esclareceu sobre o que os alunos deveriam prestar atenção, não solicitou 

registros, e nem disse que depois seria cobrado uma discussão sobre o assunto 

observado no vídeo. Já na TB, além de explicar de forma pormenorizada o que 

os alunos deveriam observar e registrar, ela abriu espaço para esclarecimento 

de dúvidas por parte dos alunos e deixou claro como iria supervisionar a 

participação. Desta forma, na TB a professora possibilitou que os alunos 

conhecessem a sequência e assim pudessem fazer intervenções, remodelando  

sua prática pedagógica conforme tinha planejado em seu principal objetivo de 

pesquisa. 
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Quadro 23: Regra discursiva sequência  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Leitura e 
correção de 
questões 

A professora 
determina, 
sem 
intervenções 
dos alunos, a 
sequência com 
a leitura da 
pergunta e 
resposta desta, 
fazendo no 
final a síntese.  

A professora 
determina, com 
pequenas 
intervenções dos 
alunos, a 
sequência com a 
leitura da 
pergunta e 
resposta desta, 
sintetizando no 
final com algumas 
sugestões dos 
alunos. 

A professora 
determina, levando 
em consideração as 
intervenções dos 
alunos, a sequência 
com a leitura da 
pergunta e resposta 
desta, sintetizando 
no final por meio 
da opinião dos 
alunos. 

Os alunos 
determinam, 
com a 
orientação da 
professora, a 
sequência com a 
leitura da 
pergunta 
seguida da 
resposta e 
síntese no final 
após a 
discussão. 

Episódios 

TA (E+) 

24/03/2014 (Correção de atividades envolvendo a química e suas aplicações) 

00:00:19 P: Hoje [...] eu vou iniciar a aula. E eu queria  pedir a vocês a cooperação na hora da 
explicação das atividades em relação a conversa. 

00:02:48 P: Quem poderia por gentileza fazer a leitura da primeira pergunta? 

00:02:50 A: Eu. 

00:02:52 P: Por favor leia um pouco alto viu? 

00:02:55 A: Certo.  

00:11:16 P: Questão de número 2. Quem poderia fazer a leitura da questão de número 2? Por 
favor? 

00:11:23 A: Eu posso novamente? 

00:11:25 P: Outra pessoa. 

 

TA (E+) 

27/03/2014 (Continuação da sequência estabelecida na aula anterior envolvendo a correção 
de atividades envolvendo a química e suas aplicações) 

00:00:16 P: [...]. Então vamos lá, na aula passada nós [...] ficamos na questão de número 04 
para correção. [...]. Quem respondeu? Inicialmente alguém [...] por gentileza poderia fazer a 
leitura da questão de número quatro? [...]. Alguém poderia por gentileza fazer a leitura da 
pergunta? 

00:02:20 A: Eu quero professora. ―Identifique em um par de tênis pelo menos dois materiais 
cuja produção industrial está relacionada ao conhecimento químico‖. 

00:02:48 P: [...] é importante que todos abram o caderno e acompanhem a resposta, certo? O 
colega terminou de fazer a leitura da pergunta. Agora eu quero ouvir a resposta de vocês. 
(...). Quem respondeu a questão de número quatro? 

00:03:07 A: A cola e a tinta. 

00:03:27 P: E o que mais? 

00:03:29 A1: Borracha!  ((vários alunos respondem)) 
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00:03:32 A2: Eu coloquei a borracha, cadarço, pedaço de madeira e a tinta. 

00:04:23 P: Quem citou algo diferente.  

00:04:26 A: Eu não coloquei nada. 

00:04:29 P: Quem colocou algo diferente e gostaria de falar? O tênis só tem isso? Am? 

00:04:34 A: O plástico. 

00:04:48 P: Então o plástico no solado. O que mais? 

00:04:55 A: Só professora. 

00:05:04 P: Estou esperando. Está faltando alguma coisa. 

00:05:05 A: Calma aí professora. 

00:05:06 P: Am? 

05:05:09 A: A1 espuma. 

00:05:34 A2: A palmilha. 

00:06:17 A3: O meu tem metal. 

00:06:20 P: O metal onde? 

00:06:26 A1: O metal onde aquele buraco assim oh! Onde enfia o cadarço. 

00:06:42 A2: Faltou o que professora? 

00:06:43 P: Agora está completo. Então nós podemos dizer o quê? Que o tênis ele é 
constituído de borracha. [...]. Nós também temos o tecido que é utilizado para a confecção do 
tênis e também a linha que é utilizada neste processo. Além disso, como F citou nós também 
temos o que? A tinta. [...]. Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito  da química 
do tênis?  

 

TB (E-) 

27/03/2014 (Correção de atividades envolvendo a química e suas aplicações)  

00:04:48 P: O que nós iremos fazer? Oi? O que nós iremos fazer? Nós iremos fazer a correção 
das atividades, das questões. Inicialmente eu vou estar ouvindo o que vocês responderam 
certo? Vamos lá. Só no final, só no final de todas as questões corrigidas a um, a dois e a três 
eu vou tecer comentários. Vamos lá, por gentileza alguém faça a leitura da primeira questão.  

00:06:02 A: Eu leio professora. 

00:06:03 P: Leitura da questão de número um. 

00:18:48 P: Então vamos para a questão número dois?  

00:18:50 A: Vamos. 

00:18:55 P: Então vamos. Alguém por gentileza ler a questão número dois. 

00:18:57 A: Pode ler professora? 

00:18:58 P: Pode. 

00:19:00 A1: Quer ler? 

00:19:02 A2: Não, pode ler. 

TB (E-) 

31/03/2014 (Continuação da sequência estabelecida na aula anterior envolvendo a correção 
de atividades envolvendo a química e suas aplicações) 

00:01:23 P: Vamos fazer o combinado da aula passada. Qual foi o combinado da aula 
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passada? 

00:01:28 A: Não lembro. 

00:01:31 P: Um colega lia a pergunta, depois vários colegas (...). 

00:31:34 A: Respondia. 

00:31:35 P: Respondiam as suas respostas, as suas opiniões a respeito de qual deveria ser a 
resposta eu ia listando no quadro as respostas (...). 

00:01:42 A: Foi. 

00:01:43 P: E no final eu fazia o quê? O fechamento da questão, certo? 

00:01:49 A: Certo. 

00:01:50 P: Então hoje nós iremos fazer da mesma forma, primeiro alguém faz a leitura por 
gentileza da questão.  

00:15:04 P: [...] agora vamos para a questão de número quatro, quem poderia fazer a leitura 
da pergunta? 

00:15:15 A: ―Identifique em um par de tênis pelos menos dois materiais cuja a produção 
industrial está relacionamento [sic] está relacionada ao conhecimento Químico‖. 

00:15:25 P: E aí vocês responderam o quê?  

00:15:27 A1: Eu coloquei a cola e o solado.  

00:15:31 A2: Cola e tecido. Vocês? 

00:15:32 A3: Eu coloquei a cola e a fuselagem. 

00:15:33 A3: O tecido professora. 

00:15:56 P: O que mais?  

00:15:58 A: A cola e a costura. 

00:15:59 P: Ham [sic]. Vão falando. A cola e a costura e o que mais? 

00:16:05 A: Tá bom pró.  

00:16:06 P: Não:::::::::::::! 

00:16:08 ((sorrisos)) 

00:16:09 P: () tem mais materiais.  

00:16:13 A1: Eu botei borracha e tinta.  

00:16:15 A2: O cadarço (). 

00:16:31 P: A pergunta quer que você relacione o material relacionado com o conhecimento 
Químico. 

00:16:40 K: O bico do cadarço é de quê? 

00:16:41 P: Não K, não fala não.  

00:16:42 K: To [sic] perguntando. 

00:16:44 P: Perguntar pode.  

00:16:45 K: É feito de quê? 

00:16:53 P: Olhem para o tênis de vocês e percebam, o que é que está faltando? 

00:16:55 ((barulho)). 

00:18:32 A: O ferrinho? 

00:18:24 P: Ham [sic]? E qual é o nome desse ferrinho? 
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00:18:25 A: Sei lá. Não sei. 

00:18:27 P: Está localizado este ferrinho? 

00:18:37 A4: Eu botei o metal de por o cadarço professora. 

00:18:38 P: Muito bem! [...]. Prestem atenção, agora eu quero que vocês me respondam tudo 
que nós colocamos aqui agora sem repetir as palavras, certo? 

00:22:32 P: [...]. Tem mais alguma coisa pra acrescentar aqui que nós esquecemos? 

00:22:34 A: Não professora está tudo aí. 

00:23:58 P: [...]. Então aqui eu trago o seguinte título oh: a Química do tênis e aí nessa 
Química do tênis o que é que eu destaco? Eu destaco a parte da borracha onde está o solado e 
essa borracha ela pode ser  de forma natural a partir de uma seringueira ou ela pode ser 
sintética a partir dos derivados né de um produto do petróleo [...]. Então aí você observa a 
diversidade de materiais que foram utilizados para confeccionar um, o tênis todos 
relacionado com a Química.  Então o que nós poderíamos concluir? (...). ((Professora aguarda 
um tempo, nenhum aluno se pronuncia e ela continua)). Nós poderíamos concluir que o tênis 
é um produto final formado por materiais encontrados tanto na natureza como sintetizados, 
[...]. Então a Química produz diversos materiais que utilizamos em nosso dia-a-dia como por 
exemplo, a borracha, o náilon e o metal que encontramos em um tênis.  

(Fonte: a autora) 

O indicador acima ―leitura e correção de questões‖, representado por 

meio dos episódios selecionados no Quadro 23, demonstrou que o grau de 

enquadramento variou entre as duas turmas. Enquanto na TA, a professora 

manteve um grau de enquadramento forte (E+), na TB, este variou  para fraco  

(E-). Nos episódios transcritos, observamos que na TA, a professora não 

explicou a ordem do que seria feito, iniciando a correção da atividade com a 

solicitação de participação dos alunos e, só no final, após ter realizado a síntese, 

abriu espaço para que os alunos fizessem comentários.  

Já na TB, a professora explicou a sequência a ser utilizada durante a 

correção da tarefa antes de iniciar a sua correção, situando assim os alunos não 

só em relação à organização da atividade como também sobre a sua 

participação. Neste caso, a professora desenvolveu sua prática pedagógica 

diferenciando-a de uma turma para a outra ao possibilitar um envolvimento 

maior dos alunos na TB, e com isto foi capaz de remodelar sua prática 

pedagógica.  

Em nossa experiência como professores temos ouvido em horário de 

planejamento escolar, principalmente de professores que lecionam em colégios 

de contextos sociais diferentes, que não é muito comum os alunos oriundos de 

famílias pertencentes à classe trabalhadora, principalmente aqueles que não 
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dispõem de uma orientação para estudo em suas casas, apresentarem dúvidas 

em sala de aula e exporem suas opiniões. Claro que há casos de alunos tímidos, 

mas o que mais se observa é o envolvimento destes em conversas paralelas e 

sem coerência com o conhecimento formal.  

Isto pode estar relacionado com diferenças entre o código desenvolvido 

pela escola e o código vivido pelos alunos em sua família e/ou comunidade, o 

que com frequência gera mal entendidos e insucesso escolar. Diante desta 

realidade, os professores, segundo Morais (1992), por não ―compreender as 

implicações sociológicas do processo de transmissão-aquisição que estão a 

promover‖ (p. 71), acabam na maioria das vezes se deixando levar pela 

influência desse contexto social, e no caso de turmas e escolas com alunos de 

classe trabalhadora, os professores passam a exigir menos a aquisição do 

conhecimento formal, justificando sua prática com base nos ―atributos locais da 

população em que ensinam‖ (MORAIS, 1992, p. 28), e assim os alunos 

desfavorecidos ficam em  desvantagem ainda maior em relação a seus pares da 

classe média.  

Quadro 24: Regra discursiva sequência  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Definição 
de 
sequência 
do 
conteúdo  

A professora 
determina 
qual será a 
sequência do 
conteúdo a ser 
trabalhado e 
não permite 
que os alunos 
a  alterem. 

A professora 
determina qual será a 
sequência do conteúdo 
a ser trabalhado, mas 
permite que os alunos 
alterem, desde que 
apresentem 
argumentos válidos. 

A professora 
determina qual 
será a sequência 
do conteúdo a ser 
trabalhado mas,  

se os alunos 
solicitarem, 

altera a ordem 
estabelecida. 

Os alunos, 

sob a 
orientação da 
professora, 

definem qual 
será a 
sequência do 
conteúdo a ser 
trabalhado. 

Episódios 

TA (E++) 

31/03/2014 (Explicação do conteúdo propriedades da matéria) 

00:00:14 P: [...] na aula de hoje nós iremos tratar de um tema bem interessante que é 
denominado propriedades gerais da matéria.  

00:00:43 P: Continuando, certo? Então aqui na primeira imagem eu faço um questionamento, 
certo? O que a Química estuda? Logo a seguir nós temos três imagens cada imagem com um 
determinado nome a primeira imagem diz assim matéria, a segunda imagem energia e a 
terceira imagem TRANS-FOR-MA-ÇÃO, então nós vamos iniciar pela primeira palavra 
matéria, certo?(...). Antes eu quero fazer uma pergunta à vocês É,É,É vocês já ouviram falar a 
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palavra matéria?  

00:01:27 A1: Já.  

00:01:28 A2: Já ouvi. 

00:01:29 A2: Matéria de (). 

00:01:33 P: Fale novamente o que você disse. 

00:01:39 A: Não, matéria que conheço é esta de português, matemática, ciências só. 

00:01:45 P: Alguém já ouviu falar a palavra matéria em alguma outra definição? A colega de 
vocês falou que já ouviu falar de matéria como é a língua portuguesa, matemática/  

00:01:58 A1: Já. 

00:01:59 A2: Eu já.  

00:02:01 P: Quem falou eu já? Quem foi? 

00:02:03 A: Foi eu.  

00:02:04 P: Fale aí o que você já ouviu falar a respeito dessa palavra? Só eu já não é suficiente.  

00:18:54 P: Vamos lá então. Olha só, nós iremos agora falar um pouquinho sobre as 
propriedades GE-RAIS da matéria, certo? Então as propriedades gerais da matéria são 
aquelas comuns a toda espécie de matéria, não permite diferenciar os materiais. 

 

TB (E++) 

14/04/2014 (Explicação de conteúdo propriedades da matéria) 

00:00:23 P: Nossa aula hoje vai envolver dois momentos. Eu vou estar expondo alguns slides 
e à medida que estiver expondo esses slides nós vamos estar prestando atenção no texto 
porque na aula passada nós começamos a discussão do texto/ 

00:00:53 A: Eu não tenho esse texto não.  

00:00:54 P: Mas nós não fizemos a conclusão. Você não veio na última aula, por isso que você 
não tem o texto. [...]. Voltando ao assunto, primeiro slide tem assim o que a química estuda 
certo? Tem três palavras matéria, energia e transformação. Eu vou fazer inicialmente uma 
pergunta a vocês alguém aqui já ouviu falar a palavra matéria? 

00:02:56 A: Já. 

00:02:58 P: Em química? 

00:02:59 A: Já. 

00:03:00 P: Quem saberia me dizer o que significa matéria? 

00:03:04 A: Matéria é tudo aquilo que tem no corpo, uma massa e/ 

00:03:14 ((conversa entre alunos)) 

00:03:33 P: Fale novamente defina novamente o que significa matéria? 

00:03:38 A: Que tem uma quantidade de massa, volume e que ocupa um lugar no espaço tudo 
isso. 

00:03:45 P: Vocês ouviram isso quando? 

00:03:47 A: Ano passado. 

00:03:49 ((conversa entre alunos)) 

00:04:00 P: Todos concordam com a definição de F?(...). 

00:04:17 P: Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço foi isso que ela falou.  [...] 
mas eu quero fazer o seguinte questionamento a vocês possuir massa e ocupar lugar no 
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espaço... [...] são definições que nós poderíamos usar para classificar, identificar ou definir 
um material? O que vocês acham? 

00:05:14 A: Sim 

00:05:16 P: É? 

00:05:18 ((conversa entre alunos)) 

00:05:28 P: Novamente a pergunta, alguns de vocês definiram matéria como tudo que tem 
massa e ocupa lugar no espaço, certo? Aí eu pergunto a todos possuir massa e ocupar um 
lugar no espaço são definições que podem ser usadas para identificar, para classificar um 
material, diferenciar um material do outro? 

00:05:54 A: Não, porque nem todo material tem a mesma característica, só que a senhora 
perguntou o que é matéria e não pediu para a gente diferenciar.  

00:06:10 P: Eu perguntei o que é matéria. Então matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no 
espaço. 

(Fonte: a autora) 

Para o indicador ―definição da sequência do conteúdo‖, os episódios 

apresentados no Quadro 24 evidenciaram que a professora manteve um grau 

de enquadramento muito forte (E++) para a regra discursiva sequência em 

ambas as turmas, ainda que tenha estimulado o diálogo e a interação nas duas 

turmas. Porém, na TA, os alunos não corresponderam à expectativa da 

professora, que prosseguiu a sequência estabelecida para o conteúdo. Já na TB, 

ainda que  a professora obtivesse um retorno maior dos alunos, ela não 

permitiu que os mesmos alterassem a sequência estabelecida para o conteúdo. 

Isto ficou explícito quando o aluno na TB emitiu uma resposta correta (Não, 

porque nem todo material tem a mesma característica, só que a senhora perguntou o que 

é matéria e não pediu para a gente diferenciar)  e a professora não valorizou, dando 

continuidade ao conteúdo e introduzindo uma nova definição. Aqui não 

observamos a remodelagem da prática pedagógica da professora que 

assemelhou-se nas duas turmas quanto ao grau de enquadramento, 

evidenciando uma aproximação com a prática pedagógica que normalmente 

seguia antes de conhecer a teoria adotada nesta pesquisa. 
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Quadro 25: Regra discursiva sequência  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Retomada 
de 
conteúdos 
referente à 
aula 
anterior  

A professora 
dá sequência 
ao 
planejamento 
sem fazer uma 
retomada dos 
conteúdos já 
discutidos. 

A professora dá 
sequência ao 
planejamento, 
fazendo uma 
retomada dos 
conteúdos já 
discutidos. 

A professora dá 
sequência ao 
planejamento, fazendo 
uma retomada dos 
conteúdos já 
discutidos em 
conjunto com os 
alunos. 

Com base nos 
aspectos 
destacados 
pelos alunos a 
professora dá 
sequência ao 
conteúdo. 

 

Episódios 

TA (E+) 

03/04/2014 (Explicação do conteúdo propriedades gerais da matéria) 

00:02:55 P: Então hoje [...]. Continuando a exposição dos slides, sobre propriedade da matéria. 
Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar 
relacionado a aula passada? Em relação aos slides que foram apresentados?  

00:04:39 A:  Extensão, massa, inércia, divisibilidade. 

00:04:45 P: Ah! Estão pescando do caderno assim não vale. 

00:04:48 A: Ah professora! Anotei. 

00:05:28 P: [...]. Eu queria que vocês falassem sem consultar o caderno, mas tudo bem, então 
vamos continuar. 

00:05:31 A: Vamos. 

00:05:37 P: Paramos aqui nas propriedades funcionais  que eu fiz o experimento e mostrei 
para vocês  que se tratava de um ácido e de uma base. 

 

TB (E++) 

28/04/2014 (Explicação do conteúdo propriedades gerais da matéria) 

00:00:12 P: [...] nós iremos continuar  a aula de onde nós paramos na aula passada que foi 
justamente nas propriedades físicas da matéria, certo? E nós paramos ()/  

00:00:36 ((conversa entre alunos)) 

00:01:08 P: Nós paramos na propriedade física (...) dureza, certo? [...]. Então a dureza é uma 
das propriedades físicas da matéria.  

00:01:28 A: A o que professora? 

00:01:29 P: A dureza.  

00:01:30 ((risos)) 

00:01:34 P: [...] o que significa dureza? Dureza representa propriedade nas quais 
determinadas substâncias possuem eh:: certa resistência ao risco certo? Então ? Então aqui eu 
trouxe essa definição para vocês, não precisa estar copiando as definições, mas vocês 
precisam anotar os tópicos. Ok?  Vocês entenderam o que significa dureza? Vocês 
entenderam que dureza é uma propriedade na qual determinada substância oferece 
resistência ao risco? 

(Fonte: a autora) 
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Para o indicador ―retomada de conteúdos referente à aula anterior‖, os 

episódios selecionados e apresentados no Quadro 25 demonstraram que a 

professora manteve um grau de enquadramento forte (E+) na TA e muito forte 

na TB (E++). Na TA, a professora ao iniciar a aula questionou os alunos sobre o 

conteúdo estudado na aula passada, apesar de não conseguir envolvê-los numa 

discussão pelos menos fez referência ao conteúdo tratado. Já na TB, ela iniciou a 

aula dando sequência ao conteúdo sem fazer nenhuma referência ao que tinha 

sido explicado na aula anterior. Aqui não observamos o remodelamento da 

prática pedagógica da professora da TA para a TB, que se deixou levar pelas 

características de sua prática pedagógica habitual.  

No intuito de cumprir com os conteúdos pré-estabelecidos e a pequena 

carga horária disponível é muito comum observamos que os professores das 

disciplinas experimentais agem, na maioria das vezes, como fez a professora ao 

desenvolver sua prática pedagógica na TB, ou quando tentam recapitular agem 

da forma como foi o procedimento da professora na TA, ou seja, não 

estabelecem uma interação discursiva com seus alunos. Segundo Bernstein 

(1996, p. 99-100), ―as regras de sequenciamento são marcadas por rituais de 

transição e estão presentes nas listagens de conteúdos, nos currículos‖. 

Quadro 26: Regra discursiva sequência  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Demonstração e 
interpretação 
experimental 

O professor 
determina a 

sequência de 
observações e 

de 
interpretações 
que os 

alunos devem 
realizar. 

O professor 
determina a 

sequência de 
observações e 

interpretações, 
mas essa 

sequência pode 
ser alterada 

pelos alunos em 
aspectos 

pontuais. 

O professor 
determina a 

sequência de 
observações e 

interpretações 
mas, por 

sugestão dos 
alunos, são 

feitas alterações a 
essa 

sequência. 

A sequência 
de observações 

e 
interpretações 
são 

estabelecidas 
pelos alunos 

sob a 
orientação do 
professor. 

Episódios 

TA (E++) 

31/03/2014 (Aula experimental sobre o conteúdo propriedades gerais da matéria) 
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00:38:37 P: Agora aqui eu trago as propriedades funcionais. 

00:38:39 A: É pra escrever? 

00:38:42 P: Não sei, acho que não precisa essa daqui não que são aquelas propriedades que 
são observadas somente em alguns é grupos específicos da matéria e aqui eu trago as funções 
inorgânicas como os ácidos e a bases, os sais e os óxidos.  

((professora goteja o indicador nos tubos de ensaio que mudam a cor do líquido)) 

00:39:00 A: Que legal! 

00:39:01 P: Dois líquidos oh um é ácido e o outro é uma base. 

00:39:04 ((sirene)) 

00:39:06 P: Eu vou fazer aqui rapidinho só para vocês verem, certo. Mesmo tocando o horário. 

00:39:08 A1: Faz hoje não pró. 

00:39:10 A2: Cala a boca S. 

00:39:11 P: O ácido vai ter que cor? 

00:39:13 A: Laranja. 

00:39:14 P: E a base? 

00:39:15 A: Azul. 

00:39:16 ((barulho)) 

00:39:17 P: Então vamos lá né? Eu vou colocar aqui dois tubos de ensaio [...]. Observem um é 
o ácido e o outro é uma base, aqui eu tenho um indicador que é uma substância que no meio 
ácido tem uma determinada cor e no meio básico tem outra determinada cor. Eu tenho uma 
tabela e essa tabela me diz que no meio ácido vai ficar o quê? 

00:40:05 A: Laranja. 

00:40:06 P: E no meio básico? 

00:40:07 A1: Azul. 

00:40:13 A2: Que legal. 

00:40:15 P: Certo? 

00:40:16 A: Tem cheiro? 

00:40:17 P: Eu vou fazer uso de uma outra propriedade aqui agora que não é inofensiva, mas 
isso não é o certo, por favor sinta o cheiro (...). 

((professora pesquisadora leva o tubo de ensaio até uns alunos e solicita que sintam o 
aroma)) 

00:40:27 P: Sentiu algum cheiro especial? Qual foi? 

00:40:32 A: De limão. 

00:40:33 P: De limão, então aqui eu preparei duas soluções a que está amarela foi uma solução 
de limão e a que está azul foi o quê? Uma solução de água de sabão, peguei o sabão comum, 
aquele que lavamos roupa e preparei uma solução, porque o sabão ele contém soda cáustica, 
então no meio básico ele fica o quê? Azul e o limão ele fica o quê? 

00:40:56 A: Laranja. 

 

TB (E+) 

07/04/2014 (Aula experimental sobre o conteúdo propriedades gerais da matéria) 

00:12:20 P: Esta vidraria se chama tubo de ensaio [...]. No primeiro tubo de ensaio eu coloquei 
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uma substância, no segundo tubo outra e no primeiro de todos eu coloquei água. Agora eu 
vou adicionar outra substância chamada indicador certo? Este indicador se chama azul de 
bromotimol, então primeiro eu vou adicionar na água pra que vocês percebam a cor dele (...) 
na água ele está que cor?  

00:13:45 As: Verde/ isto aí é verde/ verde. 

00:14:17 P: É verde ok (...) Agora eu vou adicionar este indicador (...) olha que cor está 
ficando? 

00:14:30 As: Azul.  

00:14:45 P: Então aqui eu estou trabalhando com três tubo de ensaio o primeiro tubo de 
ensaio que foi o da água ficou que cor? 

00:14:41 A: Verde. 

00:14:43 P: Oh! Verde não é isto? Todo mundo consegue ver que é verde? 

00:14:46 A: Hamham [sic]/sim. 

00:14:47 P: [...]. Este outro tubo de ensaio ficou que cor? 

00:14:52 As: Laranja. [...]. E o de cá? 

00:15:26 As: Azul.  

00:15:32 P: [...]. O que vocês estão observando aqui no tubo de ensaio? 

00:15:52 A1: Mudança de cor. 

00:15:53 A2: Diferença. 

00:15:55 P: Sim, mas vocês estão observando, como vocês conseguem identificar que a 
coloração tá diferente? 

00:15:58 A: Visão.  

00:16:02 P: Visão. Isto aqui eu poderia dizer que é o que? Tenho três o que? 

00:16:07 As: Cores. 

00:16:12 P: Então a cor que nós identificamos por meio da visão. Então nós temos um tubo de 
ensaio de cor azul, um tubo de ensaio de cor amarela e um tubo de ensaio de cor neutra. 
Anotem por que estas informações serão importantes quando eu fizer a exposição dos slides.  

00:16:33 A: Professora. 

00:16: 34 P: Oi. 

00:16:34 A: É pra anotar o que pró? 

00:16:37 P: É pra anotar a cor que a substância ficou em cada tubo de ensaio.  [...]. Na próxima 
aula quando eu fizer a exposição dos slides eu gostaria que vocês me dissessem quais foram 
estas substâncias porque os slides vão estar mostrando. 

00:17:15 A: Foram três substâncias não foi professora? 

00:17:19 P: Foi, a única que eu sei a cor é a água. Continuando agora eu estou aqui 
trabalhando com (...) oh um material feito de aço e um imã o que acontece?  

00:18:04 A: Oh professora!  

00:18:05 P: Am [sic]? 

00:18:07 A: () aquele vasinho ali. 

00:18:09 P: Qual vasinho?  

00:18:10 A: Este aqui (). 

00:18:13 P: Este? Este? Aqui não tem o nome aqui eu não sei por que eu peguei de forma 
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aleatória são duas substâncias que eu trabalhei. 

00:18:26 A: E aqui são as cores quê? 

00:18:29 P: Uma das substâncias desta que eu trabalhei aqui você na próxima aula vai ter a 
oportunidade de estar identificando (...) mas, eu não vou dizer como também agora, aliás 
agora eu posso até dizer isto para que vocês possam identificar uma destas substâncias, agora 
eu não vou dizer qual foi (...). Que substância é esta? 

00:19:26 As: Sei lá professora, destilada/ deixa eu ver aí professora, deixa eu ver aí/ 
destilada/ Deus é mais que povo é este/ é um perfume.  

00:19:46 P: Você não sabem o que é isto?  

00:19:48 A: Eu nem senti o cheiro. 

00:19:49 K: F falou aqui, F fala aí F.  

00:19:52 A: Limão (...). limão  

00:19:56 P: Verifique se é limão? 

00:20:02 A: Sim. 

00:20:15 P: É limão agora?(...). [...]. Pois é então uma destas duas aqui que ficou desta cor foi o 
limão, agora eu não vou dizer qual foi, se foi a que ficou laranja ou se foi a que ficou azul, 
vocês que vão estar identificando na próxima aula. 

00:20:28 As: Foi a laranja.  

(Fonte: a autora) 

Em relação ao indicador ―demonstração e interpretação experimental‖, 

observamos que o grau de enquadramento da professora variou  de muito forte 

(E++) na TA para forte (E+) na TB, segundo os episódios selecionados no Quadro 

26. No início dos procedimentos, a professora foi capaz de modificar  sua 

prática pedagógica, mas, no decorrer da aula, ela permitiu na TB que um aluno 

interferisse na sequência estabelecida (momento em que o aluno questiona a 

professora sobre o vasinho, questionando sobre a cor deste e a professora acaba 

identificando uma das substância, que no caso foi o sumo de limão), diferente da TA, 

na qual a pergunta do aluno seguiu a sequência determinada pela professora, 

que apresentou os experimentos em conjunto com a explicação do conteúdo em 

slide. Desta forma, observamos que na TA o grau de enquadramento foi 

classificado como muito forte (E++) e na TB como forte (E+).  

 Já na TB a professora permitiu que um aluno interrompesse a sequência 

estabelecida retornando ao fenômeno anteriormente demonstrado para 

responder ao questionamento do aluno quando acaba revelando uma das 

substâncias utilizada, alterando assim a sequência a ser seguida.  
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Sabemos que ―um controle limitado dos alunos na seleção e sequência da 

sua aprendizagem, ao nível macro, traduz-se em um enquadramento forte na 

relação professor-aluno‖ (SILVA et al., 2013, p.138), mas ao nível micro este 

controle deve ser diminuído e ao aluno deve ser conferida certa autonomia. 

Quando o conhecimento do aluno é valorizado pelo professor que o utiliza para 

explicar o conhecimento escolar, o acesso ao contexto escolar é facilitado e a 

escola passa a ter mais sentido, principalmente para os alunos de grupos sociais 

menos favorecidos (MORAIS; FONTINHAS, 1993). Neste exemplo, observamos 

que a professora conseguiu remodelar a prática pedagógica de acordo com o 

seu objetivo principal de pesquisa. 

Quadro 27: Regra discursiva sequência 

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Exploração/ 
discussão de 
texto 

 A professora 
explora o texto 
segundo uma 
ordem que não é 
alterada, mesmo 
que haja 
intervenções dos 
alunos. 

A professora explora o 
texto segundo uma 
determinada ordem, 
mas permite que os 
alunos proponham 
pequenas alterações na 
ordem. 

A professora 
explora o 
texto, 
discutindo 
com os 
alunos a 
ordem de 
exploração. 

Perante o 
texto, os 
alunos, sob a 
orientação da 
professora, 
definem a 
ordem de 
exploração. 

Episódios 

TA (E++) 

03/04/2014 (Texto sobre o conteúdo reações de combustão e propriedades da matéria) 

00:36:49 P: [...] na próxima aula eu vou estar entregando o texto a vocês e nesse texto ele fala 
um pouquinho sobre as propriedades mais especificas da matéria que nós vamos estar 
discutindo. 

 

TA (E++) 

07/04/2014 (Texto sobre o conteúdo reações de combustão e propriedades da matéria) 

00:01:01 P: Olha só. Presta atenção, eu agora vou estar entregando um texto a vocês.  

00:01:40 P: Quem falta receber o texto? 

00:01:49 P: [...]. Olha só, este texto nós não vamos fazer a leitura e a discussão. 

00:02:16 A: Por quê? 

00:02:18 P: Por que não? Porque hoje eu vou fazer uma atividade diferenciada a partir deste 
texto, ok? O que eu vou fazer mesmo com o texto? Eu vou destacar no texto, é (...) algumas 
informações importantes. Então vamos lá, todos com a primeira parte do texto.  

00:06:35 P: [...]. Na primeira parte do texto, vem falando assim: alguns conceitos importantes, 
então aqui o que é que ele destaca neste primeiro parágrafo do texto? Diz o que, que muitas 
transformações ocorrem ao nosso redor e dentro de nós mesmos a todo instante. Então 
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dentro do nosso organismo a todo instante está o quê? Ocorrendo várias transformações.  

00:13:26 P: [...]. Aí eu vou destacar algo importante que aqui o texto não está falando, mas o 
petróleo, ele é o quê? Ele é um combustível que nós vamos usar para sempre? 

00:13:40 A: Não. 

00:13:41 P: Am [sic]? O pessoal fala o quê? Que ele é o quê? Um combustível o quê? 

00:13:47 A: Não renovável. 

00:14:48 P: Ele destaca aqui um tipo de gás que é derivado do petróleo, que nós usamos em 
nossa casa. Que gás é esse? 

00:14:56 A: Comburente. 

00:14:57 P: Am [sic]? 

00:14:58 A: Faz a pergunta de novo aí? 

00:15:02 P: Tá no texto. Seguindo o texto certo? Ele vai destacar a gasolina que é usada no 
automóvel. Psiu::::::! Ele vai destacar o óleo diesel que é usado para os ônibus e caminhões. E 
ele vai destacar o quê? O gás de cozinha, certo? 

TB (E-)  

07/04/2014 (Texto sobre o conteúdo reações de combustão e propriedades da matéria) 

00:29:49 P: [...]na próxima aula eu vou entregar um texto pra vocês e vocês vão estar 
discutindo melhor o que nós vimos hoje, ok? 

 

TB (E-) (Texto sobre o conteúdo reações de combustão e propriedades da matéria) 

10/04/2014 (Texto complementar sobre as propriedades da matéria) 

00:00:52 P: Então [...] iremos continuar nossa aula e a nossa atividade de hoje será a seguinte 
eu vou entregar a vocês um texto, vocês irão fazer a leitura do texto e a medida que vocês é 
forem lendo eu gostaria que vocês tentassem relacionar o que nós discutimos na aula 
passada, discutimos não né? O que vocês viram na aula passada, quais os fenômenos que 
vocês observaram na aula passada com aquela pequena aula demonstrativa que foi feita aqui 
anteriormente e que tem em comum o texto [...].Então vamos lá né? 

00:07:15 A: É pra fazer o que mesmo? 

00:07:17 P: É pra fazer o que mesmo? Ler o texto e depois tentar relacionar o que tem em 
comum com o texto e é (...) o que tem em comum entre o texto e os fenômenos que foram 
demonstrados aqui na aula anterior, na aula de segunda-feira certo? 

00:08:21 P:[...].  Podem discutir um com o outro certo? Precisa fazer individual não, (...) 
podem responder de forma coletiva, em dupla, como vocês acharem melhor agora não 
podem viu G.L?  

00:14:50 P: Aí você vai anotando e vai registrando aí no texto pra nesse instante quando a 
gente abrir a discussão você falar (...). Vão grifando no texto, anotando no papel se achar 
melhor pra nesse instante a gente abrir a discussão viu?  

00:30:57 P: Terminaram?  

00:31:02 A1: Calma aí. 

00:32:50 A:2 Precisa levar o caderno aí? 

00:32:51 P: Não, precisa não só grifar no texto já era suficiente. Teve algumas pessoas que 
preferiram copiar. Todos concluíram a leitura do texto?(...). Então vamos lá né? Vamos então 
começar nossa discussão (...). [...] o que vocês observaram que o texto trouxe em comum com 
a aula de segunda-feira? Quais os fenômenos que na aula de segunda-feira vocês observaram 
aqui na sala de aula que o texto discute, que o texto aborda?  
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00:33:47 A: Esse parágrafo aqui ó professora onde fala sobre matéria e energia. 

(Fonte: a autora) 

Para o indicador acima ―exploração/discussão de texto‖, os episódios 

selecionados e apresentados no Quadro 27 demonstraram que a professora 

apresentou um grau de enquadramento muito forte (E++) na TA e fraco (E-) na 

TB. Enquanto na TA a professora determinou a sequência que seria feita a 

discussão do texto, na TB modificou o desenvolvimento de sua prática 

pedagógica permitindo incialmente que os alunos tivessem contato com as 

informações trazidas pelo texto, e a seguir, quando abriu a discussão deste, deu 

autonomia para que os alunos iniciassem sem determinar por qual parte 

começariam como fez na TA. Aqui observamos que a professora, neste 

exemplo, para a regra discursiva sequência conseguiu remodelar sua prática 

pedagógica enfraquecendo o grau de enquadramento. A comunicação 

pedagógica no contexto instrucional, segundo Bernstein (1990), ocorre mediante 

uma progressão, a qual é dependente do ritmo, ou seja, o desenvolvimento de 

uma sequência em sala de aula depende do nível de aprendizagem dos alunos.  

Uma solução possível para se diminuir o fraco aproveitamento 
dos alunos da classe trabalhadora, no regime pedagógico, 
consiste em tornar os critérios e as regras de sequência 
explícitos e enfraquecer a ritmagem, no processo de 
transmissão aquisição (MORAIS, 1992, p. 143). 

Quadro 28:  Resumo da regra discursiva sequência na relação entre sujeitos 

Indicador Grau de enquadramento 
TA 

Grau de 
enquadramento TB 

Comentários sobre o texto lido E+ + E-  

Exibição/discussão de vídeo E+ E- - 

Leitura e correção de questões E+ E- 

Definição da sequência do conteúdo E+ + E+ + 

Retomada de conteúdos referente à 
aula anterior 

E+ E+ + 

Demonstração e interpretação 
experimental 

E+ + E+ 

Exploração/discussão de texto E+ + E- 
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Tendência da prática pedagógica da 
professora 

E+ + E-  

(Fonte: a autora) 

Depois da análise dos indicadores adaptados e/ou criados para a regra 

discursiva sequência observamos, segundo o Quadro 28 que a professora 

apresentou como tendência de sua prática pedagógica um grau de 

enquadramento muito forte (E++) na TA, enquanto que na TB esse grau variou 

para fraco (E-). Isto demonstra que a professora aproximou-se do perfil teórico 

escolhido para embasar a sua investigação, de acordo com a maioria dos 

indicadores analisados, mas não conseguiu  redesenhar sua prática pedagógica 

conforme tinha planejado em seu objetivo  principal de pesquisa, uma vez que 

foi possível observar nesta regra discursiva todos os graus de enquadramento 

na TB, com predominância do grau de enquadramento fraco (E-). No entanto 

concordamos com  Silva (2012) quando diz que: ―em termos de seleção e 

sequência, a ocorrência majoritária de enquadramentos dos tipos E++ e E+ pode 

não favorecer a produção de textos legítimos pelos alunos‖, o que explica a 

importância na variação dos graus de enquadramento de modo que  aos alunos 

seja dada certa autonomia para que possam demonstrar o seu crescimento 

pessoal e não fique apenas nas mãos do professor. 

 

4.2.4 Caracterização da prática pedagógica quanto à regra ritmagem (discurso 

instrucional) 

 

A regra discursiva ritmagem refere-se ―ao tempo dedicado às discussões, 

às explicações e resolução de dúvidas, à realização das atividades, à produção 

de sínteses, ao registro nos cadernos e aos questionamentos entre professor e 

alunos em torno do conhecimento‖ (GALIAN, 2012, p. 425). A ritmagem 

relaciona, segundo Bernstein (2001), com o quanto se pode aprender num dado 

espaço de tempo. Esta regra regula o ritmo de transmissão do professor no 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos, e quando estes não conseguem 

acompanhar esse ritmo pode haver o comprometimento em seus desempenhos, 

o qual  podem ser diminuídos com o afrouxamento da ritmagem. Isto significa 
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então, oferecer mais tempo ao aluno para que acompanhe a sequência de 

conteúdos e atividades, como destaca Morais e Neves (2003).  

Estudos têm mostrado que enquanto [...] enquadramentos fracos são 
uma condição essencial para a aprendizagem ao nível da ritmagem, 
regras hierárquicas, relações entre conhecimentos (interdisciplinar, 
intradisciplinar, acadêmico e não acadêmico) relações entre espaços 
não o são tanto ao nível da seleção (pelo menos ao macro nível) e, 
certamente, ao nível dos critérios de avaliação (MORAIS; NEVES, 
2003, p. 82). 

A seguir, apresentamos esta regra discursiva por meio de alguns 

indicadores e dos graus de enquadramento atribuídos aos episódios 

selecionados para ilustrá-los. 

Quadro 29: Regra discursiva ritmagem  

Indicador  E+ + E+ E- E- - 

Perguntas 
da 
professora 
durante 
dinâmica 
proposta 

A professora 
faz perguntas 
e logo em 
seguida dá as 
respostas. 

A professora faz 
perguntas, 
reformula se for 
necessário, mas 
ao ouvir a 
opinião de 
alguns se 
convence e não 
insiste mais. 

A professora faz 
perguntas, 
reformula e é 
extremante 
insistente, 
estimulando ao 
máximo a 
resposta dos 
alunos. 

A professora faz 
perguntas e respeita o 
ritmo dos alunos na 
elaboração das 
respostas. Sugere 
debates e reflexão, 
reformulando as 
perguntas durante 
esse tempo. 

Episódios 

TA (E+)  

13/03/ 2014 (Dinâmica proposta sobre a palavra química) 

00:16:56 P: Então [...] hoje eu vou começar com uma dinâmica, nesta dinâmica inicialmente eu 
quero saber o seguinte: o que vocês entendem? O que vocês sabem? O que vocês acha que 
pode ser? Quando vocês ouvem a palavra Química? O que vem a cabeça de vocês com uma 
só palavra. [...]. Aí cada um me fala e vou anotando aqui ((a professora anotou no quadro a 
palavra Química, os alunos foram falando e a professora foi anotando ao redor da palavra)).  

00:17:48 A1: Substâncias. 

00:17:52 A2:  Misturas. 

00:18:13 P: Oi? 

00:18:15 A: Experimentos. 

00:18:25 P: Ham, o que mais? 

00:18:36 A1: Centro de pesquisa. 

00:19:07 A2: Matéria?  

00:19:09 P: O que mais? Podem falar. O que mais vocês acham? Embora? O que mais vem à 
cabeça de vocês?  (...) tem tanta coisa gente. 
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00:20:05 A1: Reação. 

00:20:21 A2: Função. 

00:20:24 P: O que mais? 

00:21:08 P: E aí K você acha que dá para tirar mais alguma coisa? 

00:21:14 K: Com relação a Química, vocês acham que essas palavras, tem importância para 
alguma coisa na vida de vocês alunos? Por que ela é importante? (...). Por que estudar a 
Química? 

00:21:54 A: Dependendo da área professora, tipo querer seguir o rumo, vai servir. Outra 
profissão que não vai precisar da Química não vai se importar. 

00:22:24 P: É, a Química substitui ciências do Ensino Fundamental. [...]. Então tudo isto que 
vocês colocaram aqui a respeito da Química foi porque vocês já devem ter ouvido falar em 
algum momento. Alguém falou de matéria, nós vamos estudar matéria logo após um texto 
que eu vou estar distribuindo e discutindo com vocês. Então observo aqui que vocês já 
trazem um conhecimento prévio, já tem uma ideia do que a Química estuda. 

 

TB (E+) 

13/03/2014 (Dinâmica proposta sobre a palavra química) 

00:21:39 P: Então a primeira coisa que eu vou fazer agora  com vocês é a respeito do que 
vocês sabem, do que vocês entendem por Química. Vou colocar aqui no quadro a palavra 
Química  e eu quero que vocês com uma só palavra me digam o que vem à cabeça de vocês 
quando vocês escutam esta palavra Química. [...] então eu vou colocar aqui no quadro a 
palavra QUÍ-MI-CA e agora eu quero que vocês me digam quando vocês ouvem ou quando 
alguém diz pra você a palavra Química o que vem a cabeça de vocês?  

00:22:17 A1: Fórmula. 

00:22:19 A2: () amontoado de papel. 

00:22:23 P: Uma palavra só (...) fórmulas, o que mais?  

00:22:26 A1: Bombas. 

00:22:27 A2: Ligações. 

00:22:32 A3: Misturas. 

00:22:37 A4: Soluções. 

00:23:58 P: O que mais? (...) Tem mais coisa? Eu sei que vocês têm muito mais coisas pra falar 
[...]. O que mais?  

00:24:33 A: Remédio. 

00:24:38 A: Tabela periódica. 

00:24:41 P: [...] podem ir aí pensando que vocês vão ter muito mais coisas pra falar. 

00:24:58 A: Descobertas.  

00:25:14 P: DES-CO-BER-TAS o que mais?  

00:25:23 A: Remédios. 

00:25:26 A: Reprovação. 

00:25:36 A: Repetente.  

00:26:47 A: Desenvolvimento. 

00:26:48 P: Desenvolvimento, muito bem! 
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00:27:04 A: Fórmulas. 

00:27:13 A: Equações.  

00:27:19 P: Equações (...) olha só, nós [...] já temos bastante palavras né isto? Então aqui destas 
palavras, diversas palavras que vocês falaram muito bem tem algumas [...] que tem relação 
direta com a Química quando vocês falam de fórmula, de ligações, de misturas, de funções, 
de substâncias, de reações, de experiências. ((Ao observar que o horário está próximo de tocar 
a professora pesquisadora aproveita o restante do tempo para entregar um texto e explicar 
aos alunos a tarefa, que no caso foi a leitura de um texto em casa.))  

00:29:25 K: Já vai bater. 

00:29:26 P: Isto, então eu vou estar entregando o texto a vocês nós não vamos ter o tempo de 
fazer. 

00:29:30 K: Por que você não deixa pra entregar no dia? 

00:29:32 P: Acha melhor na próxima aula? 

00:29:34 K: Acho, eles esquecem. 

00:29:35 A: É.  

00:29:38 P: Mas era bom que eles poderiam fazer a leitura prévia que eles vai ficar estes dias 
sem aula,  não perdem não, vamos dar um voto de confiança? Vamos dar um voto de 
confiança? 

00:29:46 K: É né. 

00:29:58 P: Vou entregar  este texto porque eu quero que vocês realizem uma tarefa. Qual é a 
tarefa? Que vocês façam a leitura do texto em casa, na próxima aula quando nós retornarmos 
nós vamos fazer uma leitura mais dinâmica. 

00:31:20 K: Alguém tem alguma pergunta? 

00:31:22 P: É querem fazer alguma pergunta? Deixa ir entregando logo o texto né K?  

00:32:08 P: Alguém na sala não recebeu o texto? 

00:32:11 A: Não.  

00:32:12 P: Vocês receberam?  

00:32:30 P: Sim pessoal (...) alguma pergunta?  

(Fonte: a autora) 

Os episódios selecionados para o indicador ―perguntas da professora 

durante dinâmica proposta‖, representados no Quadro 29, demonstraram que 

as práticas pedagógicas desenvolvidas pela professora não apresentaram 

diferenças em relação às duas turmas. Tanto na TA como na TB a professora 

apresentou um grau de enquadramento forte (E+). Apesar de a professora na TB 

ter insistindo mais na pergunta e escutado um número maior de alunos, ela não 

estimulou uma discussão entre os mesmos, procedendo de forma semelhante à 

outra turma, utilizando tempos bem próximos nas duas turmas (TA  05’68‖, TB 

05’80‖). Neste exemplo, a professora não remodelou  sua prática pedagógica e 

com isto não alcançou o objetivo proposto na investigação. 
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 Entretanto, algumas palavras como ―decepções‖ e ―reprovação‖  

apareceram com sentido negativo para a química na TB, o que não foi 

observado na TA, talvez porque alguns alunos desta turma fossem repetentes. 

Em relação a divisão do tempo e as atividades propostas, também diferente da 

TA,  a professora não iniciou a leitura de um texto planejado para a aula na TB, 

por observar que o tempo não seria suficiente. Neste caso, aproveitou para 

estimular os alunos, como destaca Morais (1993), a darem continuidade ao 

trabalho fora do tempo de aula.   

Muitas vezes fazemos juízo de valor, agindo como o diálogo observado 

entre a pesquisadora e a professora regente (episódio da TB, entre os tempos 

00:29:26 a 00:29:46),  por não acreditarmos que os alunos façam a tarefa em casa, 

ou até que não são capazes de realizar determinados tipos de atividades. Ao 

agirmos assim, estamos menosprezando, generalizando e deixando de 

contribuir para o desenvolvimento do potencial dos alunos.  Evidentemente 

que muitos fatores contribuem para que as ações desta natureza aconteçam, e 

aqui no caso não estamos criticando a ação da professora regente, a qual estava 

seguindo uma rotina de sua prática pedagógica habitual, justificada com base 

no não cumprimento das tarefas de casa solicitada aos alunos. No entanto, é 

importante orientar de forma adequada os alunos quanto as tarefas e cobrar 

destes a responsabilidade que lhe é atribuída.  

Ainda que as evidências demonstrem ao contrário, devemos agir como a 

professora pesquisadora que convenceu a professora regente, acreditando que é 

possível sim que os alunos realizem as tarefas solicitadas. Sabemos que apenas 

o tempo da escola não é suficiente para que todo o currículo seja cumprido e 

como Bernstein (1996) argumenta, é preciso que haja uma complementação dos 

estudos escolares em casa.  
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Quadro 30: Regra discursiva ritmagem  

Indicador  E+ + E+ E- E- - 

Comentário 
sobre o texto 
lido 

Apenas a 
professora 
comenta o 
texto lido 
pelos alunos. 

A professora comenta 
o texto lido, 
permitindo, no 
entanto, que os alunos 
façam inferências, mas 
limita o tempo e não 
deixa que a discussão 
se estenda. 

A professora 
estimula os 
alunos a 
comentarem o 
texto lido e 
após alguns 
comentários 
prossegue com 
a tarefa. 

Os alunos são 
quem comentam 
o texto lido, sob a 
orientação da 
professora que 
não limita o 
tempo da 
discussão. 

Episódios 

TA (E+) 

20/03/2014 (Estudo do texto conhecimento químico) 

00:08:27 P: Então olha só este segundo parágrafo que a colega de vocês terminou de ler, ele 
destaca o que? Ele destaca justamente as contribuições, ele chama atenção para essas 
contribuições, tanto na produção agrícola como no desenvolvimento de medicamentos, como 
na elaboração de materiais mais leves, resistentes, e que durassem mais, certo? A produção 
de combustíveis menos poluentes. Então ele chama atenção para os avanços, para tudo que a 
Química conseguiu desenvolver até o momento. Existem muito mais exemplos, aqui ele cita  
apenas alguns e que nos permitiu a melhoria da qualidade de vida. Continue por favor. 

00:09:10 A: ―Apesar de todas essas contribuições, o que predomina na sociedade é uma 
imagem negativa da Química, pois são muitos os processos industriais voltam sérios...‖. 

00:09:45 P: Olha só este próximo parágrafo ele foi assim é, ele trouxe determinados aspectos 
muito importantes. Ele trouxe justamente aquilo que na aula passada quando nós fizemos a 
dinâmica tempestade de ideias, aqui na sala eu citei que vocês colocaram pouco, essa visão 
negativa, essa visão da Química ruim, ele colocou aqui a poluição, a contaminação, o 
desastre, a situação de perigo, de risco, tudo isso existe sim. Existe, mas depende de que? 
Depende da forma como o homem, ele destina esse conhecimento químico, ele pode utilizar 
esse conhecimento para usos bons, para fins benéficos e pode utilizar esse mesmo 
conhecimento para fins ruins, que trazem prejuízos para a humanidade. [...]. Alguém quer 
fazer algum comentário? 

00:12:09 A1: Eu too falando, eu não acho que a química é negativa. 

00:12:18 P: Sim. Somente isso? 

00:12:26 K: Por que ela não é negativa? 

00:12:33 A2: Eu acho que a Química não é porque a Química produz vários medicamentos. 

00:12:45 P: Então vamos continuando e ao término do texto nós vamos abrir para uma 
discussão mais apurada, certo? Uma outra pessoa gostaria de continuar a leitura para 
descansar a voz da colega? 

00:12:58 A:  Eu. 

00:12:59 P: Obrigada. 

 

TB (E-) 

20/0/2014 (Estudo do texto conhecimento químico) 

00:05:52 P: Um minutinho, J fez a leitura do primeiro parágrafo e eu gostaria de ouvir vocês, 
quem poderia fazer um comentário a respeito desse primeiro parágrafo? (...) Cadê seu texto? 



   176 

 
Pega por favor para acompanhar.  

00:06:10 K: T, T oh esse ano não vai ser fácil não. 

00:06:14 P: Quem poderia é fazer um comentário a respeito do primeiro parágrafo que a 
colega J terminou de ler? (...). Estou esperando, na aula passada aqui vocês participaram 
bastante quando eu fiz a dinâmica né perguntando o que vocês sabiam, o que vocês 
entendiam de Química. 

00:07:12 P: Embora pessoal eu preciso que vocês.  

00:07:19 K: Gente é o que vocês entenderam nada mais. É o que vocês entenderam?  

00:07:24 A: Eu não sei não. 

00:07:26 P: Vamos lá então inicialmente eu vou solicitar a J, J por gentileza faça a leitura 
novamente do primeiro parágrafo e vocês prestem atenção porque eu preciso que vocês me 
digam o que foi que vocês entenderam.  

00:07:46 A: ―O conhecimento químico formal teve inicio no século XVI, quando foi 
estabelecida a concepção de ciência moderna...‖. 

00:07:59 P: E aí o que vocês entenderam deste primeiro parágrafo?  

00:08:02 A: Entendi que antes do século XVI já existia esta relação () só que não tão () antes. 

00:08:14 P: Oh! L fez um comentário excelente quem poderia fazer um outro comentário?  

00:09:08 P: Prestem atenção! É L, por gentileza faça novamente aí seu comentário que foi 
excelente para que todos possam ouvir o que você falou, teve pessoas que não ouviram, fala 
novamente o que você disse a respeito da leitura que foi feita. 

00:09:26 A: Eu falei que a partir do século dezesseis já existia química só que não era tão (...) 
estudada como é agora. 

00:09:38 P: Certo, então vamos lá. Vocês estão tímidos né, mas tem que ir se soltando né, 
então olha só.  

00:09:50 P: Vamos? Outra pessoa, continua a leitura por favor. 

00:09:53 A: ―O domínio de fogo significou uma, um grande avanço tecnológico para a 
humanidade. Além da iluminação noturna, do aquecimento...‖. 

00:10:09 P: Um minutinho, gostaria de ouvir um outro comentário a respeito deste segundo 
parágrafo quem poderia fazer? 

00:10:18 A1: Aqui, que com o avanço do fogo né eles estão falando aqui é eles pode, é eles 
pode, eles puderam  descobrir novas formas de como usar o fogo né, como aquecer, cozinhar 
e outras coisas sim, sim ()... 

00:10:33 A2: De proteção contra os animais né, de ataques, e assim hoje com o avanço da 
tecnologia, da natureza e tal a gente pode ver que tá crescendo muito né e não só pra isso, 
porque hoje muitos meios de transportes precisam do fogo né então como vai crescendo a 
tecnologia também vai aumentando é a utilização né do fogo.  

00:10:56 P: Muito bem! Outra pessoa gostaria de fazer um outro comentário? Gostaria de 
acrescentar algo? (...) outra pessoa gostaria de fazer um comentário de acrescentar algo? Olha 
só quando nós fazemos a leitura de um texto é importante sempre que nós terminamos a 
leitura nós buscamos  entender o que nós é lemos, o que ficou em nossa memória [...].  
Continue (...) por favor (...) a leitura. 

(Fonte: a autora) 

O indicador ―comentário sobre o texto lido―, Quadro 30, demonstrou que 

as práticas pedagógicas desenvolvidas pela professora apresentam diferenças 
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quanto aos graus de enquadramento conforme os episódios selecionados. Na 

TA, a professora não permitiu que os alunos se alongassem na discussão, 

dizendo que no final ocorreria uma discussão mais apurada. Já na TB, ela 

assumiu um procedimento bem diferente, ao permitir não só que os alunos 

emitissem a sua opinião, como os estimulou em vários momentos para que 

comentassem. Assim, é possível observar que, enquanto na TA a professora 

manteve um grau de enquadramento forte (E+), na TB esse foi relativamente 

fraco (E-).  

Apesar de termos que cumprir com um currículo oficial estabelecido, não 

podemos deixar de questionar e permitir que os alunos também questionem nas 

aulas de química, afinal estamos cercados de produtos químicos e é importante 

que os nossos alunos sejam consumidores conscientes. O professor, como 

formador de opiniões, não pode se negar a esta função. Aqui observamos que a 

professora conseguiu remodelar  sua prática pedagógica e com isto atender ao 

objetivo principal da pesquisa. 

Quadro 31: Regra discursiva ritmagem  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Correção/ 

discussão 
da tarefa 
proposta 
aos alunos 

A professora ouve 
rapidamente 
algumas respostas 
das questões 
feitas pelos 
alunos, mas não 
as explora e nem 
prolonga o tempo 
de correção, 
fazendo de 
imediato a síntese 
destas.  

A professora ouve 
as respostas das 
questões feitas 
pelos alunos, 
explorando-as de 
forma superficial, 
antes de fazer a 
síntese destas, 
evitando 
prolongar muito o 
tempo. 

A professora 
explora as 
respostas das 
questões feitas 
pelos alunos, 
buscando ouvi-los 
e fazendo 
inferências nas 
incorreções, em 
diálogo após certo 
prolongamento 
de tempo.  

A professora 
ouve as 
respostas dos 
alunos, 
reformula as 
incorreções por 
meio de debates 
e reflexões com 
os alunos, 
prolongando o 
tempo 
necessário. 

Episódios 

TA  (E+)  

24/03/2014 (Correção da atividade  sobre o conteúdo “introdução ao estudo da Química”, 
orientada na aula anterior) 

00:03:26 A1: Porém a Química está presente no ambiente. Exemplo: aquecimento do 
ambiente, energia solar e energia eólica. 

00:03:38 A2: Está certo? 

00:03:45 P: Só um minutinho! Deixa o colega falar, que eu faço o comentário final. 

00:11:09 P: Ei, para e cola no caderno para não sumir. Certo? Porque eu não coloquei, escrevi 
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no quadro para nós ganharmos tempo. 

00:11:16 P: Questão de número 2. Quem poderia fazer a leitura da questão de número 2?  

00:11:36 P: Então esta questão [...] está relacionada diretamente ao texto. Quem respondeu? 

00:12:05 A: Poluição. 

00:12:08 P: Só isto? Vai precisar melhorar esta resposta. Outra pessoa. Quem respondeu? 

00:12:17 A1: O desenvolvimento. 

00:12:22 A2: O aperfeiçoamento do fogo. 

00:12:26 P: Quem respondeu melhor a questão de número dois?  

00:13:16 A: O fogo significou um grande avanço tecnológico para a humanidade.  

00:13:28 P: Só? 

00:13:29 A1: Calma aí, professora! 

00:13:31 A2: Ele era um meio de iluminação noturna. [...]. Aquecimento e proteção contra o 
ataque de animais. O fogo permitia o cozimento de alimentos, ampliando as possibilidades 
de consumo de vegetais e carnes. Certo? 

00:18:54 P: Então para quem não respondeu, eu terminei de colocar de forma sintética a 
resposta no quadro.  

 

TB  (E-) 

27/03/2014  (Correção da atividade  sobre o conteúdo “introdução ao estudo da Química”, 
orientada na aula anterior) 

00:10:33 P: Agora, quem mais respondeu? (...). Estou esperando mais respostas [...] nosso 
objetivo é discutir e compreender. Vamos lá?  

 00:12:43 A: É um ambiente natural e a Química está presente em todo lugar, como o mar, 
vento e água. 

00:18:12 P: Tem alguém que gostaria de colocar a sua resposta? Tem alguém que gostaria de 
colocar o seu ponto de vista?  

00:18:19 A: Não. Está ótimo. 

00:18:25 P: Podemos dar por convencido para a primeira questão?  

00:18:28 A1: Pode. 

00:18:31 A2: Podemos? Sim, eu que lhe pergunto? ((aluna perguntando)) 

00:18:36 P: Eu quero saber a opinião de vocês?  

00:18:48 P: Então vamos para a questão de número dois?  

00:20:07 P: Mais respostas. (...). Psiu! 

00:20:15 A: Professora, eu coloquei bem assim, ó! O fogo permitiu... 

00:20:19 P:  Vai, fala. Bom, a colega está falando! Vamos ouvir a resposta da colega! 

00:21:03 A: O fogo permitiu o cozimento dos alimentos (). 

00:21:39 P: Ampliando? 

00:21:54 A: Oh, pró! Esse não é o terceiro, não? (...). Não é? Professora? 

00:22:09 P: Oi? 

00:22:13 P: Deixa eu terminar aqui (). 
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00:22:27 A2: Mas é do terceiro mesmo. 

00:22:31 A3: Tem certeza, pró? 

00:22:32 P: Ninguém apaga o que fez.  

00:22:58 P: Vocês aqui, alguém falou assim, é:::: que não seria aqui agora esta resposta, que 
seria na terceira, colocou o que nesta aqui?  

00:27:41 P: Pessoal, presta atenção! Por conta do tempo, eu vou agora junto com vocês 
sintetizar a primeira e a segunda, depois a gente faz a terceira e a quarta. Vamos analisar a 
primeira pergunta. Ela descreve uma praia, não é isso?  

00:32:24 A: A senhora respondia qual aí? 

00:32:26 P: Não, eu quero primeiro a opinião de vocês. 

(Fonte: a autora) 

Como podemos observar em relação ao indicador ―correção/discussão 

da tarefa proposta aos alunos‖, segundo os episódios do Quadro 31, os graus de 

enquadramento variaram entre forte (E+) na TA para fraco (E-) na TB.  A 

professora, na TA, ouviu algumas respostas dos alunos, deixando que estes 

participassem de forma voluntária. No entanto, ela não estabeleceu um diálogo 

entre eles a partir das respostas fornecidas, as quais são avaliadas de forma 

superficial. Além disso, não discutiu as respostas destacando o que faltou nem 

o que precisava melhorar. Com isto, percebemos que os alunos não se 

preocuparam em ouvir as respostas dos colegas e poucos foram os que 

participaram da aula emitindo as suas respostas. Morais e Neves (1993) 

destacam que um grau de enquadramento forte (E+) envolve uma ―ritmagem 

quase exclusivamente centrada no professor‖ (p. 64).  

Nem sempre o ritmo de aprendizagem do aluno é levado em conta no 

desenvolvimento da prática pedagógica, pois muitas vezes a maioria dos alunos 

não compreendem o conteúdos ministrado pelo professor, o qual observa 

pouco rendimento nos resultados avaliativos e até mesmo na resolução das 

atividades em sala de aula, mas no intuito de vencer o planejamento inicial 

elaborado pouca atenção dá ao determinado fato, o qual se constitui um aspecto 

muito importante a ser considerado, uma vez que a ritmagem envolve a 

―velocidade na qual se espera que a aprendizagem ocorra‖ (BERNSTEIN, 2001, 

p. 85). Também podemos observar, em relação à TA, uma preocupação com o 

aproveitamento do tempo quando esta solicita ao aluno a colagem das 

perguntas no caderno. Acreditamos que copiar questões no quadro realmente 
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envolve um desperdício do uso do tempo, que seria mais bem aproveitado com 

o desenvolvimento de outras tarefas, como questionamentos, discussões e 

esclarecimentos de dúvidas de temas estudados.   

Em relação à TB, observamos que ao ouvir o máximo de respostas 

fornecidas pelos alunos sem emitir seu ponto vista, anotando-as no quadro, a 

professora permitiu que os demais alunos conhecessem a opinião dos colegas. 

Dessa forma, a estratégia da professora em não avaliar concomitantemente as 

respostas fornecidas pelos alunos possibilitou uma maior interação entre eles, 

que se sentiram mais confortáveis para expor as suas respostas e avaliar as dos 

colegas. Além disso, no final, quando a professora solicitou a ajuda dos alunos 

para sintetizar de forma coletiva uma resposta para as questões até então 

respondidas, mas não avaliadas, percebemos que uma certa autonomia foi 

permitida aos alunos por meio do enfraquecimento da hierarquia professora-

aluno(a)s, o que constitui um dos aspectos fundamentais na interação entre os 

sujeitos.  

Observamos que, na TB, a professora ampliou o tempo para a discussão 

das questões e, com isto, enfraqueceu sua ritmagem, que foi ―relativamente 

centrada no aluno‖ (MORAIS; NEVES, 1993, p. 45), isso possibilitou um melhor 

desempenho dos alunos na TB em relação à TA sobre a atividade proposta. 

Morais et al. (2004), com base em seus resultados de pesquisas, sugere uma 

ritmagem com um enquadramento mais fraco, na qual se empregue um maior 

tempo na transmissão dos conteúdos e atividades como uma das estratégias de 

sucesso no desempenho escolar das crianças, principalmente as de classes 

sociais menos favorecidas economicamente. Neste exemplo, observamos que a 

professora atendeu ao seu principal objetivo de pesquisa remodelando sua 

prática pedagógica. 
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Quadro 32: Regra discursiva ritmagem  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Perguntas  
da 
professora 
durante 
explicação 
de 
conteúdo 

A professora 
faz as 
perguntas 
durante a 
explicação do 
conteúdo e dá 
imediatamente 
a resposta. 

A professora 
faz as 
perguntas 
durante a 
explicação do 
conteúdo, 
repete-as se 
necessário, e 
logo que o 
aluno 
responde 
sintetiza a 
resposta. 

A professora faz 
as perguntas 
durante a 
explicação do 
conteúdo, e se 
os alunos não 
respondem 
ajuda-os a 
construírem a 
resposta. 

A professora faz as 
perguntas durante a 
explicação do conteúdo, 
mas respeita o ritmo dos 

alunos na elaboração 
das respostas. Sugere 
debate e 

reflexão, reformulando 
as perguntas  

de forma 
pormenorizada. 

Episódios 

TA  (E+) 

03/04/2014 (Explicação da propriedade da matéria solubilidade) 

00:24:47 P: [...] a nossa próxima propriedade depois do magnetismo é uma propriedade física 
denominada de solubilidade, essa propriedade é muito conhecida de todos, certo? Todos 
aqui tomam suco não tomam? Ou já tomaram ao menos uma vez. Como se prepara um suco? 
Uma limonada? 

00:25:35 A:  Água, limão, açúcar  

00:25:41 P:  Vamos trabalhar com o limão, o que é preciso para fazer uma limonada?  

00:25:49 A: Limão, água e açúcar. 

00:26:02 P: Então aqui oh presta atenção, nós temos aqui dois líquidos e [...] um sólido. Então 
[...] o que seria solubilidade? Quem dissolve quem? 

00:26:19: A: Espera aí deixa eu pensar. 

00:26:24 P: Quem dissolve quem? 

00:26:30 A: A água dissolve o açúcar. 

00:26:30 P: Água dissolve açúcar. Então justamente a solubilidade é uma propriedade que 
tem a capacidade de dissolver uma substância em outra substância ok. A substância sólida é 
chamada no caso de soluto e a substância líquida é chamada de solvente, certo? Então eu 
trouxe a imagem oh, eu defino solubilidade como a capacidade que uma substância tem de se 
dissolver em outra, um sólido num líquido. E aqui eu trouxe o solvente que é a água, 
adicionei o sólido que chamo de soluto. O líquido é o solvente, o sólido é o soluto e depois 
que eu dissolvo eu vou ter o quê?  

00:27:34 A: Solução 

00:27:35 P: Eu vou ter uma solução. Deixa eu fazer bonitinho para vocês anotarem no 
caderno.  Isso é importante. 

00:27:59 A:  Tem que desenhar professora? 

00:28:00 P: É. Observem. Eu tenho um líquido que chamo de solvente e tenho um sólido que 
eu estou chamando de soluto, a união do solvente com o soluto forma a solução. 

 

TB (E-) 
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28/04/2015 (Explicação da propriedade da matéria solubilidade) 

00:09:15 P: Quando a gente utiliza o sal em água em uma pequena quantidade qual é a 
propriedade física? () este fenômeno eu falei na aula passada. Qual foi gente a propriedade? 

00:09:31 P: Não quando eu pego uma grande quantidade de água e adiciono uma pequena 
quantidade de sal, dissolvo o sal na água qual é a propriedade? 

00:09:39 A: Dissolução. 

00:09:40 P: Não.  

00:09:41 A: Organoléptica.  

00:09:43 P: Não e aí bora pensar qual é a propriedade. (...) qual foi a propriedade? Olha no 
caderno de vocês vê se vocês observam os nomes e identificam qual foi à propriedade.  

00:10:09 A: Propriedade funcionais? 

00:10:11 P: Não é uma propriedade física (...) qual é a propriedade? (...) qual propriedade? 

00:10:39 A: Densidade. 

00:10:40 P: Não é densidade. Qual é a propriedade R você sabe? [...] se eu coloco uma grande 
quantidade de água e dissolvo uma pequena quantidade de sal qual é a propriedade? 

00:11:03 A: Solubilidade. 

00:11:04 P: Muito bem! Solubilidade, solubilidade muito bem pessoal! 

00:11:04 P: [...] a solubilidade é a capacidade que uma substância tem de se dissolver em 
outra,  quais substâncias? Um sólido em um líquido certo? O sólido é chamado de soluto e o 
líquido é chamado de solvente na solução. 

(Fonte: a autora) 

Para o indicador ―perguntas da professora durante explicação de 

conteúdo‖, representado por meio dos episódios selecionados no Quadro 32, 

observamos que o grau de enquadramento da TA foi classificado como forte 

(E+), enquanto que o da TB variou para fraco (E-). Isto se explica pelo fato da 

professora, na TA, realizar as perguntas de forma direta, não estimular o 

diálogo entre os alunos e, no final, sintetizar a definição do assunto em estudo. 

Já na TB ela procedeu de maneira diferente ao questionar os alunos, fazendo-os 

com que buscassem recordar e relacionar o assunto tratado com o experimento 

feito anteriormente e, apesar dos alunos não lembrarem de imediato o conceito, 

ela continuou insistindo com eles até obter êxito. Neste caso, observamos que a 

professora remodelou sua prática pedagógica e assim atendeu ao principal 

objetivo proposto em sua investigação. 
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Quadro 33: Regra discursiva ritmagem  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Exibição/ 
discussão 
de vídeo 

A professora 
apenas 
comunica e 
exibe um 
vídeo, 
reexibindo-o 
mediante 
explicação 
com a 
participação 
voluntária dos 
alunos. 

A professora 
comunica a 
exibição de um 
vídeo, mas não 
orienta os alunos 
sobre o que 
devem observar. 
Reexibe o vídeo 
sem orientação e 
após exibição 
oferece apenas o 
tempo da 
chamada sem 
prolongamento 
para os alunos 
registrarem o que 
observaram e 
depois expor de 
forma sucinta. 

A professora 
comunica a 
exibição de um 
vídeo, mas não 
orienta os alunos 
sobre o que 
devem observar. 
Reexibe o vídeo 
orientando sem 
muitos detalhes 
sobre o que os 
alunos devem 
observar e 
registrar para 
depois 
discutirem. A 
professora 
prolonga o tempo 
para registro e 
discussão do 
vídeo quando os 
alunos solicitam. 

A professora 
comunica a 
exibição de um 
vídeo, orientando 
os alunos sobre o 
que devem 
observar de forma  
pormenorizada 
para registrarem e 
depois discutirem. 
Reexibe o vídeo 
mais de uma vez, 
oferece tempo com 
prolongamentos 
para os alunos 
registrarem o que 
observaram e 
durante a discussão 
exporem de forma 
detalhada. 

Episódios 

TA  (E+) 

27/03/2014 (Exibição de vídeo envolvendo o conteúdo aplicabilidade da química) 

00:19:32 P: Oh! Prestem atenção neste vídeo, ele é pequenininho e vocês vão precisar vê-lo 
várias vezes para que vocês possam compreender o que ele está nós dizendo, porque a 
imagem ela passa bem rápida. 

((vídeo é exibido)) 

00:24:27 P: [...]. Durante a evolução do estudo da ciência, antigamente era muito incomum 
mulheres trabalharem nesta área, era raro, prevalecia uma maioria masculina. Hoje 
evidentemente que este quadro ele está diferenciado nós já temos muitas mulheres atuando 
na área científica. Então eu vou colocar novamente o vídeo para que vocês (....). Prestem 
atenção que vocês vão assisti-lo novamente.  

00:25:02 A: De novo? 

00:25:03 P: De novo, prestem atenção. Depois vocês vão entender porque estou passando de 
novo. ((vídeo é reexibido)).  A menina pegou um tubo de ensaio e por meio daquele tubo de 
ensaio, ela começou imaginando oh! Aqui estão passando umas moléculas de substâncias 
químicas. [...]. Ele está mostrando onde nós encontramos a Química e de que forma ela é 
utilizada.  

00:26:36 A: Como se pronuncia o nome dela mesmo? 

00:26:38 P: MARRÍ CURRÍ (...). É assim que já ouvi o pessoal pronunciando. Então agora eu 
retirar este pendrive e vou colocar o outro. 

00:26:52 A:  Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!! 

00:26:56 P: [...] vou parar um pouquinho para fazer a chamada. Enquanto isso, eu quero que 
vocês pensem porque eu quero ouvir a participação de vocês. O que foi que vocês viram 
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naquele vídeo mesmo? [...]. Não podemos assistir um vídeo apenas por assistir. Então vocês 
aí, oh! Formule o que vocês viram no vídeo, para nós realizarmos uma discussão logo a 
seguir após a chamada.  

00:27:34 P: Pessoal! Vamos agora para a discussão do vídeo.  

00:27:49 A: Aquele negócio na mão logo no início do vídeo como se chama? 

00:27:53 P: No início? 

00:27:55 A: Sim. 

00:27:56 P: Tubo de ensaio. 

00:27:58 A: Tubo de ensaio? 

00:28:43 P: Olha só, vou fazer a seguinte pergunta. Onde encontramos a Química? 

00:28:49 A: Em todos os lugares do mundo. 

00:28:51 P: Ali, pelo que vocês observaram onde nós encontramos a Química? 

00:28:56 A1: Na casa, na rua. 

00:29:03 A2: Na televisão. 

00:29:05 A3: Na nossa roupa, nos  nossos fone de ouvido. 

00:29:15 A4: Até nas panelas.  

00:29:18 P: Então aqui eu vou listar para vocês, tudo aquilo que o vídeo trouxe, oh!  
Embalagem termoplástica. Gente! O silêncio. Embalagem termoplástica, serve para que, logo 
quando ela abriu a geladeira? Para que servem as embalagens termoplásticas? Conservação 
de alimentos.  

 

TB (E- -) 

31/03/2014 (Exibição de vídeo envolvendo o conteúdo aplicabilidade da química) 

00:29:43 P: [...] quero que vocês prestem muita, mas muita atenção no que eu vou dizer por 
quê? Porque se vocês não prestarem atenção vocês não vão entender a tarefa eu agora vou 
expor um vídeo, vou exibir um vídeo, certo? 

00:30:01 A: Certo. 

00:30:02 P: Mas e depois que eu exibir eu vou perguntar a vocês o que foi que vocês 
perceberam dele? O que foi que vocês entenderam? Na verdade a minha pergunta é uma 
pergunta bem prática, eu quero saber o seguinte [...] onde é possível encontrar a Química? 
[...]. E eu quero que vocês a partir desse vídeo anotem no caderno onde nós encontramos a 
Química, ok?  Dúvidas? 

00:30:59 A: Não.  

00:31:00 P: Entenderam?  

00:31:01 A: Já professora. 

00:31:05 P: É pra anotar porque depois a gente vou dar visto viu? 

00:31:06 A: Oh professora eu não entendi não. 

00:31:07 P: Entendeu não? 

00:31:08 A: Não. 

00:32:20 P: Preste atenção. 

00:32:26 P: Eu quero que vocês observem,  vocês vão assistir o vídeo e aí vocês vão anotando 
onde nós encontramos a química, por que o combinado é o quê? É você sempre falar/ 
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00:32:40 K: É a atividade isso aí. 

00:32:41 P: Certo? É importante vocês aprenderem que a opinião de vocês ela tem 
importância e nós enquanto educadores necessitamos disso, certo? [...] todo mundo entendeu 
a tarefa? Agora onde nós encontramos a Química a partir do que estar sendo exibido no 
vídeo?   

00:33:51 ((conversa entre os alunos)) 

00:34:03 P: Se o tempo não for suficiente, calma (...). Prestem atenção! Se o tempo não for 
suficiente na próxima aula nós continuamos a partir do vídeo. 

00:34:50 ((alunos assistindo o vídeo)) 

00:37:35 P: Gostaram? 

00:37:36 A1: Gostei. 

00:37:37 A2: Bem legal.  

00:38:16 P: E aí K falta quanto tempo? Tu acha o quê? 

00:38:17 K: Já vai bater. 

00:38:18 P:  Então olhe só na próxima aula eu passo novamente o vídeo ok?  

00:38:23 A: Tá bom. 

00:38:24 P: Para nós podermos fazer a nossa discussão assim bem legal.  

 

TB (E- -)  

04/03/2014 (Continuação da sequência estabelecida na aula anterior: exibição de vídeo 
envolvendo o conteúdo aplicabilidade da química) 

00:00:28 P: Então hoje [...] nós iremos continuar a aula  da sequência da aula passada porque o 
tempo não foi suficiente para que o vídeo exibido [...] e depois nos pudéssemos discuti-lo, 
certo?  

00:01:02 P: [...]. Eu quero que vocês anotem no caderno/ 

00:01:27 A: De novo professora? 

00:01:27 P: De vocês  a partir do vídeo... onde nós encontramos a Química. Quem estava aqui 
na aula passada já sabe qual é a tarefa e quem não estava não sabe, por isso eu estou 
repetindo a tarefa, qual é a tarefa? Anotar no caderno onde nós encontramos a química a 
partir do vídeo exibido. [...]. Tarefa anotar no caderno (...) onde a partir do vídeo exibido nós 
encontramos a Química.  

00:02:55 A: Eu já anotei um bocado pró. 

00:02:56 P: [...]. Eu vou exibir o vídeo uma vez, uma segunda vez e depois no final que vocês 
fizerem as anotações uma terceira vez mostrando [...] o que vocês anotaram e o que o vídeo 
expôs.  

((vídeo é reexibido)) 

00:08:04 P: Eu vou exibir novamente porque [...] a primeira vez que nós assistimos não é 
suficiente pra fazer a coleta das informações. 

00:08:21 A: Eu já anotei oito pró. 

((vídeo é reexibido)) 

00:11:21 P: Cinco minutos pra vocês fazerem as anotações, certo?  

00:11:26 A: Já fiz já professora.  

((barulho)) 
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00:12:52 P: Anotaram? (...). Pessoal presta atenção! A-GO-RA aqui tem uma folha, certo? É 
importante o silêncio [...], vocês vão falando o nome de vocês pra eu fazer as anotações e 
dizendo o que foi que vocês anotaram, registraram a partir do vídeo que foi exibido, depois 
nós vamos fazer uma discussão mais apurada.  

00:13:33 A: PB. 

00:13:34 P: Sim PB o que foi que você anotou ? 

00:13:36 A1: Embalagem de conservar alimentos termoplástica, roupas, água, plástico e 
borracha, tinta, tubulação plástica e fibra sintética.  

00:15:25 A2: JN. 

00:15:31 P: JN vá? JN (...) vá? 

00:15:38 A2: Embalagens, () aparelho celular, () plástico descartável e () tratamento de água.  

00:15:55 P: Só um minutinho, JN anotou algo que ela falou assim cata-vento.  Ou JN e você 
poderia dizer para os seus colegas qual é a utilidade, para que serve os cata-ventos? 

00:16:09 A: Energia eólica. 

00:16:10 P: Muito bem! Energia eólica, fazendo uma analogia aqui com Jequié. Jequié tem o 
potencial para desenvolver qual tipo de energia?  

00:16:20 A1: De calor. 

00:16:21 A2: Solar.  

00:16:22 P: Energia solar né? Então aqui Jequié [...] poderia muito bem investir em uma 
energia renovável, no caso energia solar que nossa cidade ela assim esbanja né? [...] próxima 
pessoa?  

(Fonte: a autora) 

O indicador acima ―exibição/discussão de vídeo‖, representado no 

Quadro 33, nos ilustra dois exemplos de episódios em que os graus de 

enquadramento das práticas pedagógicas desenvolvidas pela professora 

variaram entre forte (E+) na TA para muito fraco (E- -) na TB. Neste caso, 

observamos que, na TA, a professora não utilizou de forma coerente o tempo 

para explicar a tarefa solicitada, comprometendo o entendimento dos alunos e 

seu desempenho.  

Já na TB, ela agiu de forma totalmente inversa, deixando explícito desde 

o início o que desejava dos alunos e ainda prolongou o tempo de estudo do 

vídeo, reexplicando a tarefa na aula seguinte. Além disso, durante a discussão 

do vídeo, ela realizou a interdisciplinaridade com a disciplina Física e 

contextualizou geograficamente a partir da resposta do aluno. Assim, 

observamos a remodelagem da prática pedagógica da professora de acordo com 

seu objetivo principal de pesquisa, assim como o envolvimento, a interação e 

participação dos alunos bem maior na TB.  
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Neste exemplo, observamos também a falta de exemplos práticos da 

professora na promoção da discussão entre os alunos na TB, ou seja, a falta de 

habilidades da professora em relacionar o conteúdo específico e pedagógico 

para uma maior interação entre os alunos. Isto nos leva a refletir sobre a 

importância da formação inicial do professor, tanto no que diz respeito à 

compreensão e apreensão dos conhecimentos acadêmicos científicos, como dos 

conhecimentos pedagógicos, em que um complementa o outro. ―Estudos sobre 

padrões de aproveitamento em diferentes tipos de competências, e que 

correspondem a uma diminuição da ritmagem [...] sugere que o aproveitamento 

diferencial pode diminuir quando a prática pedagógica é modificada‖ 

(MORAIS, 1992, p. 07). 

Quadro 34: Regra discursiva ritmagem  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Explicação 
de 
conteúdo 

A professora 
não explora, 

nem repete, 
situações já 
estudadas 
pelos alunos. 
Em caso de 
dúvidas, 

remete para o 
estudo 

em casa. 

A professora 
explora de 
forma 
superficial 

situações já 
estudadas 
anteriormente 
pelos alunos, 
mas explica e 
sintetiza 
aspectos 
específicos. 

A professora 
explora  

situações já 
estudadas 
anteriormente 
pelos alunos. 
Questiona-os 
sobre a 
opinião dos 
colegas na 
tentativa de 
promover um 
diálogo. No 
final explica e 
sintetiza 
aspectos 
específicos. 

A professora explora 
situações já estudadas 
anteriormente pelos 
alunos de forma 
pormenorizada. Durante 
a explicação pergunta aos 

alunos se estão  
acompanhando a 
exploração dos temas, 

reformulando e 
procurando  

outras formas de 
explanação dos temas 
afim de promover o 

debate e a reflexão dos 
alunos sobre os mesmos. 

Episódios 01 

TA (E+) 

31/03/2014 (Explicação da definição da palavra matéria em química) 

00:00:43 P: [...] vocês já ouviram falar a palavra matéria?  

00:01:27 A1: Já.  

00:01:28 A2: Já ouvi. 

00:01:29 A3: Matéria de (). 

00:01:33 P: Fale novamente o que você disse. 
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00:01:39 A: Não, matéria que conheço é esta de português, matemática, ciências só. 

00:01:45 P: Alguém já ouviu falar a palavra matéria em alguma outra definição? (...) A colega 
de vocês falou que já ouviu falar de matéria como é a língua portuguesa, matemática.  

00:01:54 ((sorrisos)) 

00:01:58 A1: Já. 

00:01:59 A2: Eu já.  

00:02:01 P: Quem falou eu já? Quem foi? 

00:02:03 A: Foi eu.  

00:02:04 P: Fale aí o que você já ouviu falar a respeito dessa palavra? (...) Só eu já não é 
suficiente (...). Então aqui eu trago para vocês algumas definições. 

00:02:28 A: Aí professora passou.  

00:02:32 P: Aqui. Então nós temos [...] as seguintes definições para a palavra matéria: ―a 
substância de que os corpos são formados; qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que 
ocupa lugar no espaço; notícia ou reportagem, artigo, texto qualquer de jornal ou revista; 
como a colega de vocês citou disciplina escolar; aquilo ao que se atribui força ou energia que 
é o princípio de movimento, agora eu quero perguntar a vocês o seguinte: na opinião de 
vocês quais dessas definições estão mais relacionadas com aquilo que a Química estuda? 

00:03:21 A: O primeiro.  

00:03:23 P: A primeira? 

00:03:24 A: É. 

00:03:25 P: A primeira diz as substâncias de que os corpos são formados. 

00:03:28 A1: Né não professora?  

00:03:31 A2: Não é não é a segunda,  aquela que ocupa espaço. 

00:03:32 P: Qual? 

00:03:33 A3: Sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço.  

00:03:38 P: Qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço. 

00:03:39 A1: É. 

00:03:41 A2: Isso mesmo.  

00:03:45 P: Pode ser mais de uma dessas, eu falei quais dessas definições não significa que 
tenha que ser só uma, certo?  

00:03:51 A:  O primeiro e o segundo.  

00:03:54 P: Além dessas duas definições teria mais alguma que vocês acreditam, que vocês 
acham que está relacionada? 

00:03:57 A: O último e a segunda. Aquilo ao que se aplicou a força ou energia que é o 
princípio de movimento. 

00:04:02 P: Muito bem! 

00:04:03 A: A segunda e última. 

00:04:05 P: Muito bem! Essas três definições que vocês destacaram, certo? Tirando a terceira e 
a quarta elas estão relacionadas sim com aquilo que a Química estuda, nós poderíamos dizer 
que a Química é a ciência que estuda a matéria e aí nessa definição mais ampla que não é 
simples de se definir, certo? Nós poderíamos incluir a substância de que os corpos são 
formados; qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço; aquilo a 
que se atribui força ou energia que é o princípio do movimento, certo? Agora nós iremos 
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trabalhar com a definição de energia, tudo bem aí com matéria? 

00:04:53 A: Ham, ham [sic]. 

00:08:56 P: [...].Continuando [...]. Matéria eu poderia dizer que é tudo que ocupa um lugar no 
espaço [...]. Nós já sabemos que tudo que há no universo é constituído de matéria, nós 
sabemos que a disciplina Química é a ciência que estuda a matéria, então em tudo há matéria, 
inclusive nós somos constituídos por matéria. Essa definição de que é tudo que tem massa e 
ocupa lugar no espaço não cabe mais, então aí passou a definir-se matéria como tudo que 
ocupa lugar no espaço, ok? Então é essa a definição que nós vamos trabalhar MA-TÉ-RIA-É-
TU-DO-QUE-O-CU-PA-LU-GAR-NO-ES-PA-ÇO [...] vou fazer essa observação aqui no 
quadro e é bom que vocês tenham no caderno. 

00:11:28 K: Abram na matéria viu. 

00:12:08 P: Precisa não pra não, vamos evitar perder tempo, vamos definir matéria? 

00:12:21 A: É Química né? 

00:12:27 P: Como tudo que ocupa um lugar no espaço. 

  

TB (E-) 

14/04/2014 (Explicação da definição da palavra matéria em química) 

00:02:37 P:[...].. Eu vou fazer inicialmente uma pergunta a vocês alguém aqui já ouviu falar a 
palavra matéria? 

00:02:56 A: Já. 

00:02:58 P: Em química? 

00:02:59 A: Já. 

00:03:00 P: Quem saberia me dizer o que significa matéria? 

00:03:04 A: Matéria é tudo aquilo que tem no corpo, uma massa e/ 

00:03:14 ((conversa entre alunos)) 

00:03:33 P: [...] defina novamente o que significa matéria? 

00:03:38 A: Que tem uma quantidade de massa, volume e que ocupa um lugar no espaço tudo 
isso. 

00:03:45 P: Vocês ouviram isso quando? 

00:03:47 A: Ano passado. 

00:03:49 ((conversa entre alunos)) 

00:04:00P: Todos concordam com a definição de F? 

00:04:06 A: Concordam.  

00:04:17 P: Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço foi isso que ela falou [...], 
mas eu quero fazer o seguinte questionamento a vocês  possuir massa e ocupar lugar no 
espaço [...] são definições que nós poderíamos usar para classificar, identificar ou definir um 
material? O que vocês acham? 

00:05:14 A: Sim.  

00:05:16 P: E? 

00:05:18 ((conversa entre alunos)) 

00:05:28 P: Novamente a pergunta, alguns de vocês definiram matéria como tudo que tem 
massa e ocupa lugar no espaço, certo? Aí eu pergunto a todos possuir massa e ocupar um 
lugar no espaço são definições que podem ser usadas para identificar, para classificar um 
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material, diferenciar um material do outro? 

00:05:54 A: Não, porque nem todo material tem a mesma característica, só que a senhora 
perguntou o que é matéria e não pediu para a gente diferenciar.  

00:06:10 P: [...]. Então matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. No texto de vocês no 
verso ele começa destacando as propriedades gerais [...] que [...] não permitem a identificação 
do material, então possuir massa e ocorrer em um determinado espaço, ou seja, apresentar 
um volume não são definições suficientes para identificar ou classificar um material. 

00:08:42 P: Olha só [...] é muito comum nós dizermos assim que a Química é a ciência que 
estuda a matéria, certo? [...] vou mostrar [...] algumas definições, vou fazer a leitura e eu vou 
perguntar quais dessas definições na opinião de vocês [...] tem mais relação com uma 
definição para a Química, dessas definições quais estão mais relacionadas com que a Química 
estuda? Então vamos lá ―matéria é a substância de que os corpos são formados; matéria 
qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço; matéria notícia, 
reportagem, artigo, texto de qualquer jornal ou revista; matéria disciplina escolar; matéria 
aquilo a que se atribui força ou energia, que é princípio de movimento. Quais dessas 
definições na opinião de vocês, quais delas estão mais relacionadas/‖  

00:10:09 A1: A um e a última.  

00:10:13 A2: A segunda e a última.  

00:10:17 P: Somente a segunda e a última? Todos concordam que qualquer substância sólida, 
líquida ou gasosa ocupa lugar no espaço é a definição coerente de matéria e aquilo que se 
atribui força, energia. Certo?  Tem mais alguma definição que nós também poderíamos 
relacionar com matéria. 

00:10:53 ((conversa entre alunos)) 

00:10:55 A: () corpos são formados? 

00:10:59 P: Que os corpos são formados.  

00:11:01 A: Toda matéria é um corpo.  

00:11:03 P: Essas três definições são aquelas que tem mais relação com aquilo que a Química 
estuda. A Química envolve todo mundo material, inclusive nós mesmos e somos constituídos 
de matéria. [...]. Antes de partir para [...] a definição de energia eu vou chamar atenção para a 
leitura da definição de matéria [...] tudo que ocupa lugar no espaço, professora, mas, já ouvir 
falar que é tudo que tem massa, certo.  

Episódios 02 

TA (E+) 

31/03/2014 (Explicação do conteúdo propriedades da matéria) 

00:17:48 P: Vocês já ouviram falar a respeito das propriedades gerais da matéria?  

00:18:01 A1: Ham, ham [sic]. 

00:18:02 A2: Não. 

00:18:03 A3: Já 

00:18:04 A4: Que já? Já, mas esqueci. 

00:18:05 P: Já esqueceu S?  

00:18:06 A1: Já. 

00:18:07 A2: Isso passou na oitava série. 

00:18:09 K: Procura lembrar aí. 

00:18:10 A: Foi na segunda unidade se não me engano. 
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00:18:12 P: O que vocês sabem a respeito das propriedades gerais da matéria?  

00:18:16 A2: Tá difícil. 

00:18:24 P: Mas vocês lembram que já ouviram falar?  

00:18:27 A1: Não. 

00:19:28 A2: Lembro. 

00:18:54 P: Vamos lá então. Olha só, nós iremos agora falar um pouquinho sobre as 
propriedades GE-RAIS da matéria, certo? Então as propriedades gerais da matéria são 
aquelas comuns a toda espécie de matéria, não permite diferenciar os materiais, então não 
vou ter como diferenciar um material de outro por quê? Porque esta propriedade é uma 
propriedade comum a todos os materiais, a toda espécie de matéria.  

 

TB (E+) 

14/04/2014 (Explicação do conteúdo propriedades da matéria) 

00:23:08 P: [...]. Então vamos lá propriedades da matéria. Vocês ano passado na oitava série 
quem aqui, quem de vocês estudou esse conteúdo propriedades gerais da matéria? O que 
vocês lembra a respeito desde assunto? 

00:24:21 A: Nada 

00:24:23 P: Nada? 

00:24:25 ((conversa entre alunos)) 

00:24:35 P: A gente não fica estudando para esquecer, pelo contrário nós estudamos para 
aprender e aprender a relacionar o que nós estudamos com o nosso dia-a-dia, com o 
conhecimento científico.  

00:24:52 A: (). 

00:24:58 P: Mas quando eu falo o nome vem alguma coisa na cabeça de vocês?(...). Por 
exemplo propriedades da matéria, o que vem a cabeça de vocês? 

00:25:25 P: As propriedades da matéria elas podem ser classificadas em gerais e específicas. 
Como o próprio nome já fala gerais são aquelas que não permitem diferenciar os materiais, 
ou seja, são aquelas comuns a toda espécie de matéria, certo? Então vamos lá né anotar no 
caderninho, para vocês registrar para que vocês não esqueçam.  

(Fonte: a autora) 

Para o indicador ―explicação de conteúdo‖, Quadro 34, os episódios  

selecionados nos mostram uma variação entre os graus de enquadramento das 

turmas A e B. Enquanto que na TA o grau de enquadramento foi classificado 

como forte (E+), na TB este variou para fraco (E-). Observamos na TB, ainda que 

de forma tímida, um maior envolvimento dos alunos direcionados por meio 

dos questionamentos da professora durante a explicação do conteúdo. Em 

contrapartida, na TA, a professora iniciou de forma coerente com o 

questionamento sobre a definição de matéria aos alunos, mas não deu 

continuidade como fez na TB. Apesar de direcionar de forma diferente a 
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explicação inicial do conteúdo em ambas as turmas, no final a professora 

sintetizou a mesma definição.   

Assim como, os resultados apontados por Morais (1993) em suas 

investigações, ao caracterizar a estrutura familiar dos alunos de classe 

trabalhadora, a maioria dos alunos das turmas A e B pesquisadas neste estudo 

afirmou (Gráficos 09 e 10, p. 87) que não dispõe de uma orientação em casa para 

continuidade do que se estuda na escola.  Isto acaba refletindo no 

comportamento dos alunos, que além da indisciplina, na hora que o professor 

questiona ou cobra dos alunos que se posicionem, eles acabam se omitindo e o 

professor por vivenciar constantemente tais situações se deixa levar pelo 

contexto social no qual leciona (MORAIS, 1992), adotando estratégias que 

afetarão tanto o conteúdo quanto a ritmagem (BERNSTEIN, 1996). No entanto, 

quando a família dos alunos de classe trabalhadora consegue recriar, em sua 

casa, uma prática pedagógica oficial, estes alunos apresentam um rendimento 

escolar superior aos colegas da mesma classe social em que o contexto familiar 

não apresenta tais características (CARDOSO; MORAIS, 1992). Observa-se 

também, segundo Morais (1993), que quando a prática pedagógica do professor 

não se deixar levar pelo efeito depressor do contexto, buscando medidas para 

corrigir tais dificuldades, o nível de aproveitamento dos alunos se eleva. 

Trouxemos também um segundo conjunto de episódios, os quais 

demonstraram um mesmo grau de enquadramento para as práticas 

pedagógicas desenvolvidas pela professora em ambas as turmas. Nestas, ao 

questionar os alunos sobre o conteúdo propriedades gerais da matéria conteúdo 

normalmente trabalhados nas 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental e que, na 

maioria das vezes o professor de Ensino Médio não explica, observamos que os 

alunos nada respondem e neste momento a professora age de forma semelhante 

nas das turmas, mantendo um grau de enquadramento forte (E+). Mas, se a 

professora tivesse solicitado dos alunos que realizassem uma pesquisa sobre o 

conteúdo a ser discutido antes de ministrá-lo na aula, isto teria ajudado os 

alunos lembrar-se do conteúdo estudado  e  contribuído para uma possível 

discussão entre os mesmos promovido por ela, ao invés de ter que explicar o 

conteúdo sem a participação da classe. 
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Nestes exemplos observamos que a professora aproximou  sua prática 

pedagógica do perfil teórico utilizado na investigação, e ainda que sua prática 

não tenha sido remodelada conforme planejou inicialmente em sua pesquisa, o 

professor não pode parar a aula quando não há retorno dos alunos. No entanto, 

é preciso que o professor esteja atento para tais armadilhas durante o seu 

planejamento. Para isso a formação tanto inicial como continuada se torna 

essencial.  

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, 1998, p. 138). 

Quadro 35: Regra discursiva ritmagem  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Exploração/ 

discussão de 
texto 

Apenas a 
professora 
destaca o que 
o texto tem em 
comum com o 
conteúdo da 
aula 
anteriormente 
estudada.  

A professora 
realiza uma 
leitura coletiva 
do texto e vai 
ao mesmo 
tempo 
tentando fazer 
com que os 
alunos 
relacionem as 
informações 
do texto com o 
conteúdo antes 
estudado. 

A professora 
solicita que os 
alunos façam a 
leitura individual 
do texto e 
relacionem o 
conteúdo da aula 
anteriormente 
estudado. Durante 
a discussão 
questiona os alunos  
e tenta fazer com 
que estes 
relacionem as 
informações do 
texto com o 
conteúdo antes 
estudado. 

Os alunos sob, a 
supervisão da 
professora 
realizam a leitura 
em grupo, 
discutem e 
anotam as 
informações 
tratadas no texto 
e em comum com 
o conteúdo antes 
estudado. Depois 
compartilham as 
informações 
registradas com 
os outros colegas 
dos grupos. 

Episódios 

TA (E++) 

07/04/2014 (Discussão do texto envolvendo os conteúdos matéria, energia e propriedades 
da matéria) 

00:01:01 P: Olha só. Presta atenção, eu agora vou estar entregando um texto a vocês.  

00:01:49 P: [...]. Olha só, este texto nós não vamos fazer a leitura e a discussão. 

00:02:16 A: Por que não? 

00:02:17 P: Por que não? Porque hoje eu vou fazer uma atividade diferenciada a partir deste 
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texto, ok? O que eu vou fazer mesmo com o texto? Eu vou destacar no texto, é (...) algumas 
informações importantes. Então vamos lá, todos com a primeira parte do texto. Com a página 
um do texto. Todos com a página um do texto.  [...]. O último assunto discutido aqui na sala 
de aula foi sobre as propriedades gerais da matéria [...]. Agora nós iremos trabalhar um texto. 
E esse texto vai destacar alguns aspectos importantes que quando eu fiz a exposição dos 
slides eu não falei [...]. Então vamos lá. Todos estão com o texto né? 

00:06:35 A: Isso. 

00:06:36 P: Pronto. Então vamos lá. Na primeira parte do texto, vem falando assim: ―alguns 
conceitos importantes‖, então aqui o que é que ele destaca neste primeiro parágrafo do texto? 
Diz o que, que muitas transformações ocorrem ao nosso redor e dentro de nós mesmos a todo 
instante. Então dentro do nosso organismo a todo instante está o quê? Ocorrendo várias 
transformações. [...]. Essas transformações que ocorrem dentro do nosso organismo, elas 
envolvem dois conceitos importantes, que é o conceito de matéria e o conceito de energia. 
Recordem, por favor, que eu pedi que vocês anotassem no caderno qual foi a definição que 
nós elaboramos para matéria e qual foi a definição que nós elaboramos para energia. 

00:07:25 A: Tá onde professora? 

00:07:29 P: No caderno de vocês, eu pedi que vocês anotassem. 

00:07:32 A: Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. 

00:07:34 P: Isso. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, independente de ter massa ou 
não. Tem massa ocupa se não tiver também ocupa lugar no espaço então é matéria. E a 
definição de energia? 

00:07:43 A: É tudo que modifica a matéria. 

00:07:45 P: Isso. Tudo que modifica a matéria. Tudo que transforma a matéria. 

 

TB (E-) 

10/04/2014 (Discussão do texto envolvendo os conteúdos matéria, energia e propriedades 
da matéria) 

00:03:20 P: [...] agora eu quero que vocês leiam o texto e busquem relacionar o que vocês 
observaram na aula de segunda-feira, quais os fenômenos que vocês observaram na aula de 
segunda-feira que tem relação com o texto [...]. Então vamos lá né? 

00:04:49 A: Não professora.  

00:04:57 P: Todos receberam o texto? Tem alguém que não recebeu? Então eu vou da à vocês 
aí uns (...) quinze minutinhos pra vocês fazerem isso. 

00:05:08 A: Só professora? Só o negócio aqui. 

00:05:10 P: Se terminarem antes ótimo. 

00:05:13 A: Isso aqui leva pelo menos uma hora.  

00:06:35 P: Pessoal não é pra brincar não viu? É pra vocês fazerem a tarefa porque nesse 
instante eu vou começar a correção (...) vamos lá. 

00:06:43 A: Pera aí professora. 

00:06:44 P: Vamos lá.  

00:07:15 A: É pra fazer o que mesmo? 

00:07:17 P: É pra fazer o que mesmo? Ler o texto e depois tentar relacionar [...] o que tem em 
comum entre o texto e os fenômenos que foram demonstrados aqui na aula anterior na aula 
de segunda-feira certo?  

00:27:58 P: Pessoal vamos agilizar a leitura porque eu preciso começar a discussão né?(...). 
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Tem gente que já terminou, mas tem pessoas que ainda não terminaram. 

00:30:57 P: Terminaram?  

00:31:02 A: Calma ai. 

00:31:04 A: Falta só dez minutos pra bater pró. 

00:31:06 P: Terminaram?  

00:31:10 A1: Falta vinte minutos para bater pró tá bom. 

00:31:12 A2: Cala boca B. 

((barulho)) 

00:31:17 P: Eu tenho as horas aqui. 

00:32:51 P: Não, precisa não só grifar no texto já era suficiente. Teve algumas pessoas que 
preferiram copiar. Todos concluíram a leitura do texto?(...). Então vamos lá né? Vamos então 
começar nossa discussão... Hoje são dez dos quatro presta atenção então vamos lá o que 
vocês observaram que o texto trouxe em comum com a aula de segunda-feira? Quais os 
fenômenos que na aula de segunda-feira vocês observaram aqui na sala de aula que o texto 
discute, que o texto aborda?  

00:33:47 A: Esse parágrafo aqui ó professora onde fala sobre matéria e energia 

00:38:07 P: [...] o texto [...] tem duas coisas aqui que foram feitas na sala de aula que vocês 
ainda não me disseram e eu vou esperar que vocês me digam porque eu tenho certeza que 
vocês vão conseguir relacionar.  

00:38:44 A: A achei tá aqui marcado, relações de combustão. 

00:38:57 P: Certo, mas a parte da textura do cheiro e da cor PL já citou eu quero que vocês vão 
além.  

00:39:05 A: Aqui professora ó tais como ―densidade, temperatura em que o material ferve, 
temperatura de ebulição ou se funde temperatura de fusão (...) com/ condutibilidade elétrica 
tem cor, textura, sabor, cheiro que varia de um material para o outro‖ como a senhora 
colocou o ovo na água gelada né acho que  um afundou e o outro subiu, mas quando a 
senhora colocou o sal né? Foi o que deu aí foi a temperatura da água que uma tava [sic] 
gelada não? 

00:39:35 P: Não teve relação com a temperatura da água teve relação com outra coisa que o 
texto fala. 

00:39:40 A: Ah não sei não. 

00:39:41 P: Sim mas tem alguma propriedade específica (...) alguém nunca ouviu falar disso? 
Dessa propriedade? (...) lembrando [...] você adiciona o ovo na água se este ovo ele foi posto a 
pouco tempo ele vai afundar se ele foi posto já a bastante dias ele flutua certo? Aí o que foi 
que eu fiz? Eu peguei o ovo que estava afundando e adicionei sal na água quando eu 
adicionei sal na água modifiquei o que na água? A sua o que?  

00:40:50 A: Substância.  

00:40:52 P: Não. 

00:40:57 P: Eu modifiquei o que da água? E aí o ovo passou a que? A flutuar. O que foi que eu 
modifiquei?  

00:41:16 P: LS presta atenção (...) nesta vasilha aqui eu tinha água e eu adicionei o ovo então o 
que foi que aconteceu? O ovo ele (...) afundou ok? Nesta segunda vasilha o que foi que eu 
coloquei? [...] tinha água [...] e eu adicionei o que?  

00:41:39 As: Sal.  

00:41:40 P: Quando adicionei sal o que foi que aconteceu com o ovo?  
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00:41:44 A: Ele subiu. 

00:41:49 P: O ovo flutuou (...)  por que foi que o ovo flutuou? O que foi que eu fiz? Qual 
propriedade eu alterei da água?  

00:42:19 A: O sabor da água.  

00:42:21 P: Vocês agora não estão conseguindo é identificar, então quando fizer a exposição 
dos slides vocês vão conseguir então identificar, mas eu não vou dizer vou manter vocês na 
curiosidade mas vamos lá 

00:42:29 A: A senhora nunca diz. 

00:42:31 P: Geralmente na oitava série o professor trabalha com isso então quando eu fiz este 
experimento eu pensei que vocês logo de cara identificariam esse fenômeno certo? Ele é 
muito comum, ele é muito trabalhado na oitava série, mas vamos continuar. [...] teve algo 
mais que eu fiz. O que foi que eu fiz relacionado a seringa? E aqui o texto diz?  

00:42:53 As: A temperatura da água, professora a ebulição.  

00:42:55 P: A ebulição, então o que foi que eu fiz? Eu conseguir ferver o que na seringa?  

00:43:00 As: A água. 

00:43:01 P: A água, agora aqui o texto diz o que? O que ele diz a respeito da fervura da água? 
Ele diz que a água ferve a qual temperatura?  

00:43:11 As: A cem (...)/ ferve a zero graus ela congela. 

00:43:25 P: E [...]. Continuando tem mais alguma coisa que vocês gostariam de destacar aqui 
deste texto? Que vocês puderam relacionar com a aula de segunda-feira?  

00:45:59 A: Tem mais aí professora. Cor, textura, sabor e cheiro são propriedades 
organolépticas. 

(Fonte: a autora) 

Para o indicador ―exploração/discussão de texto‖,  conforme os 

episódios do Quadro 35, a professora manteve um grau de enquadramento 

muito forte (E++) na TA e fraco (E-) na TB. Na TA, a professora controlava todo o 

processo sem permitir a intervenção dos alunos, uma vez que os alunos foram 

convidados apenas para realizar a leitura oral.  Na TB, ela agiu de forma 

diferente, solicitando que os alunos fizessem a leitura prévia do texto e 

explicando a tarefa de forma detalhada. Além disso, estabeleceu um tempo para 

que a tarefa fosse realizada, chamando a atenção dos alunos para o seu 

cumprimento e iniciando a discussão após certo prolongamento desse prazo, 

solicitando a interferência dos alunos por meio de perguntas. No início não 

obteve êxito, mas não desistiu e continuou aguçando a curiosidade sem oferecer 

respostas prontas, como procedeu na TA. 

Observamos neste caso que professora acredita, como destaca Altet 

(2000),  que por meio de questionamentos é possível provocar a atividade 

intelectual dos alunos, o que de certa forma foi incoerente com o que foi 
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observado nesse episódios, já que à medida que continuou a questionar ela 

acabou obtendo sucesso em alguns momentos em que os alunos lembraram e 

relacionaram as informações do texto com alguns fenômenos da aula passada.  

Neste exemplo, observamos que a professora conseguiu remodelar  sua 

prática pedagógica conforme tinha planejado como seu principal objetivo de 

pesquisa. No entanto, é válido ressaltar, com base na análise dos dados que, de 

acordo com as características de sua prática pedagógica habitual, 

provavelmente a professora  teria limitado o tempo de reflexão dos alunos, 

respondendo de imediato aos seus próprios questionamentos. Neste caso, dois 

fatores podem justificar tal postura, sendo o primeiro o cumprimento do 

currículo oficial pré-estabelecido, e o segundo a defasagem em seu processo de 

formação inicial, o qual refere-se ao domínio do conhecimento específico de 

Química e   o conhecimento pedagógico. 

Quadro 36: Regra discursiva ritmagem  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Discussão 
de tema em 
estudo 

A professora 
questiona o 
tema em 
estudo, mas 
responde em 
seguida, não 
abrindo 
espaço para os 
alunos se 
expressarem. 

A professora 
questiona o tema 
em estudo, ouve a 
resposta dos 
alunos e, em 
seguida, confirma 
a resposta, mas 
não abre maior 
espaço para que 
os alunos se 
expressem. 

A professora 
questiona o 
tema em estudo 
e fornece a 
resposta, mas 
continua a 
questionar os 
alunos abrindo 
espaço para que 
os alunos se 
expressem. 

Os alunos, com a 
orientação da 
professora, se 
expressam sobre o 
tema em estudo por 
meio de 
questionamentos e 
discussões com os 
colegas, sintetizando 
no final a resposta. 

Episódios 

TA (E++) 

27/03/2014 (Discussão do tema fibra sintética exibido em vídeo sobre aplicabilidade da 
química) 

00:28:43 P: Olha só, vou fazer a seguinte pergunta. Onde encontramos a Química? 

00:28:49 A: Em todos os lugares do mundo. 

00:28:51 P: Ali, pelo que vocês observaram onde nós encontramos a Química? 

00:28:56 A1: Na casa, na rua. 

00:29:03 A2:Na televisão. 

00:29:05 A3: Na nossa roupa, nos  nossos fone de ouvido. 

00:29:15 A4: Até nas panelas.  
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00:29:18 P: Então aqui eu vou listar para vocês, tudo aquilo que o vídeo trouxe, oh!  
Embalagem  termoplástica. Gente! O silêncio. Embalagem termoplástica serve para que, logo 
quando ela abriu a geladeira? Para que servem as embalagens termoplásticas?  Conservação 
de alimentos. Outro exemplo, espuma isolante, para que serve? Eficiência energética e 
redução de dióxido de carbono, de gás carbônico. Plásticos para áudio e vídeo, oh! Que nós 
utilizamos os fones de celulares servem para quê?  Modernidade e resistência. Fibras 
sintéticas [...] para que servem as fibras sintéticas?  

00:30:07 A: Aquecimento e conforto. 

00:30:09 P: Aquecimento, conforto e proteção. Então observem, sabem quantos slides eu 
produzi? Eu produzi quatro slides. Em um só slide, olha só quanto exemplos nós citamos 
aqui. 

 

TB (E-) 

04/04/2014 (Discussão do tema fibra sintética exibido em vídeo sobre aplicabilidade da 
química) 

00:38:01 P: [...]. Espuma isolante alguém falou da espuma isolante?  

00:38:45 A: Não.  

00:38:46 P: Mas ela é importantíssima, por quê? Porque além da eficiência energética ela vai 
reduzir a liberação de que? A liberação desse gás aqui oh ((professora mostra a fórmula do 
CO2 no slide)) alguém poderia me dizer o nome desse gás?  

00:39:00 A: CO2. 

00:39:01 P: E o que significa CO2? Gás carbônico certo? Tem outro nome também dióxido de 
carbono [...] depois plástico para áudio e vídeo. E o plástico para áudio e vídeo tá relacionado 
com o quê? Modernidade e a RE-SIS-TÊN-CI-A, fibra sintética [...] então para que serve a 
fibra sintética? Aquecimento, conforto, proteção. O que mais? 

00:39:56 A: E também no (). 

00:40:02 P: Explica aí para os colegas. Isso aí que o colega de vocês está falando é 
importantíssimo explica para os seus colegas essa utilidade das fibras sintéticas.  

00:40:13 A: Tipo sei lá tem animal que não precisa nem matar e mata pra tirar o couro tipo 
onça esses animais assim (...) com a fibra substitui, faz tipo tecido de lã. 

00:40:30 P: Todos vocês tinham conhecimento dessa informação que o colega de vocês 
terminou de citar?  

00:40:40 A: Não. 

00:40:45 P: Tá vendo gente então às vezes a conversa, o diálogo é importante por conta disso. 
O que mais?  

(Fonte: a autora) 

Em relação ao indicador ―discussão de tema em estudo‖, representado 

nos episódios do Quadro 36, notamos que o grau de enquadramento da TA foi 

muito forte (E++), enquanto que da TB este variou para fraco (E-). Os episódios 

selecionados trataram do mesmo tema, que no caso foram as fibras sintéticas, 

mas a forma como ocorreu a discussão do tema foi bem diferente entre as 

turmas. Na TA, a  professora perguntou, ouviu a resposta e apenas a confirmou. 
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Na TB, ela perguntou e deu algumas respostas, mas permitiu que os alunos 

complementassem-na, aproveitando um comentário feito por um aluno, o qual 

foi valorizado e compartilhado com toda a classe, e ainda que os outros alunos 

não tenham interagido, agiu de forma coerente e diferente de sua prática 

pedagógica habitual, a qual foi remodelada segundo o objetivo de pesquisa 

proposto. 

Quadro 37: Regra discursiva ritmagem  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Resolução 
de 
atividade 
pontuada 
em grupo 

A professora 
comunica aos 
alunos que a 
avaliação será 
em grupo e 
estipula um 
tempo para 
que 
respondam. 
Deixa claro 
que não 
haverá 
prolongament
o do tempo.  

A professora 
comunica aos 
alunos que a 
atividade pontuada 
será e em grupo, 
estendendo o 
tempo de resolução 
à próxima aula. 
Mas na aula 
seguinte cobra 
agilidade na 
resolução da 
atividade e deixa 
claro que os alunos 
só terão aquele 
prazo. 

A professora 
inicialmente dá 
tempo para os 
alunos, 
individualmente 
lerem a atividade, 
comunicando após 
certo tempo que a 
atividade será em 
grupo. Prolonga o 
tempo de resolução 
para mais um 
horário, fazendo 
cobranças do tempo 
em relação ao 
registro das 
respostas por todos 
do grupo. 

A professora 
comunica aos 
alunos que a 
atividade será 
em grupo e 
não marca o 
tempo que  
deverão 
utilizar para 
respondê-la, 
respeitando o 
ritmo de 
trabalho dos 
grupos. 

Episódios 

TA (E+) 

10/04/2014 (Orientação quanto à resolução de atividade avaliativa em grupo) 

00:00:36 P: [...] eu avisei a todos que hoje vocês iriam fazer uma atividade pontuada, essa 
atividade pontuada é uma atividade de consulta, que vocês irão respondê-la em grupo de 
quatro componentes [...]. Então vamos lá. 

00:14:06 P: [...].Todos no grupo deverão ter as mesmas respostas. [...]. Pró se o horário de hoje 
não for suficiente a senhora dá mais um tempo na aula de segunda? Sim. [...]. Aquele colega 
que copiou a resposta aqui nesta folha, depois pega do outro colega e passa a limpo para 
vocês ganharem tempo. É para discutir, é para vocês responderem de forma calma. Eu não 
vou ajudar na resposta, porque isto aqui é uma atividade avaliativa, atividade pontuada, mas 
vocês podem discutir, se um horário não for suficiente na segunda-feira eu cedo mais um 
horário tendo é claro o apoio de todos. Então vocês leiam, discutam com os colegas e 
busquem todos colocar a mesma resposta, certo? Se o tempo de hoje não for suficiente para 
vocês responderem eu cedo mais um tempo na aula de segunda-feira, certo? Vamos lá, fazer 
com calma, buscar discutir, buscar entender, buscar ver o que está dizendo certo? 

00:18:07 A: Ok! 

00:24:48 P: Eu quero que todos respondam no caderno. 
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00:45:21 P: ((Toca o horário e a professora faz uma observação)) Olha é para todos me 
entregarem a folha. 

00:45:24 A1: É para entregar F. 

00:45:26 A2: Pera aí eu vou terminar de fazer o terceiro. 

00:45:30 P: A folha. 

00:45:46 A: Vai terminar quando? 

00:45:47 P: Na aula de segunda-feira. Segunda eu deixo vocês terminarem. Todos me 
entregando. Segunda eu deixo vocês terminarem. 

00:46:58 P: Tem alguém que falta me entregar? 

TA (E+) 

14/04/2014 (Continuação da resolução da atividade avaliativa em grupo) 

00:06:41 P: Oh pessoal! Eu quero a atenção de todos, oh o silêncio! Quem está brincando com 
o celular desligue ou guarde né, que agora não é hora de brincar com o celular para isso 
existe intervalo vamos lá, todos ouvindo e fazendo silêncio por gentileza o que é para ser 
feito? Só tem esse horário, se não terminar hoje tempo esgotado [...] então vamos aproveitar, 
olha é para discutir no grupo, buscar e encontrar resposta, e depois anotar a resposta, 
lembrando que vocês terão apenas esse horário para cumprirem com esta tarefa, se alguém 
tiver alguma dúvida quanto a compreensão da questão me chame, por favor, nos chamem, 
agora se está certo ou errado nem eu, nem a professora K vamos dizer, certo? Porque isso 
quem vai decidir são vocês no grupo, podem olhar o livro que vocês trouxeram, podem 
observar a folha que vocês tem o texto, o caderno vocês podem consultar, só não podem está 
consultando o outro grupo. 

 

TB (E-) 

29/04/2014 (Orientação quanto à resolução de atividade avaliativa em grupo) 

00:00:03 P: Bem 1º ano B hoje [...] vocês irão fazer uma atividade pontuada aqui oh M pode 
pegar essa. Mas antes eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer (...). Para 
isso eu preciso que todos estejam sentados e escutem. Vou esperar a professora K fazer a 
chamada para não atrapalhar.  

00:01:02 P: [...] essa atividade [...] além de envolver o conhecimento específico do que foi 
trabalhado aqui ela depende de concentração para vocês tenham sucesso [...]. Então agora o 
que é que eu vou solicitar individualmente de cada um. Eu quero que todos leiam a primeira 
questão e se alguém tiver dúvidas quanto à interpretação levante a mão porque de um em 
um vou tirando a dúvida. Vamos lá? 

00:02:22 A: G não faça isto não. 

00:02:26 P: Não é pra ler a questão, a primeira/ 

00:02:29 A: ―Uma chaleira contendo água....‖ 

00:02:31 P: Não P, eu não quero que leia em voz alta, eu quero que leia em silêncio e 
individualmente 

00:02:41 A: É pra olhar na tabela professora? 

00:02:42 P: Não meu amor, calma. Você espere, a primeira regra é ler toda a atividade. Ler a 
primeira questão, bora? Leia a primeira questão e me diga se tem dúvida M. Aliás eu vou 
mudar leiam a prova toda, a avaliação toda do um ao dez. Aquela questão que vocês não 
entenderam aí vocês me perguntam. 

00:07:15 A: Professora é pra gente responder atrás? 

00:07:16 P: Não, não é pra responder agora não. Terminou de Ler J? 
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00:07:20 A: Já. 

00:07:21 P: Já. Quem falta terminar de fazer a leitura? 

00:07:25 A: Eu. 

00:07:27 P:  Então eu vou esperar mais uns minutinhos para todos lerem. Para ver se tem mais 
alguma dúvida. P, por favor, me ajude. 

00:10:39 P: Olha só! Presta atenção eu sei que nem todos terminaram de ler ainda, mas o que 
foi que fiz neste primeiro momento de propósito? Eu queria chamar atenção de vocês para a 
importância da concentração. Essa atividade não vai ser uma atividade individual, ela será 
uma atividade que vocês irão responder em grupo [...].  No verso, agora M, por favor, presta 
atenção para que vocês não tenham dúvidas. O grupo deve ler a questão e discutir a resposta 
e depois respondê-la. Todos têm que ter a resposta no caderno [...]. Certo?  

00:35:18 ((O horário de intervalo toca)) 

00:35:33 P: Podem pegar, oh!!! Podem pegar PSIUUUU a merenda e voltar pra sala, a gente 
fica o horário de intervalo e solto vocês mais cedo. 

00:35:34 As: Ah não pró. Libera mais tarde. 

00:35:48 P: Tá bom, voltamos no quinto horário e quando eu chegar aqui já sabe sobre a 
agilidade na formação dos grupos. Entrega por favor. 

TB (E-) 

29/04/2014 (Continuação da resolução da atividade avaliativa em grupo) 

00:00:13 P: Pessoal busquem discutir as respostas antes de anotar. [...]. Bora? 

00:05:52 A1: É tudo no fundo da atividade e aí agora todo mundo tem que ter no seu caderno. 

00:05:52 A2: Depois a gente pega daqui vei [sic] e copia. 

00:12:42 A4: É pra responder em uma folha só? 

00:12:42 A5: Eu to [sic] fazendo aqui oh atrás. 

00:12:20 P: Olha só eu vou precisar anotar o nome de quem está com brincadeiras? 

00:19:34 A: Professora terminamos. 

00:19:38 P: Terminaram?  

00:19:40 A: Faltou uma. 

00:19:41 P: Não, faltou uma questão. 

00:19:43 A: Não too [sic] achando. 

00:19:45 P: Mas tem que achar. 

00:27:47 P: Vou dar a nota () do caderno com as atividades.  

00:27:53 A1: Ah professora! Pera aí professora. 

00:27:53 A2: () aí professora porque a senhora falou que ia corrigir só isso aí  (). 

00:27:59 P: Eu disse pra vocês que todos tinham que ter as respostas no caderno.  

00:28:26 As: Oh! Professora daqui que a gente passa isso à limpo. 

00:28:50 P: Bora respondam rapidinho pra eu dar o visto. 

00:28:54 A: Todo mundo? 

00:28:57 P: Todo mundo, eu A-VI-SEI, eu avisei na sala. Vocês não tem o hábito de  escutar, 
passe à limpo rapidinho, daqui dois minutos você passa à limpo bora?  

00:30:02 A: E a gente tudo doido querendo ir embora. 
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00:32:44 P: Responde logo passa à limpo, M larga de preguiça. M você era () essa folha eu vou 
olhar em casa, eu vou corrigir, mas assim vocês não vão tê-la de volta porque ela é minha, 
fica no arquivo. 

00:33:00 A: Oh! Pró () uma folha pra gente passar depois pro [sic] caderno a gente fez numa 
folha dessa aqui.  

00:33:18 P: É rapidinho, vamos aproveitar o tempo quando for outro dia não precisa mais 
fazer. 

00:33:25 As: Eu já too [sic] fazendo olha aqui oh. 

(Fonte: a autora) 

O indicador acima, ―resolução de atividade pontuada em grupo‖, 

representado por meio dos episódios do Quadro 37, nos mostrou que o grau de 

enquadramento das práticas pedagógicas desenvolvidas pela professora variou 

de forte (E+) na TA para fraco na (E-) TB. Apesar de a professora na TA ter 

deixado explícito para os alunos  que deveriam fazer a tarefa com calma e que 

cederia  um tempo extra caso não conseguissem concluí-la naquele horário, não 

esclareceu dúvidas quanto ao entendimento das questões e no outro horário 

deixou claro que era o único tempo que teriam para concluí-la.  

Já na TB a professora iniciou com a leitura individual da tarefa, o que 

facilitou a compreensão e o esclarecimento de dúvidas pelos alunos do que se 

deseja deles. Observamos também que, diferentemente da TA, ela esclareceu 

dúvidas, no segundo horário fez cobranças ao longo da aula e não deixou 

explícito o tempo que teriam para concluir a tarefa como na TA. No entanto, ela 

chamou a atenção dos alunos para o aproveitamento do tempo.  

Neste exemplo observamos a remodelagem da prática pedagógica da 

professora conforme o modelo teórico proposto e seu objetivo principal de 

pesquisa. Segundo Afonso e Neves (2000), suas investigações têm revelado 

como práticas pedagógicas mais favoráveis às concepções científicas das 

crianças de classes sociais menos favorecidas, aquelas que comtemplam um 

maior tempo de aprendizagem (ritmagem ainda mais fraca), como previsto no 

seu perfil teórico e a  explicitação dos critérios de avaliação de forma mais 

efetiva e sistemática.  
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Quadro 38:  Resumo da regra discursiva ritmagem na relação entre sujeitos 

Indicador Grau de 
enquadramento TA 

Grau de 
enquadramento TB 

Perguntas da professora durante 
dinâmica proposta 

E+ E+ 

Comentário sobre o texto lido E+ E- 

Correção/discussão da tarefa proposta 
aos alunos 

E+ E- 

Perguntas da professora durante 
explicação de conteúdo 

E+ E- 

Exibição/discussão de vídeo E+  E- - 

Explicação de conteúdo E+/E+ E-/E+ 

Exploração/discussão de texto E++ E- 

Discussão de tema em estudo E++ E- 

Resolução de atividade pontuada em 
grupo 

E+ E- 

Tendência da prática pedagógica da 
professora 

E+ E- 

(Fonte: a autora) 

Após análise dos indicadores adaptados e/ou criados para a regra 

discursiva ritmagem, observamos, segundo o Quadro 38, que a professora 

apresentou na TA como tendência um grau de enquadramento forte (E+), o qual 

variou na TB para fraco (E-). Isto demonstra que a professora alterou de forma 

significativa o grau de enquadramento em relação as duas turmas, no entanto 

não atendeu ao perfil teórico estudado e escolhido para fundamentar o estudo 

da investigação.  

Por conhecer um pouco da teoria, isto acabou influenciando na forma 

como habitualmente lecionava e, com isto, acabou modificando ainda que não 

tenha planejado o seu grau de enquadramento em relação à ritmagem na TA, 

uma vez que ela teve sua prática pedagógica caracterizada em uma 

investigação anterior, a qual identificou a sua ritmagem com um grau de 

enquadramento muito forte (E++). Também observamos que por não conseguir 
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adequar-se totalmente à teoria utilizada na pesquisa, em alguns momentos se 

deixou levar pelas características de sua prática pedagógica habitual.  

O fato do professor em sua formação inicial pouco transitar por outros 

modelos de abordagens, tendo na maioria das vezes como modelo 

predominante o da abordagem tradicional, ou  por conhecer pouco do ponto de 

vista prático, ou seja, não vivenciar a aplicação da teoria enquanto professor, 

acaba fazendo com que o mesmo em sala de aula adote como mais adequada ou 

recorra nos momentos de dificuldade ao modelo de abordagem tradicional de 

ensino, como bem destaca Quadros (2014). 

 

4.2.5 - Caracterização da prática pedagógica quanto à regra discursiva critérios 

de avaliação (discurso instrucional) 

 

A regra discursiva critérios de avaliação faz referência ―ao grau de 

explicitação dos conteúdos abordados, tipo de trabalhos/atividades a serem 

realizados e teor das sínteses a serem produzidas‖ (GALIAN, 2012, p. 425). Por 

meio da comunicação destes critérios o professor aponta como as tarefas devem 

ser realizadas pelos alunos. Esta regra, segundo Bernstein (1996, p. 97), 

―permite que o adquirente compreenda o que conta como uma comunicação, 

uma relação social ou posição legítima ou ilegítima‖.  

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

Para esta regra discursiva, de acordo com Afonso e Neves (2000),  cabe 

ao professor deixar claro o que significa um texto legítimo para o contexto, 

explicando os critérios em vários momentos do processo ensino-aprendizagem, 

ou seja, deixando os critérios bem explícitos como valores de grau de 

enquadramento muito fortes (E++). A seguir, apresentamos esta regra 

discursiva em alguns quadros com o indicador e os graus de enquadramento 

atribuídos, seguidos de episódios selecionados para ilustrá-los. 
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Quadro 39: Regra discursiva critérios de avaliação  

Indicador  E+ + E+ E- E- - 

Escolha de 
material 
usado na 
aula 

A professora 
determina o tipo 
de material que 
os alunos vão 
utilizar, justifica 
e oportuniza 
que os alunos 
façam 
perguntas. 

A professora  
determina o tipo 
de material que os 
alunos vão 
utilizar, justifica e 
oportuniza de 
forma geral 
questionamentos 
por parte destes. 

A professora 
apenas indica o 
tipo de material 
que os alunos vão 
utilizar, mas não 
oportuniza 
questionamentos 
por parte  destes. 

A professora não 
indica aos alunos 
o tipo de material 
que irão utilizar, 
nem oportuniza 
questionamentos. 

Episódios 

TA (E-)  

13/03/2014 (Orientação da professora aos alunos sobre tarefa de casa: leitura de texto) 

00:25:53 P: Então, agora vocês todos receberam um texto? Não foi isto? Alguém ficou sem 
receber o texto?  Quem falta receber o texto? [...]. Não. Todos receberam o texto. Não 
receberam? Então olha só. Eu estou perguntando se todos receberam o texto porque está 
passando aí uma lista de frequência, não está? Por que na próxima aula vocês vão precisar 
trazer este texto. [...]. Então na nossa próxima aula, até a quarta aula nós não vamos utilizar o 
livro. Vou utilizar uns textos que o livro didático de vocês não tem. [...]. O livro didático de 
vocês, ele logo no início traz um texto que quando vocês chegarem em casa podem estar 
fazendo o estudo. O texto fala sobre a introdução ao estudo da Química, certo? Então esta 
parte a introdução ao estudo da Química vocês podem e devem estar fazendo o estudo, para 
que vocês possam melhorar ainda mais o conhecimento que vocês já têm da Química. O texto 
começa na página 08 e vai até a página 15. Então vocês podem fazer esta leitura em casa para 
que vocês possam aprimorar, melhorar e quando alguém perguntar a vocês o que, que a 
Química estuda, vocês terem uma definição ainda mais enriquecida. Agora em sala de aula 
nós vamos começar com este texto, que diz assim: Conhecimento Químico e ele vai falar da 
contribuição da Química para sociedade [...]. Eu gostaria de pedir a alguém para iniciar a 
leitura. (...) Quem pode iniciar a leitura do texto. 

00:29:06 A: Eu começo. 

00:29:07 P:  Pronto. Ótimo. Obrigada. 

 

TB (E+) 

13/03/2014 (Orientação da professora aos alunos sobre tarefa de casa: leitura de texto) 

00:29:25 K: Já vai bater. 

00:29:26 P: Isto, então eu vou estar entregando o texto a vocês porque nós não vamos ter 
tempo de fazer. 

00:29:30 K: Por que você não deixa pra entregar no dia? 

00:29:32 P: Acha melhor na próxima aula? 

00:29:34 K: Acho, eles esquecem. 

00:29:35 A: É.  

00:29:38 P: Mas era bom que eles pudessem fazer a leitura prévia, já que eles vão ficar estes 
dias sem aula,  não perdem não, vamos dar um voto de confiança? Vamos dar um voto de 
confiança? 
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00:29:46 K: É né. 

00:29:47 P: Olha só pessoal [...] hoje todo mundo aqui é grande, todo mundo aqui eu tenho 
certeza que é super comprometido. (...)  

00:29:58 P: Vou entregar  este texto porque eu quero que vocês realizem uma tarefa. Qual é a 
tarefa? Que vocês façam  a leitura do texto em casa, na próxima aula quando nós retornarmos 
nós vamos fazer uma leitura mais dinâmica. [...] não precisa na próxima aula trazer o livro 
porque eu vou ficar umas três ou quatro aulas no início sem usar o livro de vocês. 

00:31:20 K: Alguém tem alguma pergunta? 

00:31:22 P: É querem fazer alguma pergunta? Deixa ir entregando logo o texto né K?  

00:31:26 K: Me dá que eu entrego. 

00:31:27 P: (...) não esqueça de trazer na próxima aula viu?  

00:32:08 P: Alguém na sala não recebeu o texto? 

00:32:11 A: Não.  

00:32:12 P: Vocês receberam?  

00:32:30 P: Sim pessoal (...) alguma pergunta? Terminou K?  

00:32:38 P: Gente até a próxima aula. 

00:32:40 P: Pessoal obrigada e até a próxima aula. 

(Fonte: a autora) 

Em relação ao indicador ―escolha de material usado na aula‖, os 

episódios destacados no Quadro 39 demonstraram que a professora  foi mais 

explícita quanto aos critérios de avaliação na TB, apresentando um grau de 

enquadramento forte (E+), enquanto que na TA manteve um grau de 

enquadramento mais fraco  (E-). Na TA,  ela apenas diz que os alunos  ―podem 

fazer a leitura‖ em casa e, ainda que apresente justificativas, deixou 

transparecer que os alunos não são obrigados a cumprir a tarefa.  

Já na TB, ela é mais explícita  ao determinar o tipo de tarefa com uso do 

tom imperativo por meio do ―eu quero‖. Além disso, dá ênfase à tarefa 

deixando claro que na próxima aula faria novamente a leitura, oportunizando 

aos alunos esclarecerem dúvidas, já que o texto deveria ser lido previamente em 

casa. Outro fator importante é que oportunizou aos alunos seus 

questionamentos, para não terem dúvidas quanto à realização da tarefa.  

Segundo Bernstein (1996), apenas o tempo escolar é insuficiente para que 

o currículo escolar seja adquirido de forma eficaz, por isso é necessário um 

segundo local de aprendizagem, no caso a casa do aluno, que ofereça um 

contexto pedagógico semelhante à escola. Aqui a professora aproximou sua 
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prática pedagógica do objetivo proposto na pesquisa, uma vez que poderia ter 

questionado os alunos ainda mais sobre a tarefa solicitada.  

Quadro 40: Regra discursiva critérios de avaliação  

Indicador E+ + E+ E- E- - 

Resolução 
de tarefa 
proposta 

A professora 
explica 
detalhadamente 
as questões da 
tarefa. 

A professora explica 
as questões da tarefa 
fornecendo alguns 
detalhes. 

A professora 
explica de 
forma geral as 
questões da 
tarefa. 

A professora 
não explica as 
questões da 
tarefa. 

Episódios 

TA (E-)  

22/03/2014 (Resolução de atividades envolvendo a química e suas aplicações) 

00:25:16 P: [...]. Esta atividade, ela será livre, vocês podem respondê-la em dupla, individual, 
da forma que vocês acharem mais interessante, ok? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem me 
fazer alguma pergunta vocês podem me fazer. São quatro questões, utilizem o texto. Tem 
questões que são do texto é então vocês utilizem o texto como auxílio. Podem consultar o 
colega também aí é livre a forma de vocês responderem esta atividade. 

00:26:51 P: (...) Eu quero solicitar de vocês, que vocês leiam as quatro questões, que vocês 
leiam e me digam se vocês têm dúvida em alguma que eu preciso voltar ao primeiro ano B 
para concluir a discussão do texto. Leiam por gentileza, são quatro questões, leiam por 
gentileza a primeira, a segunda, a terceira e a quarta e me digam se vocês tem alguma 
dúvida, se vocês querem me perguntar alguma coisa. 

00:27:24 A: Esse quarto aí é a cola e a tinta né? 

00:27:30 P: Ah! Aí a resposta não posso dizer, que a resposta nós vamos discutir depois. 

00:27:35 A: A tinta tem Química e cola também. 

00:27:38 P: Aí a resposta não posso dizer, olha só o que a questão quer, ela quer que você 
identifique, certo? Agora se a sua resposta está certa ou errada, ou se é isso eu não posso 
dizer, por que não? Porque na nossa próxima aula, será que dia, segunda? 

00:27:49 A: É. 

00:27:51 P: Isso, então na aula de segunda o que é que vou estar fazendo? A professora K vai 
estar dando vistos nos cadernos e eu vou estar depois no final fazendo o que? Discutindo as? 
Respostas com VO-CÊS. 

 

TB (E++)  

24 /03/2014 (Resolução de atividades envolvendo a química e suas aplicações) 

00:13:44 P: Tem alguém que tá faltando receber? 

00:13:45 A: Não.  

00:13:46 P: Não? Então olha só, todos que receberam por gentileza [...] vamos iniciar a leitura 
para que vocês entendam o que vocês vão fazer. 

00:14:08 A: Isso. 

00:14:09 K: Bem que J falou. 

00:14:10 P:  Questão de número um, a questão de número um diz assim ―imagine uma praia 
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localizada no Parque Nacional de Fernando de Noronha, em Pernambuco, local paradisíaco, 
água cristalina, lindas rochas, ventos suaves e sol radiante‖,  imaginaram o local? 

00:14:37 A: Oxe [sic] eu to [sic] lá (). 

00:14:39 A: Embora logo J se sentir no local. 

00:14:43 P: Olha agora o questionamento que é feito é possível afirmar que esse é, licença vou 
colocar você lá atrás viu? É possível afirmar que esse é um ambiente natural, em que a 
química não está presente? Justifique. Essa primeira questão é uma questão interpretativa e 
vocês não vão encontrar a resposta diretamente no texto que nós discutimos sobre o 
conhecimento químico, certo? Mas tem relação? Tem relação? Tem, mas vocês não vão 
encontrar a resposta no texto, vocês vão precisar oh RE-FLE-TIR! 

00:15:28 K: Matutar. 

00:15:29 P: Discutir com o outro. 

00:15:30 K: () imaginação. 

00:15:31 P: Questão dois, ―cite exemplos que demostre que o conhecimento científico esteve 
sempre presente nas sociedades humanas mesmo antes do século dezesseis‖, então o que foi 
que o texto determinou como avanço tecnológico naquela época e que poderia estar 
relacionado com esse conhecimento científico?  Esta segunda questão vocês encontram a 
resposta no texto. Questão de número três, porque o domínio do fogo significou um grande 
avanço tecnológico para a sociedade? A questão de número três vocês também encontram no 
texto. Agora esclarecendo aqui algo importante, a três vocês vão encontrar a resposta de 
forma literal, evidente que vocês podem dar uma resumida não é só copiou colou, agora a 
dois vocês vão encontrar no texto mais de forma fragmentada, vai estar em vários parágrafos, 
então vocês vão precisar reunir todas as informações dos parágrafos para responder a dois. 
Vamos prestar atenção para que vocês entendam [...], certo?  

00:17:03 A: Tá calor (). 

00:17:04 P: Tá calor pra todo mundo mesmo. Continuando [...]. Agora o que eu quero que 
vocês façam antes de vocês responderem, a resposta pode ser individual, pode ser coletiva, 
pode ser em grupo, da forma que vocês acharem melhor eu e a professora K não vamos dizer 
se a resposta está certa ou errada, mas caso vocês tenha dúvidas quanto ao entendimento das 
questões numeradas de um a quatro vocês podem nos fazer perguntas, agora pró tá certo? Tá 
errado? Não [...] então aí vocês vão oh se esforçar para responder, certo? Qualquer coisa pode 
me perguntar.  

00:18:07 A: () 

00:18:51 P: Não entendi? Faça/ 

00:18:53 A: Essa primeira pergunta é pessoal? 

00:18:55 P: É uma pergunta interpretativa, que você vai precisar interpretar para dar  
resposta, certo? Ela não vai estar diretamente no texto como a questão de número três.  

00:19:05 A: As outras também só a três que é/ 

00:19:07 P: A dois e a três o texto ajuda você, a dois o texto ajuda só que estar,  a resposta estar 
fragmentada no texto, a três não, a três tá em um parágrafo e a questão é um e quatro  elas 
são pessoais, certo? 

00:19:26 A: Eu professora (). 

00:19:30 P: Alguma dúvida mais por aqui. 

00:19:35 A: Professora? 

00:19:38 P: Só um minutinho M deixa eu pegar o texto aqui pra (). 

00:19:44 A: A senhora explicar professora é que uma zuada danada não entendo nada, não 
entendi nada. 
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00:19:45 P: Pois é precisa cooperar né?  

00:19:49 A: Me explica vai. 

00:19:50 P: É o que você não entendeu? 

00:19:51 A: Nada. 

00:19:52 P: Você leu as quatro questões e não entendeu nada? 

00:19:53 A: Ah! É pra ler? 

00:19:54 P: É. 

00:19:55 P:  Eu quero que você leia, se você tiver dúvida você me chama, certo? Por exemplo, 
a questão um e a questão quatro são questões interpretativas, você não vai encontrar a 
respostas no texto. 

00:20:07 A: Ah são (). 

00:20:08 P: É, já a questão três você vai encontrar a resposta no texto. 

00:20:10 A: Era isso que eu queria saber. 

00:20:11 P: E a questão dois também você vai encontrar no texto. Agora a três você vai 
encontrar em um único parágrafo, a dois não, a dois você vai encontrar no decorrer do texto.   

(Fonte: a autora) 

Para o indicador ―resolução de tarefa proposta‖, os episódios 

selecionados no Quadro 40 demonstraram a diferença estabelecida para os 

valores referentes aos graus de enquadramento para a regra discursiva critérios 

de avaliação. Enquanto que na TA a prática pedagógica da professora assumiu 

um enquadramento fraco (E-), na TB o seu enquadramento alterou para forte 

(E++). Ao explicar detalhadamente a tarefa que os alunos fariam, oportunizou 

um maior entendimento do que se desejava e  esperava deles.  Na TA, ao 

explicar de forma superficial a tarefa, a professora pouco ajudou os alunos no 

entendimento do que realmente desejava. O entendimento pelo aluno do que é 

esperado dele é muitas vezes conseguida com o reforço da ―explicitação por 

meio da discussão que continuamente ocorre na aula‖ (Morais, 2002, p. 560). 

Neste exemplo, observamos que a professora remodelou sua prática 

pedagógica segundo o perfil teórico utilizado, atendendo assim ao objetivo 

proposto nesta investigação. 
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Quadro 41: Regra discursiva critérios de avaliação  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Discussão 
de tarefa 
proposta 

A professora ouve 
incialmente  respostas 
apresentadas pelos 
alunos, aceita 
intervenções e não faz 
comentários. Só depois 
de ouvir o máximo de 
respostas, sintetiza-as 
em diálogo com os 
alunos. 

A professora, 
após ouvir 
algumas 
respostas dos 
alunos, avalia-
as e,  em 
pouco diálogo 
com os alunos 
sintetiza. 

À medida que o 
aluno fala sua 
resposta a 
professora avalia 
e, após algumas 
respostas, 
sintetiza-as sem 
dialogar com os 
alunos. 

A professora 
só discute as 
questões 
propostas 
quando os 
alunos 
perguntam. 

Episódios 

TA (E-)  

24/03/2014 (Discussão de atividade envolvendo o tema conhecimento químico) 

00:11:16 P: Questão de número 2. Quem poderia fazer a leitura da questão de número 2? Por 
favor? 

00:11:27 A: ―Cite exemplos que demonstrem que o conhecimento científico esteve sempre 
presente nas sociedades humanas...‖ 

00:11:36 P: Então esta questão é uma questão que estava relacionada com o texto. Diferente da 
primeira questão que foi uma questão interpretativa. Tinha relação com o texto? Tinha. 
Porque o texto falava que a Química, ela existe no meio ambiente, mas era uma resposta que 
precisava de uma interpretação. A dois não, a dois é uma questão que ela estar relacionada 
diretamente com o texto. Quem respondeu? 

00:12:07 A: Poluição. 

00:12:08 P: Só isto. Vai precisar melhorar esta resposta. Outra pessoa. Quem respondeu? 

00:12:17 A1: O desenvolvimento. 

00:12:22 A2: O aperfeiçoamento do fogo. 

00:12:26 P: Quem respondeu melhor a questão de número dois? 

00:13:40 A: Aquecimento e proteção contra o ataque de animais. O fogo permitia o cozimento 
de alimentos, ampliando as possibilidades de consumo de vegetais e carnes. Certo? 

00:13:45 P: Assim, nós ainda não chegamos na resposta que eu gostaria e nós sabemos que 
vocês têm condições de formular. [...].Então o que nós precisamos fazer?  

00:14:29 A: Resumir. 

00:14:30 P: Mas resumir com sentido. [...]. De que maneira se deu esse domínio do fogo? 
Primeiro reconhecimento de materiais inflamáveis, segundo conservação dos alimentos que 
vocês citaram, terceiro identificação de metais e suas propriedades para confecção de 
ferramentas, quarto obtenção de metais a partir de materiais. Então tudo isto está no texto. 
Então o que nós precisamos fazer? Sintetizá-lo com sentido. Se alguém não respondeu vou 
tornar reexplicar [...]. Então vamos lá ((aprofessora resolveu copiar a resposta no quadro)) [...]  
para quem não respondeu, eu terminei de colocar de forma sintética a resposta no quadro. 
Então vamos lá. Questão de nº 3. 

 

TB (E++) 

27/03/2014 (Discussão de atividade envolvendo o tema conhecimento químico) 
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00:04:48 P: O que nós iremos fazer? Oi? O que nós iremos fazer? Nós iremos fazer a correção 
das atividades, das questões. Inicialmente eu vou estar ouvindo o que vocês responderam 
certo? Vamos lá. Só no final, só no final de todas as questões corrigidas a um, a dois e a três 
eu vou tecer comentários.  

00:18:48 P: Então vamos para a questão número dois?  

00:18:50 A: Vamos. 

00:18:55 P: [...]. Alguém por gentileza leia a questão número dois. 

00:18:57 A: Pode ler professora? 

00:18:58 P: Pode. 

00:19:03 A1: ―Cite exemplos que demonstrem que o conhecimento científico esteve sempre 
presente que nas...‖ 

00:19:16 P: Respostas. 

00:19:20 A1: () fogo. 

00:19:24 P: Colocou mais alguma coisa? 

00:19:25 A1: Não. 

00:19:34 A2: fogo, fogo, cobre e bronze . 

00:20:07 P: Mais respostas (...). Psiu! 

00:20:15 A: Professora eu coloquei bem assim oh! (...) O fogo permitiu... 

00:20:19 P: Vai fala. Bom à colega está falando, vamos ouvir a resposta da colega depois cada 
um de vocês () pode falar.  

00:20:25 A4: Eu coloquei ferro, () da cerâmica. 

00:21:03 A1: O fogo permitiu o cozimento dos alimentos [...]. A iluminação noturna, o 
aquecimento e a proteção contra o ataque de animais, o fogo permitiu o coziamento [sic] né? 

00:21:45 A3: Não aí vocês comeram a palavra consumo. Não seria de consumo de vegetais? 

00:21:54 A5: Oh pró esse não é o terceiro não?(...) Não é? Professora? 

00:22:09 P: Oi? 

00:22:12 A: Essa resposta não é o terceiro não? 

00:22:13 P: Deixa eu terminar aqui (). 

00:22:15 A1: Do segundo. 

00:22:16 A2: Mas é do terceiro também só que no terceiro tem mais. 

00:22:25 A1: Oxe [sic]eu botei essa resposta no terceiro. 

00:22:27 A3: Mas é do terceiro mesmo. 

00:22:58 P: Vocês aqui, alguém falou assim, é:::: que não seria aqui agora esta resposta que 
seria na terceira, colocou o que nesta aqui?  

00:23:02 A: Nessa daí. 

00:23:04 P: Ham [sic]. 

00:23:07 A1: O fogo, o aquecimento noturno, a iluminação e a proteção contra o ataque de 
animais. 

00:24:08 P: Quem mais? [...] alguém mais colocou o que como resposta para a questão número 
dois?  

00:24:24 A5: Técnica de laboratório entre elas as calcariações [sic], a destilação, a cristalização. 
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00:25:06 P: Calcinações.  

00:25:17 A: Sim. 

00:25:51 P: Outra resposta? [...]. Você respondeu? 

00:26:08 A: Respondi professora. 

00:26:09 P: Fala aí?   

00:26:44 A: O fogo é uma grande avanço da tecnologia para entendeu? Para a humanidade, 
ainda no sertão calcula atribuído da, do aquecimento () botei aquecimento contra os animais.  

00:27:13 P: Olha só tem alguém que, que quer colocar a segunda questão? 

00:27:41 P: Pessoal presta atenção! Por conta do tempo eu vou agora junto com vocês 
sintetizar a primeira e a segunda, depois a gente faz a terceira e a quarta. 

00:34:44 P: [...] vamos agora para a questão número dois e aí a questão número dois? (...) E a 
questão número dois? Tem alguma dessas que vocês acreditam está melhor respondida? 

00:35:18 A1: A segunda. 

00:35:19 A2: A terceira. 

00:35:22 A3: O último. 

00:35:53 P: Então ele quer exemplos que demonstre o quê? Que o CO-NHE-CI-MEN-TO 
científico, esse conhecimento científico aqui que ele tá chamando a atenção de vocês que 
conhecimento científico é esse?  

00:36:07 A1: Dos medicamentos como a senhora falou () o fogo, o fogo, o negócio do fogo 
gente é o terceiro.  

00:36:14 A2: () técnicas dos laboratórios nas cauterizações de destilações, etc. 

00:36:22 P: Deixa só (...) deixa só eu fazer uma pergunta aqui a vocês, quando vocês colocam 
assim o fogo permitiu. 

00:36:31 A: Aí oh. Presta atenção! 

00:36:37 P: Esse aquecimento é vindo de quem? 

00:36:39 A: Do fogo.  

00:36:40 P: Essa iluminação foi oriunda de quem?  

00:36:42 A: Do fogo  

00:36:54 A: Foi eu que falei domínio do fogo. 

00:37:23 P: Agora, A-LÉM do domínio do fogo o que mais? Além do domínio do fogo o que 
mais?(...) Essa resposta tem relação com o texto, como eu tinha explicado ela não é uma 
resposta que vocês iriam encontrá-la, oh tá copiando a resposta? Presta atenção, não é uma 
resposta que vocês iriam encontrá-la no primeiro, nem no segundo parágrafo vocês iriam 
encontrar no decorrer do texto, então nesse decorrer do texto o que mais nos permite dizer 
que esse conhecimento científico esteve sempre presente?(...) O domínio do fogo foi um? O 
que mais além de domínio do fogo?(...)  Além do domínio do fogo o que mais nós podemos 
dizer que representou esse avanço tecnológico para a humanidade? 

00:44:17 P: Essas técnicas de laboratórios não, não entram aqui por quê? Porque essas técnicas 
de laboratórios, elas estão mais é foi mais adiante, não foi nesse período, certo? 

(Fonte: a autora) 

O indicador acima, ―discussão de tarefa proposta‖, representado por 

meio dos episódios no Quadro 41, evidenciou que a professora apresentou uma 
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variação nos graus de enquadramento em relação as duas práticas pedagógicas 

desenvolvidas. Para a TA classificamos o grau de enquadramento como fraco 

(E-) e na TB como muito forte (E++). Observamos que na TA, a professora ouviu 

algumas respostas dos alunos durante a discussão da questão inicial em estudo 

e logo em seguida sintetizou-as sem estabelecer uma discussão mais 

pormenorizada como fez na TB, onde não só ouviu várias respostas dos alunos 

como também permitiu inferências e, ao final, sintetizou a resposta buscando 

envolver os alunos na discussão. Neste exemplo foi possível observarmos a 

remodelagem da prática pedagógica desenvolvida pela professora. Uma das 

condições cruciais, para o sucesso dos alunos é a ―explicitação clara dos critérios 

de avaliação (enquadramento forte) e a existência de uma comunicação aberta 

entre os alunos (enquadramento fraco quanto às regras hierárquicas) (PIRES et 

al., 2004). 

Quadro 42: Regra discursiva critérios de avaliação  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Exibição/ 
discussão 
de vídeo 

 

A professora 
explica de forma 
pormenorizada 
quais aspectos do 
vídeo os alunos 
deverão observar 
e anotar nos 
cadernos. 

A professora 
explica sem 
muitos detalhes 
quais as aspectos 
do vídeo os 
alunos deverão 
observar e anotar 
nos cadernos. 

A professora  
informa os alunos 
sobre a exibição 
do vídeo, 
avisando o que 
devem observar 
mas sem indicar o 
que devem 
anotar.  

A professora 
apenas informa 
os alunos sobre 
a exibição do 
vídeo, sem 
indicar o que 
eles devem 
observar ou 
anotar. 

Episódios 

TA (E-) 

27/03/2014 (Exibição de vídeo sobre a aplicabilidade da química) 

00:19:32 P:Oh! Prestem atenção neste vídeo, ele é pequenininho e vocês vão precisar vê-lo 
várias vezes para que vocês possam compreender o que ele está nós dizendo.  

((vídeo é exibido)) 

00:24:27 P: Este vídeo, ele foi produzido no ano de 2011 pela AIQ, que significa Ano 
Internacional da Química, certo? Neste ano estava sendo homenageada uma mulher, a Marie 
Curie, que foi uma cientista que fez grandes descoberta na Física e na Química, ganhando 
dois prêmios Nobel [...]. Prestem atenção que vocês vão assisti-lo novamente.  

00:25:02 A: De novo? 

00:25:03 P: De novo. Prestem atenção! Depois vocês vão entender porque estou passando de 
novo.  

((vídeo é reexibido)) 
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00:26:20 P: ((durante a exibição do vídeo a professor fala: ―Tudo isso aí que ele está 
mostrando, ele está chamando atenção para  o quê? Ele está mostrando onde nós 
encontramos a Química e de que forma ela é utilizada. Este vídeo feito mostra vários países, 
não se centra em um único país.  [...] vou parar um pouquinho para fazer a chamada. 
Enquanto isso, eu quero que vocês pensem porque eu quero ouvir a participação de vocês‖)).  

00:27:34 P: Pessoal! Vamos agora para a discussão do vídeo.  

00:27:49 A: Aquele negócio na mão logo no início do vídeo como se chama? 

00:27:53 P: No início? 

00:27:55 A: Sim. 

00:27:56 P: Tubo de ensaio. 

00:27:59 P: É. [...]. Olha só, vou fazer a seguinte pergunta. Onde encontramos a Química? 

00:28:49 A: Em todos os lugares do mundo. 

00:28:51 P: Ali, pelo que vocês observaram onde nós encontramos a Química? 

00:28:56 A1: Na casa, na rua. 

00:29:03 A2: Na televisão. 

00:29:05 A3: Na nossa roupa, nos  nossos fone de ouvido. 

00:29:15 A4: Até nas panelas.  

00:29:18 P: Então aqui eu vou listar para vocês, tudo aquilo que o vídeo trouxe, oh! [...]. 
Embalagem termoplástica serve para que, logo quando ela abriu a geladeira? Para que 
servem as embalagens termoplásticas? Conservação de alimentos.  

00:36:48 A: É para a gente relatar o vídeo é? 

00:36:50 P: Não. Eu só tracei, tracei com vocês uma discussão a respeito do vídeo para que 
vocês pudessem entender tudo aquilo que nós vimos.  

 

TB (E++) 

31/03/2014 (Exibição de vídeo sobre a aplicabilidade da química) 

00:29:43 P: [...]. Olha só [...] eu quero que vocês prestem muita, mas muita atenção no que eu 
vou dizer, por quê? Porque se vocês não prestarem atenção vocês não vão entender a tarefa. 
Eu agora vou expor um vídeo, vou exibir um vídeo, certo? 

00:30:01 A: Certo. 

00:30:02 P: Mas e depois que eu exibir eu vou perguntar a vocês o que foi que vocês 
perceberam dele? O que foi que vocês entenderam? Na verdade a minha pergunta é uma 
pergunta bem prática, eu quero saber o seguinte [...] onde é possível encontrar a Química [...]. 
É um vídeo curto, esse vídeo ele foi desenvolvido em 2011 pela AIQ, Ano Internacional da 
Química [...]. E eu quero que vocês a partir desse vídeo anotem no caderno, onde nós 
encontramos a Química, ok?  Dúvidas? 

00:30:59 A: Não.  

00:32:41 P: [...] então vamos lá, todo mundo entendeu a tarefa? Agora onde nós encontramos 
a Química, a partir do que está sendo exibido no vídeo.   

00:33:51 ((conversa entre os alunos)) 

00:34:03 P: Se o tempo não for suficiente, calma....Prestem atenção, se o tempo não for 
suficiente na próxima aula nós continuamos a partir do vídeo. 

((vídeo é exibido)) 
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00:37:35 P: Gostaram? 

00:37:36 A1: Gostei. 

00:37:37 A2: Bem legal.  

00:38:16 P: E aí K falta quanto tempo? Tu acha o quê? 

00:38:17 K: Já vai bater. 

00:38:18 P:  Então olhe só na próxima aula eu passo novamente o vídeo ok?  

00:38:23 A: Tá bom. 

00:38:24 P: Para nós podermos fazer a nossa discussão assim bem legal.  

TB (E++) 

04/03/2014 (Continuação da exibição de vídeo sobre a aplicabilidade da química) 

00:00:28 P: Então hoje [...] nós iremos continuar a aula  da sequência da aula passada porque o 
tempo não foi suficiente para que o vídeo  exibido [...]  e depois nos pudéssemos discuti-lo, 
certo?  

00:01:02 P: [...]. Eu quero que vocês anotem no caderno/ 

00:01:27 A: De novo professora? 

00:01:27 P: De vocês  a partir do vídeo... onde nós encontramos a Química. Quem estava aqui 
na aula passada já sabe qual é a tarefa e quem não estava não sabe, por isso eu estou 
repetindo a tarefa, qual é a tarefa? Anotar no caderno onde nós encontramos a química a 
partir do vídeo exibido. [...]. Tarefa anotar no caderno... onde a partir do vídeo exibido nós 
encontramos a Química.  

00:02:55 A: Eu já anotei um bocado pró. 

00:02:56 P: [...]. O combinado viu JV é vocês participarem ES-PON-TA-NE-A-MEN-TE, mas 
hoje eu vou fazer diferente, vou pegar a lista da frequência [...] e vou chamar pelo nome [...]. 
Eu vou exibir o vídeo uma vez, uma segunda vez e depois no final que vocês fizerem as 
anotações uma terceira vez mostrando [...] o que vocês anotaram e o que o vídeo expos.  

((vídeo é reexibido)) 

00:08:04 P: Eu vou exibir novamente porque [...] a primeira vez que nós assistimos não é 
suficiente pra fazer a coleta das informações. 

00:08:21 A: Eu já anotei oito pró. 

((vídeo é reexibido)) 

00:11:21 P: Cinco minutos pra vocês fazerem as anotações, certo?  

00:11:26 A: Já fiz já professora.  

((barulho)) 

00:12:52 P: Anotaram?... Pessoal presta atenção! A-GO-RA aqui tem uma folha, certo? É 
importante o silêncio [...], vocês vão falando o nome de vocês pra eu fazer as anotações e 
dizendo o que foi que vocês anotaram, registraram a partir do vídeo que foi exibido, depois 
nós vamos fazer uma discussão mais apurada.  

00:13:33 A: PB. 

00:13:34 P: Sim PB o que foi que você anotou? 

00:13:36 A: Embalagem de conservar alimentos termoplástica, roupas, água, plástico e 
borracha, tinta, tubulação plástica e fibra sintética.  

00:13:49 P: Então PB já  comentou né o que foi que ela anotou.  

00:13:58 A: Bota meu (). 



   216 

 
00:36:48 P: [...]. Vai VD.  

00:36:53 A: Água, borracha, plástico, fone de ouvido, tinta () e celulares.  

00:36:59 P: [...] agora eu vou exibir para vocês além do que vocês disseram mais coisas que 
passou despercebido [...]. Antes de exibir tem alguém aqui na sala que gostaria de fazer mais 
algum comentário? Falar alguma coisa?  

00:37:58 A: Não. 

00:38:01 P: Então aqui primeiro nas embalagens termoplásticas que são aquelas embalagens 
plásticas que nós utilizamos né? Utilizamos para guardar determinados alimentos [...] a 
geladeira? [...] a utilidade é justamente a [...] conservação de alimentos.  

00:39:01 P: [...] fibra sintética ali no finalzinho [...], para que serve a fibra sintética? 
Aquecimento, conforto proteção o que mais? Segurança, higiene para tudo isso serve a fibra 
sintética.  

00:39:56 A: E também no (). 

00:39:58 P: Am [sic]? 

00:39:59 A: E também no passar tanto (). 

00:40:02 P: Explica aí para os colegas, isso aí que o colega de vocês está falando é 
importantíssimo, explica para os seus colegas essa utilidade das fibras sintéticas.  

00:40:13 A: Tipo sei lá tem animal que não precisa nem matar e mata pra tirar o couro tipo 
onça esses animais assim... com a fibra substitui faz tipo tecido de lã. 

00:40:30 P: Todos vocês tinham conhecimento dessa informação  que o colega de vocês 
terminou de citar?  

00:40:40 A: Não. 

00:40:45 P: Tá vendo gente! Então às vezes a conversa, o diálogo é importante por conta disso. 
O que mais? 

(Fonte: a autora) 

A análise do indicador ―exibição/discussão de vídeo‖, exemplificado no 

Quadro 42,  demonstrou  uma variação nos graus de enquadramento entre as 

duas turmas para os episódios selecionados, sendo que na TA este foi 

classificado como fraco (E-) e na TB como muito forte (E++). Enquanto na TB a 

professora explicou de forma pormenorizada em vários momentos aos alunos o 

que estes deveriam observar e registrar durante a exibição do vídeo, 

questionando o entendimento da tarefa proposta e também permitindo 

questionamentos por parte dos alunos, o mesmo não ocorreu em relação à TA. 

Nesta turma, a professora explicou qual  era a tarefa para os alunos. Para Pires 

et al. (2004),  os critérios de avaliação são uma  das regras discursivas que não 

só influenciaram como também explicam os resultados dos alunos no primeiro 

momento, tornando-se ainda mais eficientes  quando as relações de 

comunicação entre os sujeitos são mais abertas. Neste exemplo, observamos que 
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a professora conseguiu remodelar sua prática pedagógica e assim atender ao 

objetivo proposto na investigação. 

Quadro 43: Regra discursiva critérios de avaliação  

Indicador  E+ + E+ E- E- - 

Critérios 
atribuídos 
às 
atividades 
do caderno 

A professora 
explica de forma 
pormenorizada 
como as atividades 
devem estar no 
caderno, destaca a 
importância do 
visto e o valor da 
nota atribuída. Na 
aula seguinte 
retorna ao assunto 
de forma 
detalhada. 

A professora 
explica   como 
as atividades 
devem estar no 
caderno, destaca 
o visto e a nota 
atribuída. Na 
aula seguinte 
retorna ao 
assunto de 
forma 
superficial. 

 

A professora 
comunica aos 
alunos sobre as 
atividades e o 
visto, mas não 
deixa clara a nota 
atribuída, e só 
retorna na aula 
seguinte ao 
assunto quando 
questionada pelos 
alunos. 

A professora 
deixa ao critério 
dos alunos a 
forma de 
organizar as 
atividades. Não 
avisa sobre o 
visto e nem da  
nota atribuída. 
Na aula 
seguinte não 
fala sobre o 
assunto. 

Episódios 

TA (E+) 

22/03/2014 (Orientação de como organizar as atividades no caderno) 

00:23:53 P: É aqui [...] vou entregar a vocês estas atividades, certo? Estas atividades, eu acho 
que a professora K explicou, ela vai ficar colada nos cadernos de vocês e a professora K, ela 
sempre vai estar dando visto e pontuando. 

00:25:02 K: Todos receberam? 

00:25:06 P: Todos receberam atividade? Todos colaram? 

00:25:10 A: Não. 

00:25:12 P: Então agora, vamos responder? 

00:44:48 K: Olha só quem já terminou pode ir saindo porque a gente só vai discutir na 
próxima aula. 

00:44:49 P: Mas quem já teve o visto. Quem tiver sem o visto não.  

00:44:52 K: Quem tá sem o visto segunda-feira vai ficar sem. 

00:44:54 P: Porque quem estiver sem visto segunda-feira vai ficar sem. 

00:44:58 K: É. 

00:44:59 P: E isto aqui é uma atividade como a pró K falou que vai entrar na atividade 
qualitativa, na avaliação qualitativa. 

00:45:10 K: Eu já falei com eles que todas as atividades feitas vão valer dois. 

TA (E+) 

24/03/2014  (Continuação da orientação de como organizar as atividades no caderno) 

00:01:15 P: As pessoas que não estavam presentes na aula de sábado, por gentileza vem aqui 
na frente que eu preciso entregar uma atividade e vocês deverão colar no caderno certo? Pega 
e cola na folha do caderno. 
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00:01:39 A: Professora é para colar? 

00:01:40 P: É para colar. 

00:08:31 P: [...] eu gostaria que todos vocês tivessem essas respostas no caderno, porque a 
professora K no sábado ela deu visto nos cadernos. E quem não estava presente no sábado 
pró vai perder a nota? Ela disse que as notas do caderno valerão dois pontos. Quem vai 
atribuir a nota não sou eu, será a professora K, eu só estou explicando porque eu estou 
observando algumas pessoas aí sem atividade no caderno e não pode ficar certo? Então quem 
não veio sábado? A pró K vai estar olhando depois e aí se ela não encontrar a atividade? Ela 
vai colocar um menoszinho [sic] lá. [...]. Então se alguém ainda não tem a atividade 
providenciar. Quem está sem a atividade aqui na sala? 

00:10:45 A: Essa aqui? 

00:10:46 P: Quem está sem? Por favor, eu perguntei logo no início se tinha alguém que não 
estava com a atividade custava dizer.  

00:10:53 A: Ah! Peguei. 

00:10:56 P: Isso. Cadê a atividade? Está daqui? Por que não colou no caderno 

00:11:09 P: Ei, para e cola no caderno para não sumir. Certo? 

 

TB (E+) 

24/03/2014 (Orientação de como organizar as atividades no caderno) 

00:11:36 P: [...]. Nós iremos fazer agora o quê? Eu preciso que todos prestem atenção e quem 
está conversando que pare de conversar pra que entenda certo? Eu irei entregar a cada um de 
vocês uma atividade constituída de quatro perguntas, esta atividade vocês deverão, K por 
favor ((professora pesquisadora solicita ajuda na distribuição da lista de atividades aos 
alunos à professora em exercício), vocês deverão colar essas perguntas no caderno, por que 
professora colar no caderno? 

00:12:19 K: Vai ser avaliativo. Tudo que vocês fizerem vocês já sabem eu anoto o nome de 
quem fez no final todas as atividades valem ()? 

00:12:25 A: Dois. 

00:12:26 K: Dois. Quem não fizer vai ficar sem os dois pontos. 

00:13:44 P: Tem alguém que tá faltando receber? 

00:13:45 A: Não.  

00:13:46 P: Não? Então olha só! Todos que receberam por gentileza terminem de colar nos 
cadernos, vamos? Vamos iniciar a leitura para que vocês entendam o que vocês vão fazer. 

00:18:09 K: Olha só, tem a lista de atividade né eu vou colocar no meu caderno todos os 
nomes e vou anotar aqui. Quem for terminando  vai receber sempre um maiszinho [sic]  nas 
atividades, quem ficar sem esses maiszinho [sic]  vai ficar sem dois pontos que é a qualitativa, 
é a participação de vocês em sala de aula  ah pró eu não sei fazer, você vai tentar eu vou lhe 
ajudar, a professora vai lhe ajudar o importante é que você participou e tentou para chegar ao 
conhecimento, só aprende fazer FA-ZEN-DO agora chegou lá o aluno não fez nada, não fez 
atividade nenhuma é ponto negativo pra ele tanto na nota, quanto pra informações para 
outros professores o aluno que a sala não participa de nada, por isso que muitos no conselho 
de classe perderam né então pronto. 

TB (E+) 

27/03/2014 (continuação da orientação de como organizar as atividades no caderno) 

00:07:05 P: Quem não estava presente na aula de segunda a professora K está dando visto nos 
cadernos. Todas as atividades do caderno no final da unidade valerão dois pontos, então as 
pessoas que não receberam o visto elas precisam conter essas perguntas e respostas porque 
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depois a professora K vai observar. 

00:07:22 A: Professora?  

00:07:22 P: Não tem o visto porque faltou, o aluno teve muitas faltas? Não, então essa falta 
dele foi uma ou duas faltas? Então ela vai atribuir evidente um valor menor da nota 
qualitativa, mas se ela não encontrar a atividade o que vai acontecer?  

00:07:36 A: Zero. 

00:07:37 P: Zero. 

00:07:37 A1: Professora, essa aqui é a última?  

00:07:41 A2: É a primeira. 

00:07:42 P: É a primeira das atividades. 

00:07:44 A: Tem mais nenhuma não? 

00:07:45 P: Não.  

(Fonte: a autora) 

Para o indicador ―critérios atribuídos às atividades do caderno‖, Quadro 

43,  observamos um mesmo grau de enquadramento para os episódios 

selecionados das duas turmas, ambos classificados como forte (E+). Neste caso 

acreditamos que o fato da professora conhecer um pouco da teoria do discurso 

pedagógico de Bernstein (1996) utilizada na pesquisa, e por ser uma 

característica de sua prática pedagógica  habitual orientar e avaliar atividades 

feitas pelos alunos nos cadernos,  a levaram a explicar os critérios de avaliação 

estabelecidos nesta tarefa para as duas turmas.  

O saber pedagógico, de acordo com Pimenta (2002), construído pelo 

professor no cotidiano de seu trabalho fundamentou a sua ação docente. No 

entanto, a professora poderia ter dialogado mais com os alunos para que estes 

percebessem a importância em organizar as tarefas no caderno e assim se 

comprometessem com a mesma, por isso a sua prática pedagógica aproximou-

se do perfil teórico utilizado mais não atendeu completamente ao objetivo 

proposto na investigação. 
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Quadro 44: Regra discursiva critérios de avaliação  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Leitura e 
correção de 
questões 

É indicado pela 
professora em diálogo 
com os alunos, de 
forma pormenorizada 
o que está incorreto, o 
que 

falta na questão 

e a resposta correta. 

É indicado pela 
professora em 
diálogo com os 
alunos o que está 
incorreto, o que 

falta na questão 

e a resposta 
correta. 

É indicado pela 
professora, 

genericamente, 
a 

resposta à 
questão. 

A professora 
só corrige a 
questão 
quando os 
alunos 
solicitam. 

 

Episódios 

TA (E+) 

24/03/2014 (Correção de atividades envolvendo a química e suas aplicações) 

00:19:48 P: Então vamos lá. Questão de número 3. Quem poderia fazer a leitura da questão de 
número três? Oh! O silêncio [...]. Eu quero que alguém leia primeiro a pergunta  número três. 

00:20:04 A: ―Por que o domínio do fogo significou um grande avanço tecnológico para a 
sociedade?‖ 

00:20:10 P: Então a resposta é bem resumida e aí? 

00:20:18 A: Oxe  é a mesma coisa não é professora? 

00:20:19 P: Não é a mesma coisa. [...]. A questão dois foi para você citar exemplos que 
demonstrem que o conhecimento científico esteve presente nas sociedades humanas aí foi por 
meio do domínio do fogo, aí do conhecimento científico. Agora a questão três é justamente a 
que eu tinha feito a leitura anterior, por que o domínio do fogo significou, representeou um 
grande avanço tecnológico. Aí sim eu posso comparar o celular. De que maneira esse 
domínio do fogo representou um avanço tecnológico? Aí o texto responde. Qual foi a 
maneira? 

00:21:56 A: A moldagem de metais e conservação dos alimentos. 

00:22:00 P: Ok! Quando você fala no cozimento de alimentos. A outra que você falou foi o que 
mesmo? 

00:22:07 A: Moldagem de metais. 

00:22:08 P: E o que mais? 

00:22:12 A: O fogo.  Mas tá certo? 

00:22:15 P: Está certo, mas você deve colocar mais coisa. O que mais? 

00:22:20 A: É tomar conta dos animais também né? 

00:22:22 P: Para quê? 

00:22:23 A: Afastar os animais. 

00:22:25 P: Isso. Então permitiu o quê? Permitiu no caso proteção contra animais. Mais tem 
mais coisa. 

00:22:38 A: Reconhecimento de material inflamável. 

00:22:41 P: Não. Isso aí já foi respondido na questão anterior. Eu quero que esteja mais 
relacionada diretamente com o fogo. Em termos de benefícios, como o cozimento de 
alimentos, a proteção contra animais. O que mais? 
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00:22:56 A1: Iluminação noturna. 

00:23:06 A2: A iluminação professora. 

00:23:08 P: Isso. Então no segundo parágrafo ele traz a resposta de forma bem clara, quando 
diz assim oh! O domínio do fogo significou um grande avanço tecnológico para a 
humanidade. Esta aí é praticamente recortou colou. Aí ele diz: ―iluminação noturna, 
aquecimento e proteção contra o ataque de animais, cozimento de alimentos, ampliando as 
possibilidades de consumo de vegetais e? Carnes‖. Então é justamente esta resposta aqui oh! 
Só que aí eu o quê? Eu não vou colocar exatamente como o texto me diz. [...]. Então eu 
resumo, eu faço como? Eu faço de que maneira? Cozimento de alimentos, ampliando o 
consumo de vegetais e carnes. 

00:24:09 A: Obtenção do ferro a partir dos minerais? 

00:24:11 P: Não. Esta obtenção do minério é resposta que está relacionado com o 
desenvolvimento do conhecimento científico, certo? Esta outra está mais relacionada com o 
uso do fogo. Por meio do uso do fogo o que foi que você obteve? 

00:24:25 A: E esta parte aqui do fogo? 

00:24:29 P: Esta parte aqui que está reconhecimento do uso de materiais infamáveis, ela aqui 
esta para identificar se é um material inflamável ou não. Aqui ele está pedindo o uso.  Então 
para que se usava o fogo? Usava para quê? Se iluminar, iluminação noturna, certo? Aqui no 
segundo parágrafo do texto oh! ―Iluminação noturna‖. Para que mais se usava diretamente o 
fogo? Para o próprio ―aquecimento‖. O que mais ele colocou? ―Proteção contra ataque de 
animais‖. Então tinha animais perigosos, eles tinham medo do fogo, então eles utilizam o 
fogo para quê? Para ―afugentar os animais perigosos‖. O que mais utilizou o fogo? Para que 
mais utilizou o fogo? Para ―cozinhar alimentos‖ e quando ele cozinhou estes alimentos ele fez 
o quê? Ele ―ampliou a possibilidade de consumo de carnes e vegetais‖. [...]. Então a terceira 
questão não precisa eu colocar no quadro, porque ela está aqui no texto. Todo mundo 
conseguiu localizar?  

00:26:02 A: Certo. 

00:26:06 P: Segundo parágrafo do texto. Todos conseguiram localizar? Ou não? 

00:26:15 K: Pega o texto. Olha o texto aí. 

00:26:20 P: Quem não conseguiu localizar por favor preste atenção. No segundo parágrafo diz 
assim: ―o domínio do fogo significou um grande avanço tecnológico para a humanidade. De 
que maneira? Iluminação noturna, aquecimento e proteção contra o ataque de animais é 
cozimento de alimentos, ampliando o consumo de vegetais e carnes‖. Certo? Tem alguém 
que ainda não localizou esta resposta no texto? Quem cala consente. 

 

TB (E+) 

31/03/2014  (Correção de atividades envolvendo a química e suas aplicações) 

00:01:50 P: Então [...] primeiro alguém faz a leitura por gentileza da questão (...). Número? 

00:02:00 A: Três  

00:02:09 P: Questão de número três? 

00:02:35 A: ―Porque o domínio do fogo significou um grande avanço tecnológico para a 
sociedade?‖ 

00:02:42 P: Certo. Você respondeu o quê? 

00:03:19 A1: Eu coloquei assim né pró depois das descobertas como apagar a chama com 
diferentes materiais pela diferença no cozimento dos alimentos ajudou muito NÁÁÁÁÁ 
naquilo mesmo. 

00:03:32 A2: É naquilo mesmo? 
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00:03:33 A3: No avanço tecnológico.  

00:04:10 P: Sim? 

00:04:11 A: E pela diferença no cozimento dos alimentos. 

00:04:31 A: Dos alimentos... eu botei assim nos alimentos e etc., ajudou no avanço tecnológico.  

00:08:27 P: [...] alguém mais é respondeu a esta questão e gostaria de emitir a sua resposta?  

00:08:47 A: A minha tá a mesma coisa da dela aí. 

00:08:56 A2: Professora? Porque o fogo permitiu cozimentos de alimentos ampliando a 
possibilidade... 

00:08:59 A1: É isso aqui (). 

00:09:00 A2: De consumo de vegetais e carne. 

00:09:59 P: [...] alguém mais gostaria de expor a sua resposta?   

00:10:53 P: Olha só, é essa terceira questão, ela é uma questão diferente da primeira que, que 
necessitava de uma interpretação, era uma questão mais pessoal [...] agora essa questão 
número três não, era uma questão que ela está visível no texto, então se vocês observarem no 
texto no segundo parágrafo, justamente lá está essa resposta. [...] então aqui no segundo 
parágrafo do texto diz assim: ―o domínio do fogo significou um grande avanço tecnológico 
para humanidade, além da iluminação noturna, do aquecimento e da proteção contra o 
ataque de animais, o fogo permitiu o cozimento de alimentos ampliando as possibilidades de 
consumo de vegetais e carnes‖, foi justamente isso que aconteceu, certo? [...]. Então se alguém 
não respondeu é só pegar o segundo parágrafo do texto e copiar, não precisa copiar idêntico 
né? Pode dar uma resumida.   

(Fonte: a autora) 

Para o indicador ―leitura e correção de questões‖, Quadro 44, ainda que 

possamos observar nos episódios escolhidos uma diferença na forma como a 

professora conduziu a correção da mesma questão nas duas turmas, em relação 

ao processo comunicativo estabelecido não percebemos variações quanto às 

práticas pedagógicas desenvolvidas pela professora. Assim tanto na TA como 

na TB classificamos o grau de enquadramento como forte (E+), por percebermos 

a intenção da professora em ouvir as respostas dos alunos, mas no final acabou 

dizendo aos alunos onde  a resposta estava no texto, quando deveria ter 

estabelecido uma discussão efetiva entre os mesmos sobre as respostas ouvidas 

e as informações trazidas pelo texto. Pires et al. (2004) alerta que, além da 

explicitação dos critérios de avaliação, é necessária também  a competência 

científica do professor para que se possa conduzir uma aprendizagem efetiva 

por parte dos alunos. Neste caso, a prática pedagógica da professora 

aproximou-se do perfil teórico utilizado na pesquisa, mas não atendeu de forma 

explícita ao objetivo principal da investigação. 
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Quadro 45: Regra discursiva critérios de avaliação  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Registro de 
conteúdo 
no caderno 

A professora 
solicita que os 
alunos façam os 
registros no 
caderno, 
destacando às 
informações 
(conceitos, 
observações, etc.) 
que devem ser 
registradas. 

A professora 
solicita que os 
alunos façam 
alguns registros no 
caderno,  
destacando, de 
forma superficial, 
quais informações 
devem ser 
registradas. 

A professora 
solicita que os 
alunos façam 
alguns registros 
no caderno, mas 
não destaca 
quais 
informações 
devem ser 
registradas. 

Os alunos 
apenas 
registram 

o que quiserem 
no caderno, já 

que a professora 
não exige 

que sejam feitos 
registos. 

Episódios 

TA (E+) 

03/04/2014 (Explicação do conteúdo propriedades da matéria) 

00:07:57 P: Olha só as propriedades organolépticas são aquelas. E vocês continuam anotando 
no caderno não é? Pelo menos os títulos coloquem aí oh: propriedades específicas coloquem o 
nome propriedades organolépticas, certo? [...]. Então as propriedades organolépticas são [...] 
aquelas que impressionam os nossos sentidos ok B? Cadê o caderno B? 

00:09:30 A: Estou copiando aqui depois eu pego do dela. 

00:09:31 P: Você está sem caderno? 

00:09:35 A: É a menina levou pra casa, depois eu pego. 

00:09:36 P: Então é pra pegar mesmo porque  depois a gente vai olhar o caderno. 

((Depois de um certo tempo)) 

00:20:36 P: Nós temos mais propriedades físicas e uma das propriedades físicas é 
denominada condutibilidade.  

00:20:53 A: É para escrever? 

00:20:53 P: Sim é pra copiar (...) Essa propriedade física condutibilidade ela relaciona a 
facilidade que certas substâncias têm de conduzirem bem o calor e a energia. 

 

TB (E+)  

07/04/2014 (Demonstração experimental sobre o conteúdo propriedades da matéria) 

00:01:08 P: Prestem atenção por que vocês vão precisar observar os fenômenos que aqui serão 
realizados e fazer anotações por que logo depois eu vou trabalhar com vocês um texto e eu 
vou querer que vocês identifiquem o que vocês viram aqui com o texto e mais adiante eu vou 
expor os slides e também vou querer que vocês na hora que eu estiver expondo os slides me 
expliquem [...], então é preciso prestar atenção fazer registro para que vocês depois possam 
lembrar. 

00:05:02 P: O que F? Oh! Tem pessoas que não estão anotando.  

00:05:04 A: É pra anotar isto?  

00:05:05 P: É e eu não vou anotar no quadro não. 

00:05:07 A: Como assim pró anotar o que?  

00:05:09 P: Novamente preste atenção (...) nós aqui na sala estamos, eu estou fazendo algumas 
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demonstrações.  

((aluna conversa paralelamente)) 

00:05:18 P: F vamos ouvir (...) eu estou fazendo algumas demonstrações e vocês estão 
observando os fenômenos, aí eu comecei lembrando da aula passada quando vocês 
mastigaram um doce e vocês perceberam que era doce por meio do? 

00:05:36 As: Olfato/ do paladar. 

00:05:38 P: Do paladar [...] depois eu passei a amostra de um perfume e você perceberam [...] 
o cheiro por meio do que?  

00:06:09 As: Do olfato. 

00:06:10 P: Do olfato... agora eu vou realizar prestem atenção [...] M preste atenção que está 
perto para você perceber o que está acontecendo certo?  

00:06:57 A: Ah pró pra anotar fica difícil. 

00:07:00 P: Fica difícil não, aqui oh presta atenção no que vai acontecer olhe... 

00:07:29 A: Por causa da pressão forma um (). 

00:08:53 K: Quando puxou o êmbolo aconteceu o que?  

00:08:56 A: Barulho. 

00:09:12 P: Presta atenção no que vocês vão anotar aí. Eu peguei uma seringa e esta seringa eu 
coloquei o que? Água. O que? 

00:09:20 A: Quente.  

00:09:21 P: Água quente, então quando eu coloquei a água quente [...] e puxei um pouquinho 
de água quente e aí o que foi que eu fiz? Puxei o êmbolo da seringa e aconteceu o que? 

00:09:37 A: Bolhas.  

00:09:39 P: O surgimento de várias bolhas então a água ela?... Quando ocorre a formação de 
bolha com a água significa que aconteceu o que com a água?  

00:09:48 As: Ferveu/ evaporação/ evaporou.  

00:09:54 P: Que a água estava fervendo certo eu quero que você anotem isto aí ok?  

(Fonte: a autora) 

Para o indicador acima ―registro de conteúdo no caderno‖, Quadro 45, 

observamos graus de enquadramento diferentes para os episódios selecionados, 

os quais classificamos como forte (E+) para TA e TB. Acreditamos que isto 

ocorreu porque a professora, nesta última turma, modificou a ordem da 

sequência na explicação do conteúdo e com isto alterou também o grau de 

enquadramento para a regra critérios de avaliação. Enquanto na TA as 

demonstrações experimentais ocorreram seguidas da exposição do conteúdo; 

na TB, a professora primeiro realizou os experimentos solicitando que os alunos 

anotassem os fenômenos ocorridos sem fornecer mais detalhes do que estava 

acontecendo, daí a explicação para a diferença observada em relação à variação 

dos graus de enquadramento. Neste exemplo, não observamos a remodelagem 
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da prática pedagógica da professora segundo o objetivo proposto na 

investigação.  

Quadro 46: Regra discursiva critérios de avaliação  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Exploração/ 
discussão de 
texto 

A professora 
explica de forma 
detalhada o que 
os alunos 
deverão 
observar 
durante a leitura 
do texto, oferece 
tempo para a 
leitura e no final 
em diálogo com 
os alunos realiza 
a discussão do 
texto. 

A professora 
explica, sem 
muitos detalhes, 
que os alunos 
farão a leitura de 
texto, mas não 
destaca o que eles 
deverão observar 
e, apesar de 
oferecer tempo 
para a leitura, na 
hora da discussão 
quase não deixa 
os alunos se 
manifestarem. 

A professora 
comunica aos 
alunos o que irá 
destacar no 
texto que 
acabou de 
entregar e logo 
em seguida 
começa a falar. 
Quando solicita 
a participação 
dos alunos 
refere-se a 
anotações que 
estes fizeram 
nos cadernos. 

A professora 
entrega um 
texto aos alunos 
e apenas solicita 
que estes façam 
a leitura, 
prosseguindo 
com outras 
atividades após 
perceber que a 
maioria realizou 
a tarefa 
solicitada.  

Episódios 

TA (E-) 

07/04/2014 (Texto sobre o conteúdo reações de combustão e propriedades da matéria) 

00:01:40 P: Quem falta receber o texto?  

00:01:49 P: [...]. Olha só, este texto nós não vamos fazer a leitura e a discussão. 

00:02:16 A: Por que não? 

02:17 P: Por que não? Porque hoje eu vou fazer uma atividade diferenciada a partir deste 
texto, ok? O que eu vou fazer mesmo com o texto? Eu vou destacar no texto, é.... algumas 
informações importantes. Então vamos lá, todos com a primeira parte do texto. Com a página 
um do texto. Todos com a página um do texto. Certo? [...]. Esse texto vai destacar alguns 
aspectos importantes que quando eu fiz a exposição dos slides eu não falei e também vocês 
não tinham material impresso para que vocês pudessem tá fazendo este aprofundamento 
teórico, este estudo teórico mais detalhado. [...]. Então vamos lá. Todos estão com o texto né? 

00:06:35 A: Isso. 

00:06:36 P: Pronto. Então vamos lá. Na primeira parte do texto, vem falando assim: ―alguns 
conceitos importantes‖, então aqui o que é que ele destaca neste primeiro parágrafo do texto? 
Diz o que, que muitas transformações ocorrem ao nosso redor e dentro de nós mesmos a todo 
instante. Então dentro do nosso organismo a todo instante está o quê? Ocorrendo várias 
transformações. [...]. Essas transformações que ocorrem dentro do nosso organismo, elas 
envolvem dois conceitos importantes, que é o conceito de matéria e o conceito de energia. 
Recordem, por favor, que eu pedi que vocês anotassem no caderno qual foi a definição que 
nós elaboramos para matéria e qual foi a definição que nós elaboramos para energia. 

00:07:25 A: Tá onde professora? 

00:07:29 P: No caderno de vocês, eu pedi que vocês anotassem. 

00:07:32 A: Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. 
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00:07:34 P: Isso. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, independente de ter massa ou 
não. Tem massa ocupa se não tiver também ocupa lugar no espaço então é matéria. E a 
definição de energia? 

00:07:43 A: É tudo que modifica a matéria. 

00:07:45 P: Isso. Tudo que modifica a matéria. Tudo que transforma a matéria. Para que 
ocorra essa modificação da matéria é necessário que tenha  energia. Certo? Ocorre por meio 
de um processo de transformação, que mais adiante nós vamos estudar as transformações 
físicas e as transformações químicas.  

  

TB (E++) 

10/04/2014 (Texto sobre o conteúdo reações de combustão e propriedades da matéria) 

00:00:52 P: Então [...] iremos continuar nossa aula e a nossa atividade de hoje será a seguinte 
eu vou entregar a vocês um texto vocês irão fazer a leitura do texto e a medida que vocês  
forem lendo eu gostaria que vocês tentassem relacionar o que nós discutimos na aula passada 
discutimos não né? O que vocês viram na aula passada quais os fenômenos que vocês 
observaram na aula passada com aquela pequena aula demonstrativa que foi feita aqui 
anteriormente e que tem em comum o texto [...] é última aula, na aula de segunda-feira então 
vou entregar o texto novamente à todos e eu volto a explicar tarefa vocês que terão que  fazer. 

00:02:44 A: E eu professora não ganho não? 

00:02:46 P: Ganha. Todos vão receber.  

00:03:20 P: [...]. Presta atenção [...] qual é a tarefa que vocês irão realizar agora? Na aula 
passada foi demonstrado aqui é... na frente alguns fenômenos, então na aula passada eu fiz 
demonstrações de alguns fenômenos e agora eu quero que vocês leiam o texto e busquem 
relacionar o que vocês observaram na aula de segunda-feira, quais os fenômenos que vocês 
observaram na aula de segunda-feira que tem relação com o texto [...]. Então vamos lá né? 

00:04:57 P: Todos receberam o texto? Tem alguém que não recebeu? Então eu vou da à vocês 
aí uns (...) quinze minutinhos pra vocês fazerem isso. 

00:07:15 A: É pra fazer o que mesmo? 

00:07:17 P: É pra fazer o que mesmo? Ler o texto e depois tentar relacionar o que tem em 
comum com o texto e é... o que tem em comum entre o texto e os fenômenos que foram 
demonstrados aqui na aula anterior, na aula de segunda-feira certo?  

((Professora para e faz a chamada)) 

00:08:21 P: [...]. Podem discutir um com o outro certo? Precisa fazer individual não, pode 
fazer de forma (...). Podem responder de forma coletiva, em dupla, como vocês acharem 
melhor. Agora não podem viu G.L? Conversar, brincar, usar o horário para brincar pode não, 
estou oh observando todos! 

00:12:02 P: Oh PB! Meu amor, por favor, leia o texto e busque relacionar os fenômenos em 
comum entre o texto e a aula de segunda-feira [...]. Oh! J.V eu vou observar se você tá 
fazendo a tarefa viu? Pois é tá conversando e não está lendo...  

00:14:37 P: Sim você acha que isso aí tem alguma coisa relacionada com a aula de segunda-
feira? O que? 

00:14:41 A: Sim que a senhora falou das funções que a função dela é de liberar energia né 
isso? 

00:14:50 P: Aí você vai anotando e vai registrando aí no texto pra nesse instante [sic] quando a 
gente abrir a discussão você falar (...). Vão grifando no texto, anotando no papel se achar 
melhor pra nesse instante a gente abrir a discussão viu?  

00:19:54 P: O que estiver em comum com a aula de segunda-feira vocês podem ir marcando 
no texto. Pode escrever no caderno, mas podem marcar no texto também né? É interessante 
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marcar no texto por que fica mais fácil de depois vocês localizarem. 

00:20:03 A: Então vai ter que copiar o texto todo no caderno.  

00:32:50 A: Precisa levar o caderno ai? 

00:32:51 P: Não, precisa não só grifar no texto já é suficiente. Teve algumas pessoas que 
preferiram copiar. Todos concluíram a leitura do texto?(...) Então vamos lá né? Vamos então 
começar nossa discussão (...). [...] o que vocês observaram que o texto trouxe em comum com 
a aula de segunda-feira? Quais os fenômenos que na aula de segunda-feira vocês observaram 
aqui na sala de aula que o texto discute, que o texto aborda?  

00:33:47 A: Esse parágrafo aqui ó professora onde fala sobre matéria e energia. 

00:33:50 P: Olha a colega aqui citou duas palavras, a palavra matéria e a palavra energia. [...] 
os fenômenos que nós observamos [...] e foram mais específicos, que falou diretamente com o 
texto e eu gostaria que vocês me  dessem exemplos.  

00:34:54 A: Matéria pode ser encontrada diretamente na forma sólida, líquida ou gás. A 
senhora pegou o ovo é sólido e quando solidificava a substância então aqui nessa parte dá 
para entender que a química não só pode ser encontrada não só no sólido, mas também no 
líquido e no gás. 

00:34:52 P: Muito bem! O que mais?(...) O que mais vocês observaram no texto que tem em 
comum? 

00:35:00 A: Aqui o que a senhora fala sobre textura, cor, sabor, cheiro, cheirar perfume, ver a 
textura do papel.    

(Fonte: a autora) 

Para o indicador ―exploração/discussão de texto‖, Quadro 46, os 

episódios destacados demonstraram que a professora manteve um grau de 

enquadramento fraco (E-) na TA e muito forte (E++) na TB. Na TA, a professora 

entregou um texto aos alunos, comunicou que destacaria algumas informações 

e limitou a participação destes com perguntas relacionadas às anotações feitas 

nos cadernos decorrentes de explicações anteriores. Já na TB a professora 

explicou a tarefa aos alunos em vários momentos até perceber que ficou claro o 

que desejava que os alunos fizessem. Além disso, na hora da discussão ela 

oportunizou a participação dos alunos, agindo de forma contrária em relação a 

seu procedimento na TA.  

Aqui observamos de forma clara a remodelagem da prática pedagógica 

desenvolvida, atendendo ao objetivo de investigação proposto, e destacamos a 

importância de desenvolvermos pesquisas deste tipo em que o professor pode 

se avaliar em seu fazer pedagógico. É válido ressaltar que a indicação de um 

grau de enquadramento muito forte (E++) refere-se ao controle no qual o 

professor torna claro o tipo de texto considerado legítimo e que o aluno deve 
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produzir,  levando-os a adquirirem as ―regras de reconhecimento e realização 

necessárias a um desempenho adequado‖(MORAIS, 2002, p. 565). 

Quadro 47: Regra discursiva critérios de avaliação  

Indicador E+ + E+  E-  E- - 

Comunicado 
de atividade 
pontuada 

A professora avisa 
que os alunos farão 
uma atividade 
pontuada, 
indicando de forma 
pormenorizada 
como será a 
avaliação, o tempo 
destinado, os 
conteúdos cobrados 
e os materiais para 
estudo. No final 
questiona os alunos 
sobre possíveis 
dúvidas quanto à 
orientação da 
tarefa. 

A professora 
avisa que os 
alunos farão 
uma atividade 
pontuada, 
indicando sem 
muitos detalhes 
o tipo, os 
conteúdos e os 
materiais para 
estudo. No final 
caso os alunos 
apresentem 
dúvidas quanto 
à orientação da 
tarefa esclarece. 

A professora  
avisa que os 
alunos farão 
uma atividade 
pontuada, 
indicando 
apenas o tipo e 
os conteúdos 
cobrados. No 
final solicitam 
que os alunos 
tragam um 
texto, mas não 
abre espaço para 
que os alunos 
esclareçam 
possíveis 
dúvidas. 

A professora 
avisa que os 
alunos farão 
uma atividade 
pontuada, mas 
não indica o 
tipo, os 
conteúdos 
cobrados e 
nem os 
materiais para 
estudo. No 
final não abre 
espaço para 
que os alunos 
apresentem 
dúvidas. 

Episódios 

TA (E-) 

07/04/2014 (Comunicado de atividade pontuada e os conteúdos cobrados) 

00:02:17 P: [...]. Na aula de quinta-feira vocês estarão fazendo uma atividade pontuada, de 
consulta. 

00:03:31 P: O último assunto, é discutido aqui na sala de aula foi sobre as propriedades gerais 
da matéria, ou seja, as propriedades da matéria, nós trabalhamos as propriedades gerais, 
depois as propriedades específicas. Quem poderia me dizer quais foram às propriedades 
específicas que nós trabalhamos? Cite os exemplos, então eu gostaria que vocês me dissessem 
de forma geral. Foram quatro. Quais foram, am [sic]? Quais foram as quatro propriedades 
específicas que nós trabalhamos? 

00:04:09 A: Sais.  

00:04:10 P: Não 

00:04:11 A: Não? 

00:04:12 P: Aí faz parte de uma propriedade específica, de qual nome? 

00:04:17 A: Funcionais: sais e ácidos. 

00:04:23 P: Propriedades o quê? Funcionais. Foi um tipo de propriedades específicas. O outro 
tipo? 

00:04:38 A: Organolépticos. 

00:04:39 P: Organolépticas foi um outro tipo. Qual foi o outro tipo? 

00:04:44 A: Ácidos. 

00:04:45 P: Não. Ácido faz parte das propriedades funcionais. 
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00:04:49 A: Cor, olfato, sabor. 

00:04:50 K: Que são as organolépticas. 

00:04:51 A: Cor. 

00:04:52 P: Que são as organolépticas? Eu não quero que vocês me digam as classificações das 
propriedades específicas propriamente ditas. Eu quero que vocês me digam os grupos que as 
propriedades específicas estão divididas são quatro. 

00:05:00 A: Divisibilidade né? 

00:05:03 P: Não, essa daí é uma propriedade geral. Olha as propriedades específicas foram as 
propriedades funcionais, as propriedades organolépticas, as propriedades físicas. 

00:05:20 A: Químicas? 

00:05:21 P: E as propriedades químicas. 

00:05:23 A: A é. 

00:05:24 P: Pronto. [...]. Então trabalhamos as propriedades gerais, que é comum a todo tipo 
de matéria, depois trabalhamos as propriedades específicas que são divididas em quatro 
grupos quais são? 

00:05:36 A1: Sais. 

00:05:38 A2: Organolépticas. 

00:05:39 P: Organolépticas. 

00:05:40 A:  Sais e ácidos. 

00:05:41 P: Não. 

00:05:42 A1: Físicas. 

00:05:43 A2: Funcionais. 

00:05:44 P: Funcionais. 

00:05:45 A: Físicas e químicas. 

00:05:46 P: Isso. Físicas e químicas. Ok? Agora nós iremos trabalhar um texto. 

00:33:16 P: [...]. Na aula de quinta-feira vocês tragam este texto. Porque na aula de quinta eu 
vou entregar a vocês, uma atividade e esta atividade será pontuada e vocês vão estar 
respondendo a partir do que foi exposto aqui na sala sobre as propriedades gerais da matéria 
e as propriedades específicas.  

 

TB (E++) 

28/04/2014 (Comunicado de atividade pontuada e os conteúdos cobrados) 

00:28:43 P: Amanhã no terceiro horário vocês irão fazer uma atividade pontuada de consulta 
em relação ao conteúdo propriedades da matéria então vocês tenham anotado no caderno 
todas as propriedades da matéria, os nomes além disso vocês tem essa folha que é 
extremamente importante, ela é extremamente importante para que vocês possam consultar 
durante a avaliação então vocês deveram trazê-la então não esqueçam de trazer certo? O 
texto que utilizarão para consulta, qual é o texto? Alguns conceitos importantes esse é o título 
principal do texto. O que mais? Amanhã vou relembrar essa atividade que é de consulta, mas 
é de consulta do material de vocês, não é de consulta de um para os outros porque vocês têm 
a presença minha e da professora K aqui na aula com vocês, então estudem, peguem hoje a 
tarde em casa façam uma releitura do texto uma ou duas vezes, uma ou duas vezes, façam 
uma releitura uma ou duas vezes do texto certo? Depois anotem o que vocês acham 
importante, depois quem tiver acesso à internet pode tá pesquisando as propriedades, quem 
não tiver acesso à internet não vai ser prejudicado porque [...] quem prestou atenção então 



   230 

 
com certeza vai conseguir resolver, certo? Lembre o que K falou que é uma atividade 
pontuada, se amanhã um horário só não for suficiente eu recolho no final e vocês continuam 
no próximo horário. [...] como eu disse é uma atividade pontuada de consulta, uma atividade 
que vocês vão estar pesquisando, certo? Então  vocês anotem aí na agenda a data é amanhã 
dia vinte e nove, o horário é o terceiro, o conteúdo são propriedades da matéria que eu 
trabalhei com vocês. Quais foram as propriedades? As propriedades gerais, as propriedades 
específicas que por sua vez subdividiram em quais? Em funcionais, organoléptica (...) físicas e 
químicas, certo? Dúvidas? 

00:32:05 A: Não. 

00:32:07 P: Vocês entenderam? 

00:32:08 A: Sim.  

00:32:09 P: Dúvidas? 

00:32:10 A: Não.  

00:32:11 P: A respeito da tarefa de amanhã? 

00:32:13 A: Não. 

00:32:35 A: Aberta ou fechada? 

00:32:37 P: É aberta ou fechada? É fechada com questões objetivas ou aberta com questões 
discursivas? São dez questões misturadas, tem questões que vocês vão responder produzindo 
um texto, tem questões que vocês vão produzir respondendo com palavras, tem questões que 
vocês vão responder com letras, então é intermediária. É mais aberta, é mias discursivas, 
subjetivas do que fechada, mas não tá difícil não, agora tem que estudar porque as coisas são 
fáceis para quem não estuda? 

00:33:21 A: Não.  

00:33:22 P: São? 

00:33:23 A: Não.  

00:34:51 P: [...]. Até amanhã já sabe né? Estudem e prestem atenção [...]  para que amanhã 
vocês possam ter bastante sucesso nessa atividade. 

(Fonte: a autora) 

Para o indicador ―comunicado de atividade pontuada‖, Quadro 47, 

observamos uma variação dos graus de enquadramento em relação aos 

episódios selecionados. Enquanto na TA, o grau de enquadramento classificado 

foi fraco, em virtude da falta de informações sobre a tarefa desejada, na TB 

observamos o contrário, com um grau de enquadramento classificado como 

muito forte (E++). Nesta turma, a professora deixou explícito o que desejava dos 

alunos, sendo muito mais clara quando comparamos as informações passadas 

em relação à outra turma (TA), além disso, abriu espaço para que os alunos 

questionassem e esclarecessem dúvidas. A explicitação dos critérios de 

avaliação, ao contrário do que os professores podem pensar, não impede a 

criatividade e o desenvolvimento cognitivo dos alunos e são muito importante 

para a aprendizagem científica dos mesmos (AFONSO et al., 2005). Neste 
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exemplo, observamos a remodelagem da prática pedagógica da professora 

quanto ao objetivo de pesquisa proposto. 

Quadro 48:  Resumo da regra discursiva critérios de avaliação na relação entre sujeitos 

Indicador Grau de enquadramento 
TA 

Grau de enquadramento 
TB 

Escolha de material usado na aula E- E+ 

Resolução de tarefa proposta E- E++ 

Discussão de tarefa proposta E- E++ 

Exibição/discussão de vídeo E- E++ 

Critérios atribuídos às atividades 
do caderno 

E+ E+ 

Leitura e correção de questões E+ E+ 

Registro de conteúdo no caderno E+ E+ 

Exploração/discussão de texto E- E++ 

Comunicado de atividade 
pontuada 

E- E++ 

Tendência da prática pedagógica E- E++ 

(Fonte: a autora) 

Após análise dos indicadores adaptados e/ou criados para a regra 

discursiva critérios de avaliação, a qual segundo Silva et al. (2013) deve 

apresentar ―uma forte explicitação dos conhecimentos/ capacidades a explorar, 

isto é, um enquadramento muito forte (E++) na relação professor-aluno‖ (p. 138); 

observamos, segundo o Quadro 48, que a professora apresentou na TA como 

tendência um grau de enquadramento fraco (E-), e na TB este variou para muito 

forte (E++). Isto demonstra que a professora conseguiu, para a maioria dos 

indicadores selecionados remodelar sua prática pedagógica conforme tinha 

planejado em seu objetivo  principal de pesquisa, uma vez que teve sua prática 

pedagógica caracterizada em uma investigação anterior, a qual classificou os 

seus critérios de avaliação como muito fraco (E- -). No entanto, em alguns 

indicadores observamos que o grau de enquadramento ficou próximo de sua 

prática pedagógica habitual, o que se explica pelo fato das dificuldades em se 
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desenvolver uma nova prática pedagógica, em que as incertezas fazem com que 

o modelo tradicional retorne nos momentos de dificuldades. É importante 

ressaltar, que os critérios de avaliação constituem uma característica 

determinante da prática pedagógica, de forma que quando são explícitos, 

significa que o professor deixou claro, para os seus alunos, qual é o texto 

adequado a ser produzido, em determinado contexto, como resultado da 

aprendizagem (MORAIS, 2002). 

4.3 - Práticas pedagógicas e o desempenho dos alunos das turmas A e B do 

ano de 2014 

Após a análise dos dados referentes à remodelagem da prática 

pedagógica da professora, que tinha como questão de pesquisa ―de que forma a 

promoção/implementação de uma remodelagem da prática pedagógica, que 

altera as regras discursivas e hierárquicas durante a definição das atividades e 

tarefas, pode aumentar a participação e as interações discursivas dos alunos 

na disciplina Química?”, observamos que, quanto às regras discursivas (ver 

Quadro 49), a professora conseguiu em alguns momentos remodelar sua prática 

pedagógica habitual. No entanto, houve momentos em que as características de 

sua prática pedagógica habitual predominaram, e assim não foi possível 

promover uma maior interação comunicativa entre a professora e os alunos e 

entre os alunos com a professora, como no caso das hierárquicas que a 

professora não conseguiu atender ao perfil teórico escolhido para ser utilizado 

na investigação.  
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Quadro 49:  Tendência pedagógica da professora 

Regras Hierárquicas Discursiva 
seleção 

Discursiva 
sequência 

Discursiva 
ritmagem 

Discursiva 
critérios de 
avaliação 

TA TB TA TB TA TB TA TB TA TB 

Tendência da 
prática 
pedagógica da 
professora em 
relação ao 
objetivo da 
pesquisa 

E+ +/ 
E+ 

E+ E++ 

 

E++/ 

E+/E- 

 

E+ + E- E+ E- E- E++ 

Perfil teórico 
baseado 

E- E+ E+ E- - E++ 

Resultado para a 
TB 

Não 
aproximou do 
perfil teórico 
em relação ao 
objetivo da 
pesquisa 

Aproximou 
do perfil 
teórico em 
relação ao 
objetivo da 
pesquisa 

Remodelou 
de acordo 
com o perfil 
teórico em 
relação ao 
objetivo da 
pesquisa 

Aproximou do 
perfil teórico 
em relação ao 
objetivo da 
pesquisa 

Remodelou  de 
acordo com o 
perfil teórico 
em relação ao 
objetivo da 
pesquisa 

(Fonte: a autora) 

Também tínhamos como objetivo analisar o desempenho dos alunos das 

duas turmas pesquisadas e esperávamos que, os alunos da TB, na qual a prática 

pedagógica seria remodelada, apresentassem resultados melhores em suas 

avaliações, mas, para a nossa surpresa, isto não aconteceu e os alunos da TA 

obtiveram melhores resultados em suas avaliações, (média da TA = 6,07; média 

da TB = 4,92). Então passamos a refletir sobre os fatores que teriam influenciado 

ou contribuído para a ocorrência deste resultado. No entanto, após a realização 

da pesquisa, durante um encontro casual com a professora regente, recebemos 

elogios sobre o trabalho desenvolvido e, em seu relato, os alunos que eram 

desacreditados por ela estavam mais interessados, comportados e 

comprometidos em suas aulas.  

Neste momento, aproveitamos para fazer algumas perguntas e, como 

não tínhamos mais como fazer uma entrevista por conta do tempo para 

transcrevê-la, perguntamos se ela concordaria em responder a um questionário, 

que foi prontamente aceito pela professora. Apesar disso, ela fez a seguinte 

ressalva: ―não sei se lembrarei de tudo, pois já se passaram quase 3 meses, dessa 
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forma me comprometo em responder o que lembrar‖. Logo, a fim de 

compreendermos melhor os resultados obtidos, a partir dos dados analisados e 

a visão da professora regente sobre os resultados da investigação, enviamos por 

e-mail um questionário (Apêndice C) constituído de cinco questões discursivas. 

A primeira questão referia-se à concepção inicial que a professora tinha das 

turmas A e B. No momento de escolha das turmas, a professora regente sugeriu 

que a pesquisadora conseguiria melhores resultados junto a turma A (TA) por 

ser uma turma de alunos mais jovens e que ela já havia lecionado no ano 

anterior, assim como, a maioria dos alunos da TB que, além de indisciplinados,  

tinha alguns alunos repetentes. 

A minha concepção inicial em relação às turmas era de que a turma A se tratava de alunos que 
vieram do nono ano, estavam na sua idade série 14 anos, participariam mais das aulas, 
indagariam mais, fariam as atividades extraclasses. A turma B se tratava de alunos repetentes, 
numa faixa de 16 a 17 anos, que demonstrariam desinteresse pelas aulas, não fariam as 
atividades extraclasses e seriam muito pouco participativos durante as aulas propostas. Recordo 
que quando fui procurada para o desenvolvimento da pesquisa sugeri a turma A, justamente 
porque acreditava que seria uma turma menos trabalhosa e mais participativa. 

Para a segunda questão, perguntamos a professora se tinha percebido 

alguma diferença na forma como a pesquisadora desenvolveu as aulas nas duas 

turmas. Observamos que ela percebeu a diferença, ainda que, não tivesse 

conhecimento da teoria utilizada, destacando o tempo utilizado nas explicações 

dos conteúdos às turmas. O nosso objetivo era enfraquecer a ritmagem na TB, 

oportunizando mais tempo para os alunos pensarem e foi justamente isto que a 

professora percebeu. 

Percebi que a pesquisadora trabalhava de uma forma mais participativa com os alunos da Turma 
B. Fazia com que eles se envolvessem nas aulas, estimulando-os mais que na turma A. Tentava 
trazer a química de forma mais enfática para o cotidiano deles e na aula seguinte sempre levava 
os alunos a recapitularem a aula anterior, ou seja, os alunos eram sempre incentivados a 
indagar, questionar, trazer a química para o seu dia-a-dia. Já na turma A, como os alunos já 
eram mais participativos, a professora não precisava estar indagando tanto, no entanto, a 
professora não oferecia o mesmo espaço para a comunicação como na turma B. Observei também 
que, os conteúdos ministrados eram mais rápidos na turma A, ou seja, a professora explicava, 
falava muito mais e não indagava e nem permitia a participação dos alunos como fazia na turma 
B. 

Na terceira questão, perguntamos se, após o desenvolvimento da pesquisa, 

a professora observou alguma mudança no comportamento (disciplina, 

interesse, participação, questionamentos) dos alunos. Caso tivesse notado 
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alguma mudança, em qual turma isso era mais perceptível e por que isto tinha 

acontecido. Em sua resposta, a professora disse que a  turma B (TB) foi a que 

apresentou melhorias após a aplicação da pesquisa, pois segundo a mesma, 

estes alunos passaram a fazer mais as atividades de casa e na sala ficaram mais 

participativos, enquanto que os alunos da TA continuaram a se comportar 

como antes. 

Observei mudanças na disciplina, interesse, participação e questionamentos das duas turmas. 
No entanto, a turma B melhorou no interesse de forma muito mais significativa do que a turma 
A. Os mesmos passaram a ser mais questionadores. Indagavam mais. E outra coisa importante 
passarem a fazer mais as atividades extraclasse. Ao retomar as aulas, percebi uma turma mais 
interessada e afetiva, que amadureceu e se tornou mais responsável com os questionamentos da 
pesquisadora, mudando a minha opinião inicial sobre eles. 

Como a professora acompanhou as aulas desenvolvidas pela 

pesquisadora nas duas turmas, perguntamos na quarta questão se ela tinha 

percebido diferença (metodologia, atividades) durante a aplicação da pesquisa 

e se adotaria ou adotou, em sua prática pedagógica, alguma estratégia 

desenvolvida pela pesquisadora. Nesta questão, a professora respondeu que 

notou diferenças nas aulas quando comparadas com a sua, assim como o tipo 

de atividades desenvolvidas, às quais buscamos envolver questões mais 

reflexivas, mediando o nível de simples a complexa com questões encontradas 

em provas do ENEM e olimpíadas. 

A metodologia era muito mais contextualizada que a minha enquanto educadora.  Ouvir o 
estudante, sondar seus conhecimentos prévios e o que entendeu após a aula também era bastante 
enfatizado pela pesquisadora. Coisa que nós educadores, às vezes preocupados em agilizar e 
passar outro conteúdo, não levamos tanto em consideração. Trabalhos em dupla com questões 
que levam o aluno a pensar, sem receberem respostas prontas, também achei muito interessante 
para levar na minha prática pedagógica. A questão da afetividade também foi um fator muito 
interessante. Os alunos em geral, especialmente os repetentes, com uma autoestima “baixa”, 
precisam se sentir efetivamente incluídos no processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, como 
aprendizado ficaram aulas que levam os alunos a questionarem mais, o ouvir o estudante, a 
afetividade que foi primordial e as aulas mais dinâmicas sem se preocupar tanto com a questão 
conteudista. Após a aplicação da pesquisa, comecei a detalhar mais as atividades solicitadas e 
também a enviar algumas atividades para casa, antes passava com menos frequência, porque, na 
maioria das vezes, os alunos não faziam, mas percebi que é importante incentivarmos a 
estudarem em casa e, às vezes, me surpreendo com quantidade de alunos que estão trazendo as 
atividades feitas, o que também incentiva outros colegas da turma a mudar o seu 
comportamento neste aspecto. Outro detalhe é sobre o tipo de questões que a pesquisadora 
trouxe, confesso que no início achei algumas questões difíceis como as de olimpíada, no entanto, 
observei que mesmo com dificuldade alguns alunos davam conta e também passei a programar 
estes tipos de questões mais difíceis em meu planejamento de atividades. Às vezes, ficamos 
desmotivados e caímos na rotina passando atividades mais simples, cobrando o mínimo dos 
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alunos, mas quando observamos uma pesquisa que envolvem os recursos disponíveis em nossas 
escolas e o envolvimento de uma teoria diferente da tradicional, percebemos que é possível 
melhorar não só o ensino como também a aprendizagem e isto nos incentiva também enquanto 
educador a buscarmos pelo aprimoramento  de nosso conhecimento e fazer pedagógico. 

Na quinta questão fomos direto ao resultado, o qual estava nos 

incomodando e perguntamos em qual das turmas acreditava que os alunos 

obteriam melhor desempenho (resolução das tarefas, resultados de avaliações) 

com a aplicação da pesquisa.  Para nossa surpresa, a professora nos respondeu 

que tinha sido a TB, na qual havíamos remodelado a prática pedagógica 

desenvolvida anteriormente na TA. Segundo a professora, na TB, os alunos 

estavam mais engajados nas tarefas em sala de aula e até comparou os alunos 

do ano de 2014 com os do ano de 2013, dizendo que os alunos de 2014 foram 

melhores até na nota conforme relato abaixo. Pesquisamos nos arquivos do 

colégio e confirmamos a observação feita pela professora (TB de 2013 = 4,04; TB 

de 2014 = 4,92).   

Com a aplicação da pesquisa, a turma que apresentou melhoras extremamente significativas foi a 
turma B. A turma A apresentou notas mais altas, creio que já vinham com este ritmo, era uma 
turma caracteristicamente boa, pois participavam mais das aulas, faziam atividades extraclasse, 
não eram repetentes e continuaram sendo os mesmos alunos de anos anteriores. Já a turma B 
(mesmo tendo notas menores que a turma A), com as aulas da pesquisadora, passou  a participar 
mais das aulas, a fazer atividades extraclasse, começou a questionar mais durante as explicações 
e demonstraram maior afetividade pelos colegas e por mim enquanto professora. Um detalhe 
importante é que os alunos da turma B respondiam as avaliações sem estudar em casa, ou seja, 
faziam as avaliações com base nas explicações da sala de aula, diferentemente da turma A, talvez 
isto explique o resultado das notas mais altas na turma A. Ao retornar a sala, às vezes, enquanto 
explicava um conteúdo na turma B, me interrompiam e até ficavam chateados, porque não 
deixavam falar naquele momento me comparando à pesquisadora – professora - que segundo eles 
sempre dizia a “sua participação é importante”. Geralmente, classificarmos os alunos da turma 
B como os que nos darão mais trabalho em comparação com os alunos da turma A e no ano de 
2013 pensarmos deste jeito e foi justamente o que aconteceu. A turma A era uma turma bem 
melhor que a B, mas hoje ao comparar a turma B de 2013 com a de 2014 percebo algumas 
modificações em relação ao envolvimento dos alunos nas aulas, que hoje no segundo ano 
continuam participando, já os alunos de 2013 deixam a desejar no terceiro ano. Acho que o 
contato inicial no primeiro ano é essencial para acolhermos e nos aproximarmos destes alunos 
que chegam desmotivados e apenas com o objetivo de receber um certificado, aí quando passamos 
a demonstrar que acreditamos neles e eles percebem que são capazes é possível resgatá-los e foi 
justamente isto que a pesquisa desenvolvida em meu entendimento fez. Enfim, posso afirmar que 
foi muito produtivo o desenvolvimento desta pesquisa na escola na qual leciono.  

Com base nos episódios analisados, nas respostas fornecidas pelos 

alunos e pela professora regente, nos questionário, observamos que na TB, os 

alunos eram bem mais inquietos e a maioria  apresentava em seu histórico, além 
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da distorção idade/série fatores como repetência, pouco tempo destinado ao 

estudo extraclasse e  o preconceito por parte da maioria dos professores que 

faziam constantemente queixas nos horários de AC (atividade complementar)20. 

Quando entramos em uma sala sem expectativas sobre os alunos e 

desenvolvemos aulas repetidas e pouco dinâmicas, não estamos fugindo das 

práticas tradicionais, as quais são as mais encontradas no desenvolvimento das 

práticas pedagógicas dos professores, desta forma não podemos atribuir o 

resultado do desempenho dos alunos como sendo apenas de sua 

responsabilidade.   

A interação entre professor e os alunos é um dos pré-requisitos que 

favorece a aprendizagem, interação que ocorre por meio da convivência que é 

uma conquista diária entre todos que habitam o espaço escolar. O estudante 

deve sentir-se bem-vindo e acolhido pelo(a) professor(a). Isto favorece a relação 

dentro da sala de aula e entre professor-aluno, aluno-aluno, aluno-escola, 

proporcionando um equilíbrio emocional essencial à aprendizagem. No 

entanto, cabe ao professor estabelecer estas condições, conversando e buscando 

dialogar com os estudantes nos momentos de conflitos, assim como, durante as 

explicações teóricas, os debates e discussões de atividades entre outras tarefas.  

São os professores que organizam e vivenciam juntos com os alunos o 

seu processo de aprendizagem, estando a par das práticas que obtém sucesso 

ou fracasso quando estimulam estes na busca pelo conhecimento. Além disso, 

como destaca Bernstein (1998), o professor deve desenvolver atividades de 

ensino que proporcionem aos alunos a construção de conhecimento referente 

não só com o conteúdo específico como também com a conduta,  os valores e as 

atitudes, assim não podemos olhar o desempenho dos alunos apenas do ponto 

de vista quantitativo. 

 

 

 
 

                                                           
20 Horário destinado para o professor fazer os planejamentos das aulas, organizar notas dos 
alunos, elaborar avaliações, receber comunicados do colégio, elaborar projetos, conversar com 
colegas da área e sobre o desempenho dos alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta investigação, baseados na teoria sociológica de Basil Bernstein 

(1996, 1998, 2001) e nos instrumentos de análise desenvolvidos pelo Grupo 

ESSA (SILVA, et al., 2003a, 2003b), definimos alguns objetivos relacionados com 

o planejamento e a execução de uma mesma sequência didática de Química 

para duas turmas do 1º Ano do Ensino Médio de um colégio público, localizado 

na zona periférica de Jequié, Bahia. Em seu desenvolvimento, a pesquisa incluiu 

o replanejamento e a aplicação da sequência didática realizada em uma das 

turmas, por meio da alteração dos graus de enquadramento das regras 

discursivas e hierárquicas. A análise das práticas pedagógicas nas duas turmas 

permitiu o contraste e a comparação de seus efeitos sobre o comportamento dos 

alunos. No entanto, observamos que em algumas situações, a pesquisadora, que 

assumiu também o papel de professora, se deixou levar pelas características de 

sua prática pedagógica habitual e não logrou alterar os graus de 

enquadramento, o que teoricamente favoreceria o desenvolvimento de um 

maior diálogo com os alunos. Sabemos que o processo de aprendizagem pelos 

alunos dos conceitos científicos ―envolve a negociação de novos significados 

num espaço comunicativo, no qual há o encontro entre diferentes perspectivas 

culturais, num processo de crescimento mútuo‖ (MORTIMER; SCOTT, 2002, p. 

248), afinal, é por meio da linguagem que tentamos construir o pensamento 

Químico nos alunos, como destacam Mortimer e Scott (2002).  Isso nos levou a 

refletir sobre a formação inicial da professora, a qual está relacionada com a 

falta de exemplos didático-pedagógicos na promoção de discussões entre os 

alunos com base no conteúdo específico.  

Observamos também, por meio da análise dos episódios selecionados, as 

características da prática pedagógica que conduziram a uma maior participação 

nas interações discursivas dos estudantes, as quais foram notadas mais 

claramente com o enfraquecimento dos graus de enquadramento das regras 

discursivas sequência e ritmagem, e a explicitação dos critérios de avaliação 

(enquadramento forte) na TB (ex. Quadro 49). Segundo Bernstein (2001, p. 75), 

―toda prática pedagógica deve ter regras de sequência que preveem regras de 
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ritmagem‖, de forma que estas duas regras discursivas estão inter-relacionadas. 

Quando a professora modificou na TB as regras discursivas sequência,  

ritmagem e critérios de avaliação na definição das atividades e tarefas com base 

no que tinha realizado na TA, sua prática é remodelada e percebe-se a 

influência dessa remodelagem sobre o desempenho dos alunos, como pode ser 

observado por meio dos indicadores construídos (Quadros 28, 38 e 48) e dos 

episódios apresentados nestas regras discursivas (ex. Quadros 27, 33 e 46). É de 

nosso entendimento, no entanto, que poderíamos ter obtido melhores 

resultados, caso tivéssemos valorizado mais os momentos de participação dos 

alunos com a contextualização, a intradisciplinaridade e interdisciplinaridade. 

Evidentemente que nem todos os conteúdos de Química nos permitem essa 

aproximação com o contexto dos alunos, mas não podemos deixar de 

estabelecer estas relações quando os conteúdos permitirem. 

Refletir sobre a própria atuação, tendo com objetivo modificar a prática 

pedagógica, foi um grande desafio, tanto que a pesquisadora em determinados 

momentos não soube se distanciar e alterar o modo de agir no espaço da sala de 

aula conforme tinha planejado. Isso comprometeu a geração dos dados, a 

exemplo da regra discursiva seleção e das regras hierárquicas na turma TB 

(Quadro 49). Segundo Morais (1993), ―a prática pedagógica do professor é 

fortemente influenciada pela composição social da turma‖ (p.128). O que 

explica, de certa forma, a semelhança entre alguns graus de enquadramento as 

duas turmas.  Contudo, ainda que não tenha sido possível observar os 

resultados quantitativos da remodelagem da prática pedagógica, por meio das 

atividades avaliativas, esta trouxe resultados satisfatórios, os quais foram 

percebidos e relatados pela professora regente com base na melhoria do 

comportamento dos alunos na TB, que consequentemente refletiu sobre o 

desempenho dos mesmos. 

 A boa convivência entre os sujeitos no espaço da sala de aula é um dos 

aspectos favoráveis à aquisição do discurso instrucional.  Há critérios, segundo 

Bernstein (1990), que são esperados que os alunos adquiram e apliquem às suas 

práticas como as dos outros, mas para que de fato isto aconteça se faz 

necessários que os alunos compreendam o que deles se espera sobre as 
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atividades propostas. Estes critérios, em relação às avaliações, segundo 

Bernstein (2001), devem ser explícitos. Mas, em relação às regras hierárquicas, 

as relações de comunicação entre os sujeitos devem ser acessíveis, pois são estas 

regras que garantem o sucesso das relações pedagógicas, nas quais deve haver 

espaços para negociações (BERNSTEIN, 2001), e, consequentemente, um espaço 

de ensino e aprendizagem favorável ao bom desempenho dos alunos.  

 Assim, ao realizar o planejamento escolar, o professor deve levar em 

consideração não apenas a explicação do conhecimento específico, como 

também outros fatores imprevisíveis, os quais contribuem com o sucesso da 

aula, por isso, tanto o discurso instrucional como o discurso regulador devem 

ser planejados. Segundo Bernstein (1998), o discurso instrucional está 

subordinado ao discurso regulador, o qual ―se ocupa da transmissão da ordem 

social, (p. 62)‖ e inclui não só a obediência às regras como também o respeito, a 

responsabilidade, a cooperação e a autonomia (MORAIS; NEVES, 2003).  

 As pesquisas no Ensino de Ciências/Química relacionadas com o espaço 

de sala de aula, principalmente as pesquisas do tipo intervenção, são pouco 

desenvolvidas, porém estas são de extrema importância para o 

desenvolvimento profissional do professor, uma vez que oportunizam o 

desenvolvimento de instrumentos analíticos os quais permitem explorar ―as 

razões que poderão estar na base das dificuldades sentidas pelos professores 

em conhecer e concretizar práticas pedagógicas promotoras de uma 

aprendizagem efetiva por parte de todos os alunos‖ (MORAIS; NEVES, 2005, p. 

153).  

 Rosa (2007) destaca que, apesar das possíveis distorções ocasionadas pelo 

envolvimento de uma investigadora na própria pesquisa, ao caracterizar a sua 

própria prática pedagógica, é possível gerar dados e conhecimentos que se 

tornam importante não só para a professora, como também para outros 

profissionais da mesma área, por meios dos quais estes podem melhorar a 

organização de seu fazer pedagógico. Assim, podemos observar que a pesquisa 

na sala de aula e a reflexão sobre a ação pedagógica podem auxiliar no 

entendimento dos processos tanto do ensino, como da aprendizagem.   
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Os resultados desta pesquisa também refletem as dificuldades 

encontradas pelos pesquisadores iniciantes na geração de dados, o que não é 

comum se divulgar, apesar de ouvirmos algumas vezes, de forma não oficial, 

que foi necessário reaplicar a pesquisa, principalmente, pesquisas do tipo 

intervenção como foi o nosso caso. Ressaltamos, portanto, que esta investigação 

foi relevante não apenas para a reflexão da prática pedagógica da professora, 

como também da professora regente, que acompanhou a sua aplicação. Em 

relação ao que observamos, referente ao desenvolvimento pedagógico da 

professora, destacamos alguns aspectos importantes, os quais poderão servir 

para que outros professores também repensem suas práticas como, por 

exemplo, momentos em que os alunos solicitam informações e estas lhes são 

negadas, o não oferecimento do tempo necessário para que os mesmos pensem, 

a rara movimentação pelo espaço da sala de aula, a falta de estímulo aos alunos 

que pouco participam da aula,  a pouca valorização envolvendo a participação e 

a organização de atividades extras e/ou outras alternativas como incentivo aos 

que cumprem as atividades extraclasses. Também destacamos aqui não apenas 

os resultados desta investigação, como outros dentro do GEPEQS, que veem 

nos revelando a forma como o professor atua em diferentes contextos sociais, 

nos fornecendo informações que nos levam a compreender como o discurso 

pedagógico é traduzido para os alunos e em quais situações este se torna mais 

e/ou menos acessível. Tais conhecimentos produzidos são de grande relevância 

para o GEPEQS, que vão possibilitar a continuidade de outros trabalhos.  

Como pudemos observar por meio dos dados gerados nesta 

investigação, não é fácil fazermos a remodelagem de uma prática pedagógica, à 

qual sofre influência de vários fatores como o contexto e o currículo, entre 

outros. Mas a melhoria do ensino perpassa pela utilização de metodologias 

mais adequadas e isto só acontecerá quando os professores perceberem que 

estas funcionam, o que só acontece com sua aplicação, ou seja, vivência prática. 

Ao analisar a própria prática pedagógica, o professor se constitui um produtor 

do conhecimento e amplia a sua concepção sobre o ato de ensinar. 

Concordamos com Maldaner (2003) quando diz que a pesquisa é um princípio 

formativo e de trabalho, e que ao incluí-la como parte do seu trabalho, o 
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professor torna-se capaz de criar e recriar conhecimentos próprios da atividade 

discente e docente. Desta forma, ressaltamos a importância da pesquisa como 

necessidade formativa do professor de Ciências/Química, pensando no 

professor pesquisador que ―analisa a aprendizagem como processo e não como 

produto, que busca alternativas para produzir uma aula melhor, [...] 

replanejando sempre que os resultados não forem satisfatórios‖  (QUADROS et 

al., 2011, p. 174). Justificamos, assim, o desenvolvimento de nossa pesquisa, a 

qual ajudará outros profissionais, principalmente os iniciantes, que poderão 

com base nos episódios selecionados desenvolver de forma mais coerente o seu 

fazer pedagógico. Destacamos, igualmente, a importância da participação dos 

alunos nas aulas, o que coincide com as tendências atuais para o Ensino de 

Ciências, às quais valorizam relações mais horizontais, que possibilitam aos 

alunos se expressarem mais  e, com isto, surgir novas oportunidades para a 

aprendizagem.  Em seus estudos, Bernstein (2001) já apontava tais questões 

quando nos remete à relevância de pesquisas voltadas para ―os princípios da 

comunicação e da prática interativa no interior do contexto da sala de aula‖ (p. 

170).  

Para futuras investigações apontamos, como lacunas, a continuidade 

desta investigação, agora voltando para a evolução de exemplos práticos 

didático-pedagógico na promoção de discussões entre os alunos com base no 

conteúdo específico, o desenvolvimento de outros trabalhos semelhantes com 

pesquisas do tipo intervenção e investigações voltadas para a aprendizagem 

dos alunos do Ensino Médio que, mesmo diante das adversidades encontradas 

no contexto social investigado se sobressaem em relação aos demais colegas de 

sala de aula. A pesquisa em sala de aula nos permite enxergar informações de 

grande relevância para quem escolheu como profissão ser professor. 

Acreditamos que o espaço da sala de aula não é apenas um local de reprodução 

do conhecimento, mas também de transformação cultural e assim como 

Bernstein (1998) que nos aponta como pré-requisito para o bom desempenho da 

prática pedagógica a sua ―formação permanente‖ (p. 88), nós apontamos como 

meio de aperfeiçoá-la a pesquisa da prática pedagógica. Por fim, destacamos 

que a análise de nosso trabalho só foi possível em virtude do poder diagnóstico 
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e explicativo da teoria sociológica de Bernstein (1996, 2001), a qual nos 

possibilitou analisar a remodelagem de uma prática pedagógica em torno das 

regras discursivas e hierárquicas, durante a definição das atividades e tarefas, e 

como isso pode aumentar a participação dos alunos e as interações discursivas 

na sala de aula da disciplina de Química.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – 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 as alunas Eliana Sardinha 
da Silva, Geovânia dos Santos Moreira Souza e Karina Novaes 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. As aulas acontecerão em 
horário normal do colégio, ministradas pela professora Eliana Sardinha da 

Silva, no momento mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação 
Científica e Formação de Professores – PPG.ECFP e afastada de sala de aula. É 
por meio 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 
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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 no endereço: Bruno Ferreira dos Santos, 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 por 
meio 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 e-mail 
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 Eliana Sardinha 

da Silva, 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                                                                                
                   Eliana Sardinha da Silva                                                        
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APÊNDICE B – Cópia do questionário socioeconômico e cultural utilizado na  

coleta de dados 

 

Querido(a) estudante, este questionário tem como objetivo levantar indicadores 
que me possibilite enquanto pesquisadora traçar o perfil sociocultural desta 
instituição de ensino em relação ao 1º Ano do Ensino Médio Matutino. Não é 
preciso se identificar.  
 

Obrigada pela colaboração, Eliana Sardinha da Silva 
 
01) Sexo:  (    ) Feminino          (    ) Masculino 
 
02) Cor ou raça:   
  
(    )  amarelo(a)    (    ) branco(a)     (   ) indígena      (    ) pardo(a)    (    ) negro(a) 
 
03) Idade:  ____________ anos 
 
04) Série que estudou antes do 1º ano do Ensino Médio: 
 
(    ) 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental            
(    )  EJA de 7ª/8ª (Educação de Jovens e Adultos) 
 
05) Cursa o 1º ano do Ensino Médio: 
 
(    ) Pela primeira vez           (    ) Repetente                  (    ) Bi repetente 
 
06) Você vem para o colégio: 
 
(    ) A pé       (    ) De bicicleta          (    ) Transporte escolar municipal     (    )   

(    ) De ônibus         (    ) Moto-táxi        Transporte próprio. Qual? ____________ 
 
07) Reside com:    
 
(    ) Mãe e pai                     (    )   Somente mãe           (    ) Somente pai  
(    ) Outros. Quem? ___________________________________________________ 
 
08) Tem irmãos mais velhos?     (     ) Não         (     ) Sim.  Quantos? __________ 
 
09) Tipo de moradia de sua família: 
 
(     ) Própria        (    ) Alugada          (    ) Financiada           (    ) Cedida      
(     ) Outro. ________________ 
 
10) Número de pessoas que moram com você: ___________________________ 
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11) Em qual local de sua casa você costuma estudar? ______________________ 
 
12) Recebe algum tipo de auxílio do governo (bolsa escola, bolsa família, etc.): 
 
(     )  Sim                (     ) Não                 (     ) Já recebeu     
 
13) Conversa com seus responsáveis sobre o que ocorre nas aulas: 
 
(     ) Sempre                        (     ) Nunca              (     ) As vezes 
 
14) Grau de instrução: 
 
Mãe    (    ) Não alfabetizada 
           (    ) Alfabetizada 
           (    ) Ensino Fundamental Incompleto. Até que série? _________________ 
           (    ) Ensino Fundamental Completo 
            (    ) Ensino Médio Incompleto. Até que série? _______________________ 
           (    ) Ensino Médio Completo 
           (    ) Ensino Superior Incompleto 
           (    ) Ensino Superior Completo 
 
Pai       (    ) Não alfabetizado 
            (    ) Alfabetizado 
            (    ) Ensino Fundamental Incompleto. Até que série? ________________ 
            (    ) Ensino Fundamental Completo 
            (    ) Ensino Médio Incompleto. Até que série? ______________________ 
            (    ) Ensino Médio Completo 
            (    ) Ensino Superior Incompleto 
            (    ) Ensino Superior Completo 
 
15) Ocupação/profissão dos responsáveis por você: 
 
Mãe: ________________________________________________________________ 

Pai: _________________________________________________________________ 

                    
16) Você considera sua relação com seu/sua professor(a) de química: 
 
(     ) muito amistosa             (     ) amistosa          (     ) pouco amistosa          
(     ) não amistosa 
 
17) Você considera sua relação com seu/sua(s) colega(s) de classe de forma 
geral: 
 
(     ) muito amistosa            (     ) amistosa         (     ) pouco amistosa          
(     ) não amistosa 
 
18) Você estuda em casa: 
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(     ) Sempre           (     ) Nunca             (     ) Apenas nas vésperas das avaliações 
 
19) Em relação as tarefas de casa você: 
 
(     ) Nunca resolve em casa                   (     ) Sempre resolve  em casa         
(     ) As vezes resolve em casa 
 
20) Você recebe ajuda nas tarefas de casa do(a):    
 
(    ) Não  recebe.  
 
(    ) Sim.   23) Neste caso, você recebe de quem? 

 
(    ) Irmão/irmã        (     ) Pai        (     ) Mãe       (    ) Outro. Quem? ___________ 
 
21) O que você faz quando o professor(a) explica a tarefa em sala e você não 
entende? 
 
(     ) Pergunta ao professor        (     ) Pergunta ao colega        (     ) Não pergunta 
 
22) Você se sente a vontade para responder as perguntas feitas pelo professor 
na sala de aula de forma geral? 
 
(     ) Não             (     ) Sim            (     ) Outro. Quando? ______________________ 
 
23) Você se sente a vontade quando na sala de aula o professor faz uma 
pergunta dirigida a você? 
 
(     ) Não             (     ) Sim           (     ) Outro. Quando? ______________________ 
 
24) Como você procede quando vai resolver uma tarefa em casa e percebe que 
tem dúvidas: 
 
(     ) Pede ajuda ao professor no colégio na próxima aula 
(     ) Pede ajuda ao colega na sala 
(     ) Pede ajuda fora do colégio. Quem? _________________________________ 
(     ) Apenas copia a resposta do colega 
(     ) Deixa sem resolver 
 
25) Em química, quais os tipos de tarefas que você mais gosta de fazer: (pode 
assinalar mais de uma alternativa, agora siga a prioridade 1 para a primeira, 2 
para a segunda e assim sucessivamente): 
 
(     ) Nenhum tipo 
(     ) Em grupo                  
(     ) Experimentais 
(     ) Individuais 
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(     ) Do tipo ENEM, vestibular e OBAQ (Olímpiada Baiana de Química) 
(     ) Da internet 
(     ) Do livro didático 
(     ) Outros. Quais? ___________________________________________________ 

 
26) Você classifica seu desempenho escolar em: 
 
(     )  Péssimo       (     ) Ruim          (     ) Bom         (     ) Ótimo        (     ) Excelente 
 
27) Você pretende fazer a prova do ENEM ou vestibular:   
(     ) Sim    (     ) Não 
 
28) Ao concluir o Ensino Médio você pretende: 
 
(     ) Parar de estudar                                         (     ) Fazer um curso universitário       

(     ) Fazer um curso profissionalizante         (     ) Ainda não decidiu 

 
29) Caso queira continuar estudando, que curso universitário você gostaria de 
fazer? 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   258 

 

APÊNDICE C – Cópia do questionário aplicado à professora regente 

utilizado na coleta de dados 

 

1) Qual era a sua concepção inicial em relação às turmas A e B? 

2) Houve diferença na forma como a pesquisadora desenvolveu as aulas 

nas turmas A e B? Comente. 

3) Após o desenvolvimento da pesquisa você observou alguma mudança 

no comportamento (disciplina, interesse, participação, questionamentos) dos 

alunos? Qual turma apresentou mudanças mais perceptíveis? Por que você acha 

que isto aconteceu? 

4) Por ter acompanhado as aulas desenvolvidas pela pesquisadora o que 

você percebeu de diferente (metodologia, atividades) durante a aplicação da 

pesquisa? Você adotaria ou adotou em sua prática pedagógica alguma 

estratégia desenvolvida pela pesquisadora? Explique. 

5) Qual das turmas você acredita que teve melhor desempenho  (resolução 

das tarefas, resultados de avaliações) com a aplicação da pesquisa? 
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APÊNDICE D - Cronograma de atividades desenvolvidas durante a 

implementação da pesquisa 

 

Aula 1º Ano A (turma A – turma 
controle) 

1º Ano B (turma B - turma 
experimental) 

01 10/03/14 = Normas do colégio: 
direitos, deveres e combinados. 

10/03/14 = Normas do colégio: 
direitos, deveres e combinados. 

02 13/03/14 = Termo de 
consentimento livre e 
esclarecido; dinâmica 
tempestade de ideias e 
discussão do texto: 
―Conhecimento Químico‖. 

13/03/14 = Termo de consentimento 
livre e esclarecido; dinâmica 
tempestade de ideias.  

03 20/03/14 = Recebimento do 
termo de consentimento livre e 
esclarecido e conclusão da 
discussão do texto: 
―Conhecimento Químico‖. 

20/03/14 = Recebimento do termo 
de consentimento livre e esclarecido; 
discussão do texto: ―Conhecimento 
Químico‖. 

04 22/03/14 = Aplicação de 
atividades sobre o texto 
estudado (Conhecimento 
Químico).  (Sábado letivo) 

22/03/14 = Conclusão da discussão 
do texto: ―Conhecimento Químico‖. 
(Sábado letivo) 

05 24/03/14 = Discussão de 
atividades (questões 1, 2 e 3). 

24/03/14 = Aplicação de atividades 
sobre o texto estudado 
(Conhecimento Químico).   

06 27/03/14 = Discussão da 
questão 4, exibição e discussão 
de vídeo (AIQ 2011 Ano 
Internacional da Química). 

27/03/14 = Discussão de atividades 
(questões 1e 2). 

07 31/03/14 = Definição de 
matéria, energia e exposição 
sobre as propriedades gerais da 
matéria com alguns 
experimentos demonstrativos. 

31/03/14 = Discussão de atividades 
(questões 3 e 4) e exibição de vídeo 
(AIQ 2011 Ano Internacional da 
Química). 

08 03/04/14 = Exposição sobre as 
propriedades específicas da 
matéria com alguns 
experimentos demonstrativos. 

03/04/14 =  Reexibição e discussão 
de vídeo (AIQ 2011 Ano 
Internacional da Química). 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQtwIwAGoVChMIv7zixqeWyAIVTBmQCh0oUAbc&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9PFFgRnM9qg&usg=AFQjCNF2O_4olQumsJ0lABoty9Jb0FC4fQ&bvm=bv.103388427,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQtwIwAGoVChMIv7zixqeWyAIVTBmQCh0oUAbc&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9PFFgRnM9qg&usg=AFQjCNF2O_4olQumsJ0lABoty9Jb0FC4fQ&bvm=bv.103388427,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQtwIwAGoVChMIv7zixqeWyAIVTBmQCh0oUAbc&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9PFFgRnM9qg&usg=AFQjCNF2O_4olQumsJ0lABoty9Jb0FC4fQ&bvm=bv.103388427,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQtwIwAGoVChMIv7zixqeWyAIVTBmQCh0oUAbc&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9PFFgRnM9qg&usg=AFQjCNF2O_4olQumsJ0lABoty9Jb0FC4fQ&bvm=bv.103388427,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQtwIwAGoVChMIv7zixqeWyAIVTBmQCh0oUAbc&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9PFFgRnM9qg&usg=AFQjCNF2O_4olQumsJ0lABoty9Jb0FC4fQ&bvm=bv.103388427,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQtwIwAGoVChMIv7zixqeWyAIVTBmQCh0oUAbc&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9PFFgRnM9qg&usg=AFQjCNF2O_4olQumsJ0lABoty9Jb0FC4fQ&bvm=bv.103388427,d.Y2I
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09 07/04/14 = Exposição de texto: 
―matéria e energia em uma 
combustão‖ e orientação de 
atividade pontuada. 

07/04/14 = Aula demonstrativa de 
fenômenos relacionados com as 
propriedades da matéria, mas sem 
explicações. 

10 10/04/14 = Aplicação de 
atividade pontuada em grupo. 

10/04/14 = Texto: ―Matéria e energia 
em uma combustão‖ - leitura pelos 
alunos seguida de discussão. 

11 14/04/14 = Continuação da 
atividade pontuada em grupo. 

14/04/14 = Exposição de slides sobre 
as propriedades gerais da matéria. 

12 24/04/14 = Caracterização dos 
estados físicos da matéria. 

24/04/14 = Exposição de slides sobre 
as propriedades específicas da 
matéria. 

13 30/04/14 = Explicação sobre as 
mudanças de estado físico (p. 19 
e 20 do livro). 

28/04/14 = Exposição de slides sobre 
as propriedades da matéria e 
orientação de atividade pontuada. 

14 07/05/14 = Exibição e discussão 
de vídeo sobre os estados físicos 
da matéria. 

29/04/14 = Aplicação de atividade 
pontuada em grupo. 

15 08/05/14 = Resolução de 
atividades (livro didático) e 
orientação de estudo para 
avaliação. 

29/04/14 = Continuação da 
atividade pontuada em grupo.  

16 10/05/14 = Discussão de 
atividades do livro, p. 21 e 22. 
(Sábado letivo)  

05/05/14 = Caracterização dos 
estados físicos da matéria. 

17 14/05/14 = Aplicação de 
avaliação em dupla. 

06/05/14 = Exibição e discussão de 
vídeo sobre os estados físicos da 
matéria. 

18 15/05/14 = Revisão e 
esclarecimento de dúvidas sobre 
os conteúdos ministrados para 
avaliação e orientação de estudo 
para avaliação (I unidade). 

07/05/14 = Explicação sobre as 
mudanças de estado físico (p. 19 e 20 
do livro).  

19 21/05/14 = Entrega, resolução e 
discussão de respostas de 
avaliação. 

12/05/14 = Orientação de estudo 
para avaliação e resolução de 
atividades (livro didático). 

20 22/05/14 = Aplicação de 
avaliação de unidade 

13/05/14 = Discussão de atividades 
do livro, p. 21 e 22 e reorientação de 
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individual. estudo para avaliação. 

21 28/05/14 = Resolução e 
discussão de respostas da 
avaliação. 

14/05/14 = Discussão de atividades 
do livro, p. 21 e 22. (Sábado letivo)  

22 29/05/14 = Organização de 
médias atribuídas durante a 
unidade e esclarecimento de 
dúvidas dos alunos. 

14/05/14 = Aplicação de avaliação 
em dupla. 

23  19/05/14 = Revisão e esclarecimento 
de dúvidas sobre os conteúdos 
ministrados para avaliação e 
orientação de estudo para avaliação 
(I unidade). 

24  20/05/14 = Entrega, resolução e 
discussão de respostas de avaliação.  

25  22/05/14 = Aplicação de avaliação 
de unidade individual. 

26  26/05/14 = Resolução e discussão de 
respostas da avaliação. 

27  02/06/14 = Organização de médias 
atribuídas durante a unidade e 
esclarecimento de dúvidas dos 
alunos. 

Total  22 aulas lecionadas 27 aulas lecionadas (5 aulas a mais) 
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APÊNDICE E – Aulas transcritas 

 
Experiência Piloto - 2013 
 
Turma A (TA) 
 
24/09/2013 
00:00:23 P: Nós iremos realizar a nossa primeira aula experimental. A aula 
experimental que nós iremos realizar hoje/ 
00:00:36 A: Vai botar fogo na sala. 
00:00:37 P:  É relacionada a (...) está relacionada aos assuntos. Primeiro ano A, olha o 
silêncio PSIIUUU, a palavrinha mágica primeiro do silêncio, por favor, olha só, nossa 
aula experimental hoje Y mais R está relacionada com o conteúdo ligações químicas, 
certo? As ligações iônica, covalente e metálica, nossa aula está sendo gravada e 
filmada, certo?  
00:03:47 ((muito barulho, conversa paralela dos alunos)) 
00:04:02 P: Olha só pessoal antes, antes de arrumar aqui o material nós vamos fazer o 
seguinte, nós vamos fazer a leitura do roteiro, certo? 
00:06:17 P: Quem poderia por gentileza fazer a leitura desse pequeno texto logo no 
início? Um voluntário por gentileza, um voluntário para a leitura embora? Embora 
pessoal que nosso tempo é curto e eu não vou ficar o horário todo esperando vocês (...) 
eu estou esperando. 
00:07:05 A1: ―Solução eletrolíca‖ [sic]. 
00:07:07 A2: ((Risos de alunos)) 
00:07:11 P: Pode continuar C ―solução eletrolítica‖... 
00:07:14 A: ―Ou iônica é aquela que contêm íom [sic], íons e portanto é condutora  
elétrica. Solução molecular ou não eletrolíca é aquela que não contém íons e portanto 
não é condutora elétrica‖. 
00:07:34 P: Olha logo no início você tem duas informações importantes. Ele está falando 
de dois tipos de soluções a eletrolítica e a não eletrolítica e ele deixa claro estas 
informações. Eu vou pedi para quem está conversando sair da sala. Simples assim. A 
solução eletrolítica é aquela que possui íons e vai conduzir corrente elétrica, a não 
eletrolítica é aquela que não apresenta íons e, portanto não vai conduzir corrente 
elétrica. Continue, por favor, C. 
00:13:42 P: Não agora disponha o material líquido em quatro béqueres até metade de 
sua capacidade. Nós não vamos colocar até a metade, nós vamos colocar só um 
pouquinho que de para colocar os eletrodos mais ou menos ó um dedo então vamos lá? 
C por favor, coloque etanol aqui ó, um dedo de etanol, vamos colocar em uma 
sequência para a gente não se perder. Depois do etanol vem a acetona, procura aí a 
acetona ó J por gentileza, a água destilada J coloque aqui ó, água de torneira, acido 
clorídrico. Vamos começar J por favor, qual é a primeira substância líquida? 
00:17:06 A: Água. 
00:47:39 P: Agora prestem atenção! Porque segunda-feira eu vou cobrar isto aqui de 
quem estava presente aqui hoje. Primeiro construam uma tabela, então vocês sabem 
que para construir uma tabela ela precisa de linha e coluna, certo? Então eu quero que 
vocês construam uma tabela com quantas colunas? 
00:47:49 A: Seis. 
00:48:01 P: Seis colunas, olha uma, duas, três, quatro, cinco, seis ((a professora escreve 
no quadro as colunas)). Então eu quero uma tabela com seis colunas. Na primeira 
coluna vocês vão colocar o quê? 
00:48:22 A: Vai colocar o nome das substâncias professora? 
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00:48:23 P: Todas estas substâncias aqui vocês vão colocar o nome: cobre, alumínio, 
ácido clorídrico. Na segunda coluna? 
00:48:39 A: A fórmula química das substâncias. 
00:48:40 P: A segunda a fórmula química das substâncias. A terceira? 
00:48:45 A: Nome científico das substâncias.  
00:48:49 P: Quando eu falo nome científico, por exemplo eu falei assim: barrilha 
natural. Qual é o nome científico, nome apropriado da barrilha natural? Então eu quero 
que vocês procurem, pesquisem  e coloquem, por exemplo no caso da barrilha natural. 
Então aqui eu iria colocar oh! O nome das substâncias que eu usei barrilha natural, na 
coluna dois eu vou colocar a fórmula: Na2CO3 (Na dois CO três). Na coluna três eu vou 
colocar o nome científico dela: carbonato de sódio. Aí eu vou na quarta coluna, eu vou 
colocar o quê? 
00:49:34 A: Os resultados esperados. 
00:49:38 P: Os resultados esperados. E na quinta? 
00:49:44 A: Os resultados observados. 
00:49:46 P: Então, esta quarta coluna a gente pode eliminar porque o tempo não deu, eu 
tinha que fazer pergunta a vocês e vocês tinham que está anotando o que vocês 
achavam que ia acontecer. Então esta quarta aqui a gente pode retirar. E na quinta o 
que C? 
00:49:57 A: Na quinta os resultados observados.   
00:50:01 P: O que foi que a gente observou? Conduziu quando sólido? 
00:50:05 A: Não. 
00:50:06 P: Então a gente vai colocar oh, que o sólido não conduziu, certo? Não 
conduziu o que? Eletricidade, e quando em solução conduziu? 
00:50:23 A: Conduziu. 
00:50:24 P: Então vocês vão colocar aqui oh, solução. 
00:50:28 A: Sólido conduziu professora. 
00:50:29 P: Sólido conduziu gente? 
00:50:32 A: Não. 
00:50:34 P: E em solução? Cadê o carbonato? Acha aqui, pra mim por favor, o 
carbonato de sódio K,  encontra aí o carbonato de sódio.  
00:50:47 A: Aí oh. 
00:50:49 P: Foi este o carbonato de sódio? 
00:50:56 A: Oh! Professora vai provar ele no sólido. 
00:50:58 P: Sim, mas são vocês que vão observar, coloca aqui o carbonato de sódio. 
Ligue o eletrodo na tomada. Observe o carbonato de sódio sólido, conduz? 
00:51:34 A: Não. 
00:51:40 P: E dissolvido em água conduz? 
00:51:43 A: Conduz. 
00:51:44 P: Ah. Tirei a dúvida? Prosseguindo é a seis, a classificação. A classificação é 
dizer se esta substância ela é iônica, ela é metálica ou covalente? E aí para vocês 
responderem? Vocês vão precisar pesquisar. Pesquisar onde? No livro ou na internet, 
no material que vocês tiverem acesso. Então por exemplo, aqui eu posso dizer oh, que 
aqui é uma substância iônica, então assim vocês vão fazer uma tabela para todas as 
substâncias, ok na primeira questão? Na segunda, responda em forma de texto, quais 
substâncias que conduzem corrente elétrica sem necessitar está em solução aquosa? 
00:52:44 A: O que? 
00:52:45 P: Quais substâncias conduziram corrente elétrica sem estar no estado líquido, 
em solução aquosa? 
00:52:52 A: Metálicas. 
00:52:54 P: Isso J respondeu, fala novamente para seus colegas. 
00:52:55 A: Metálicas. 
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00:52:56 P: Dê um exemplo de metal. 
00:52:58 A: Prego. 
00:53:05 P: Qual foi? 
00:53:06 A: Prego. 
00:53:07 P: Sim, mas qual é a fórmula química do prego? 
00:53:08 A: Fe. 
00:53:09 P: Isso perfeito, continuando o que significa a palavra íons? Vocês vão 
pesquisar e vão trazer a resposta. Letra C, quais substâncias produzem íons em solução 
aquosa? Qual substância que era sólida e quando eu coloquei liquida conduziu 
corrente elétrica? Quais as substâncias não produzem íons em solução aquosa? Letra D 
o sal dissolvido em água conduziu corrente elétrica? Aí vocês vão dizer porque, porque 
eu peço para justificar. Prestem atenção para depois vocês não responderem 
incorretamente, então aqui vocês vão fazer assim  a substância iônica no estado sólido 
ela conduz corrente elétrica? No estado líquido ela conduz? Então vocês vão pesquisar 
essas informações e vão trazer na próxima aula, certo?  Ok? Então na aula de segunda-
feira tem que trazer o livro e tem que trazer esse roteiro respondido. Gostaram da aula 
de hoje? 
00:55:08 A: Sim. 
 
30/09/2013 
00:01:53 P: Como observei a maioria não respondeu a atividade hoje. Eu vou mudar 
um pouco a estratégia  que eu inicialmente já tinha elaborado. Porque a estratégia que 
eu já tinha elaborado era que chegando aqui na sala junto com vocês, nos iríamos fazer 
a discussão certo da atividade, mas como eu observei que muitos alunos não fizeram 
então eu vou mudar a estratégia da seguinte maneira. Peguem o roteiro por gentileza, 
todos com o roteiro em mãos, todos pegaram o roteiro não foi. Partindo do pressuposto 
que para que vocês possam aprender a disciplina é importante vocês (). Nesse 
momento eu quero que vocês aqui na sala de aula se reúnam em grupo de quatro 
pessoas, vamos lá formando equipes na sala com os roteiros em mãos e depois que 
vocês formarem estes grupos, que vocês peguem o livro de química e que vocês 
pesquisem as respostas nas páginas que eu vou listar no quadro para vocês 
responderem este questionamento. Essas páginas que eu listei no quadro contêm todas 
as informações necessárias junto com o procedimento da aula experimental,  vocês 
estão respondendo, agora tem uma coisa que eu pedir, que eu não estou observando 
ainda, cadê a formação dos grupos? O que é que cada grupo vai fazer? Cada grupo irá 
pegar as atividades e vão responder pesquisando aqui no livro ok? No grupo, uma 
pessoa vai estar com a resposta toda igual a dos outros, eu vou dar visto em todos e 
vou recolher uma, não é para fazer em forma de texto não, é para vocês irem 
respondendo porque logo em seguida eu vou querer que vocês produzam um texto 
para me entregar, só que vocês só vão produzir o texto e me entregar depois que vocês 
terminarem de responder, então terminando de responder, pró terminei, eu vou dar o 
visto.  
00:05:48 P: Então é melhor se adiantar e fazer aqui na sala que eu dou o visto nas 
respostas e oriento sobre o texto. Olha pessoal a parte do roteiro que pergunta se a 
substância está no estado físico só trabalha com o líquido e o sólido, última pergunta, o 
gasoso não precisa trabalhar estão ouvindo? 
00:06:02 P: Quem pegou meu livro? Quem foi? 
00:06:13 A: Eu professora aqui. 
00:06:15 P: Esta bem não tem problema não. Pessoal se agilizem porque nós só temos 
esse horário para produzir o texto e responder a atividade. Olha pessoal o cloreto de 
potássio vocês estão lembrados que não tinha. Esse eu não trouxe, coloquem 
observação, faltou, não coloca não.  
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00:20:02 A: Pró o que é sacarose? 
00:20:05 P: Sacarose é o que gente?  
00:20:07 A: Açúcar professora. 
00:21:06 P: É gasoso, resultado esperado, cloreto de potássio faltou. 
00:21:16 P: Vou pegar o gravador, que eu vou de grupo em grupo agora que estar 
perguntando. 
00:23:02 A: Em pró circuito elétrico é para colocar? 
00:23:04 P: Oi, não o circuito elétrico foi para testar o que foi feito, dizer que a  
substância era. 
00:23:35 A: Me dá um roteiro professora. 
00:23:37 P: Eu não tenho mais, distribui para quem estava na aula passada. 
00:31:23 A: Professora? Professora? 
00:31:25 P: Só um instante, só um instante. [...]. 
00:31:50 A: Professora. 
00:31:56 P: Quem me chamou? Foram vocês aqui? 
00:31:58 A: Não. 
00:32:01 A: Qual foi o nome da substância que faltou professora? 
00:32:06 P: Cloreto de potássio. 
00:34:14 P: Quem não fez na sala poderá fazer em casa e trazer amanhã. 
 
07/10/2013 
00:00:03 P: Bem pessoal [...] nós iremos dá continuidade a correção da atividade e eu 
espero que hoje ela seja concluída. Vamos lá? Olha só eu já listei aqui no quadro todas 
as páginas, então todo mundo pegue, por favor,  o caderno, o material. O celular 
desliga e tira o fone do ouvido. 
00:02:01 A: Essa atividade aqui oh professora? 
00:02:06 P: Mas hoje, essa atividade eu já dei o visto. Continuando viu pessoal olha só, 
hoje eu não vou dar visto novamente na atividade porque eu já tinha dado 
anteriormente, quem faltou tá com observação lá que não veio na última aula. J por 
favor , A, C deixa eu ver se tem mais alguém aqui na sala, ei T o uso de celular não é 
permitido. 
00:03:57 A: Eu não estou usando, está carregando. 
00:04:09 P: Tira o fone do ouvido. Continuando, olha só paramos na última aula.  Nós 
fizemos até a aliança de ouro, certo? Então aliança de ouro qual é a fórmula? Qual a 
fórmula da aliança de ouro? O Au, qual o nome científico? Ouro. Qual foi o resultado? 
Ela foi uma substância condutora de eletricidade e ela é classificada como uma 
substância o que? Metálica. Papel alumínio, o papel alumínio qual é a fórmula do papel 
alumínio? Qual é a fórmula do alumínio.  Qual é C hein?  
00:06:02 A: Al. 
00:06:03 P: Muito bem! Nome cientifico? Am, am? 
00:06:05 A: Alumínio. 
00:06:06 P:  Muito bem! Conduziu? 
00:06:08 A: Sim. 
00:06:10 P: Foi uma substância classificada como o que?  
00:06:13 A: Metálica. 
00:06:14 P: Perfeito! Metálica. Continuando com as substâncias, barrilha natural qual é 
a fórmula da barrilha natural? Qual é o nome científico da barrilha natural I? Hein I?  
Fala mais alto E. 
00:07:45 A: Na2CO3. 
00:07:50 P: Muito bem E!  Respondeu Na2CO3, então o Na2CO3. E  qual o nome 
científico?  
00:07:57 A: Carbonato de sódio. 
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00:07:59 P: Então o nome cientifico é carbonato de sódio. Conduziu eletricidade? E aí? 
Quando ele estava sólido, ele conduzia? 
00:08:06 A: Não. 
 

Turma B (TB) 
 
01/10/2013 
00:00:08 P: Enquanto eu faço a chamada eu gostaria que vocês que estão recebendo o 
roteiro, que vocês comecem a fazer a leitura do mesmo. 
00:00:27 A: Cadê o meu professora? 
00:00:28 P: Leitura silenciosa, a professora J está me ajudando entregando. 
00:00:39 P: Enquanto eu faço a chamada vocês vão lendo o roteiro, ok?  [...]. A partir 
deste momento primeiro ano B, não pode ter conversa nenhuma. Porque inicialmente 
eu solicitei a vocês que não conversassem e que fizessem  a leitura do roteiro. 
00:01:08 P: Então agora eu vou fazer junto com vocês novamente a leitura, porque é 
extremamente importante essa leitura, certo? E logo a seguir nós iremos começar os 
experimentos. [...]. Continuando, um aluno por gentileza, eu vou selecionar aqui para 
ler o início, quem poderia?  
00:03:04 A: V. 
00:03:05 P: Ah V, vá V.  
00:03:15 A: ―Solução eletrolítica ou iônica é aquela que contém íons e, portanto, é 
condutora elétrica. Solução molecular ou não (...)‖.  
00:03:28 P: Eletrolítica. 
00:03:32 A: É aquela que não contém íons e, portanto, não é condutora elétrica. As 
substâncias que, dissolvidas em água, produzem solução condutora de corrente 
elétrica são denominadas eletrólitos? 
00:03:44 P: Isso, eletrólitos. Está certo. 
00:06:03 P: Quero chamar a atenção de vocês para o verso da folha, onde tem assim 
olha: explicação de questionamentos. A primeira, que aí vem é assim ―A partir das 
observações e anotações feitas durante o experimento um. Construam uma o quê?‖. 
00:06:24 A: Tabela. 
00:06:27 P: Construam uma tabela.  E aí quando eu peço que vocês construam essa 
tabela eu digo mais, eu digo que ela será constituída de que? 
00:06:35 A: Seis colunas. 
00:06:36 P: Isso, o que nós teremos na primeira coluna? 
00:06:38 A: Nome das substâncias. 
00:06:40 P: E na segunda? 
06:43 A: A fórmula química das substâncias. 
00:06:44 P: E na terceira? 
06:45 A: O nome científico das substâncias. 
00:06:47 P: E na quarta? 
00:06:48 A: Resultados esperado. 
00:06:49 P: E na quinta? 
00:06:51 A: Resultados observados. 
00:06:52 P: Isso, então aí eu chamo atenção que vocês irão construir uma tabela e, que 
durante a construção,  por isso vocês tem que prestar atenção na aula experimental. 
Por que se vocês não prestarem atenção o que vai acontecer? 
00:07:08 P: Vocês não irão conseguir construir essa tabela, ok? Certo? Então olha só, só 
para chamar a atenção de vocês eu vou colocar aqui no quadro mais ou menos como 
seria a construção dessa tabela, certo? Nós teremos seis colunas e quantas linhas nós 
teremos? 
00:07:47 A: Seis. 
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00:07:51 P: A linha será a quantidade de substâncias que nós iremos observar, ou seja, 
todas essas substâncias aqui listada, ok? Na primeira coluna vamos colocar o quê? 
00:08:03 A: O nome da substância. 
00:08:04 P: Na segunda? 
00:08:08 A: A fórmula. 
00:08:10 P: Na terceira? 
00:08:11 A: Como é nome científico da substância. 
00:08:12 P: Isso.  
00:08:18 A: Resultado esperado na quarta. 
00:08:44 P: E na última? 
00:08:45 A: Classificação da substância. 
00:08:47 P: Isso. Olha eu vou chamar a atenção, por exemplo, a primeira substância que 
está aí listada qual é? 
00:08:56 A: Acetona. 
00:08:58 P: A primeira substância é a acetona? 
00:08:59 A: É. 
00:09:00 P: Isso. Então vocês vão. Eu vou pegar aqui uma mais simples, certo? Uma que 
vocês vão saber a fórmula.  
00:09:18 A: Açúcar. 
00:09:19 P: Não eu vou pegar uma mais simples.  
00:09:22 A: Água de torneira. 
00:09:23 P: Eu vou pegar o ferro, certo. Então vamos imaginar aqui que a substância, o 
nome da substância seja o ferro. Só que eu vou usar o que no lugar do ferro? 
00:09:30 A: Prego. 
00:09:31 P: Então vocês vão colocar o nome da substância, olha prego. Qual é a fórmula 
do ferro? 
00:09:41 A1: Ferro. 
00:09:42 A2: Fe. 
00:09:42 P: Isso. Fe, então vocês vão colocar oh! O símbolo. Que é a fórmula do ferro. 
00:09:48 P: Qual é o nome científico?  
00:09:49 A: Ferro. 
00:09:50 P: Ferro.  Que é o nome que é usado, não é aquele nome popular que a gente 
conhece no dia a dia. Aí o resultado esperado, vocês acham que o ferro vai conduzir 
corrente elétrica ou não? 
00:10:04 A1: Sim. 
00:10:05 A2: Vai. 
00:10:06 P: Quem acha que vai coloca vai, quem acha que não coloca não. Resultados 
observados, então eu vou pegar, vou fazer o teste certo? Com o prego, a primeira 
substância que nós vamos observar é o prego. Aqui pra gente ver. [...]. Conduziu?  
00:10:36 A: Conduz. 
00:10:39 P: Então, aqui realmente o resultado foi comprovado. Conduziu. Agora a 
classificação, será que o ferro é uma substância iônica, será que o ferro é uma 
substância covalente ou será que é metálica?  
00:10:55 A: Metálica. 
00:10:57 P: Muito bem, vou colocar aqui oh! Metálica. Todo mundo compreendeu? 
00:11:05 A: Sim. 
00:11:06 A: Oh pró eu não entendi muito. 
00:11:09P: Certo. Olha, F disse que ela não entendeu muito. Então eu vou explicar 
novamente. Você entendeu como vai ser a construção da tabela? 
00:11:15 A: Não entendi.  
00:11:17  ((Um aluno fala e não é possível compreender)) 
00:11:18 A: Eu too aqui pra aprender. 
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00:11:19 P: Não entendeu como vai ser a construção da tabela? Primeiro eu vou colocar 
o nome da substância, ou seja, o que eu vou usar aqui no experimento. Depois eu vou 
colocar a fórmula da substância. Se não souber a gente faz o que? Vai pesquisar no 
livro, na internet. Depois nós vamos colocar o nome científico, ou seja, o nome que é 
apropriado. Vocês podem olhar na tabela se for apenas uma substância, se for um 
elemento químico só, se for mais de um a gente vai pesquisar. No livro de vocês até 
tem o nome de algumas que pedi hoje que vocês não trouxeram. Mas depois vou está 
dando a página do livro de vocês F. Aqui, deixa eu achar aqui rapidinho pra não 
atrapalhar a aula de vocês. Aqui oh! Por exemplo, tá vendo a acetona? Aqui no livro de 
vocês tem o nome, a fórmula, ok? Continuando, nós vamos  colocar se vocês acham 
que conduz ou não, resultados esperados. Depois resultados observados. 
00:12:17 A: Oh! Deixa aqui eu te falar, naquele nome das substâncias vai botar o nome é 
prego, a fórmula é igual tem na tabela periódica. 
00:12:23 P: Ou no livro que vocês vão olhar, se for por exemplo acetona, a fórmula seria 
esta C3H6O. 
00:12:31 A: Ah! Sim, e o nome científico é ferro, tem que colocar assim? 
00:12:39 P: Isso. Eu vou falando aqui e você vai prestando atenção entendeu? 
00:12:40 A: Entendi. 
00:12:41 P: E você vai dizer se é iônica, covalente ou metálica pelo livro que vocês vão 
estar pesquisando. 
00:12:46 A: Na classificação né? 
00:12:47 P: Isso, na classificação. Entendeu? 
00:12:48 A: Entendi. 
00:16:06 P: Então primeira coisa, procurem aí acetona. Uma procura e dá para outra ir 
colocando. [...]. Vamos armar aqui agora uma sequência.  
00:16:49 P: É. Separem para lá esse material, peguem outro vidro e coloque aqui, tem 
que ser na sequência.  
00:29:02 P: Olha pra que vocês não se percam, aliança de ouro. Depois? 
00:29:05 A: Alumínio. 
00:29:07 P: Conduziu? 
00:29:09 A: Conduziu. 
00:29:37 P: Depois? [...]. Oh! Oh! Oh! Brincando com celular na hora da aula 
experimental. Aí depois como é que vai construir a tabela.  Quem não estiver 
acompanhando com o roteiro depois não tem como confeccionar a tabela, tem alguém 
sem o roteiro? Tem alguém que ficou sem receber o roteiro? A tabela que eu expliquei 
ali vocês só vão conseguir fazê-la se prestarem atenção no experimento, ou seja, nome 
da substância, nome científico. E resultados, que eu não estou trabalhando com o 
esperado só com o observado. E a classificação, então temos que para vocês 
conseguirem construir a tabela tem que prestarem a atenção. 
00:30:40 A: Professora? 
00:30:41 P: Paramos no carbonato de sódio não foi isto? Conduziu? 
00:30:43 A: Não. 
00:30:44 P: Depois? 
00:30:46P: Brometo de potássio conduziu? 
00:42:37 P: [...] Olha só o pó de giz, o sulfato de cálcio, vamos ver se vai conduzir. 
00:42:58 A: Não. 
00:43:07 P: Era para conduzir. 
00:43:13 P: Pega de novo aí o sulfato de cálcio, o pó de giz. 
00:43:18 A: O pó de giz e bota a água destilada. 
00:45:29 A: Oh professora? 
00:45:30 A: Conduziu ((risos)). 
00:45:46 P: O sulfato de cálcio conduziu, fracamente, mas conduziu. 



   269 

 
00:49:10 P: Presta atenção, olha para vocês construir a tabela vamos fala aqui primeiro 
o nome das substâncias que nós observamos. Quais foram as substâncias, acetona, 
ácido clorídrico. Eu quero todo mundo com o roteiro em mãos. Cadê o roteiro F? Eu 
vou anotar na caderneta quem não está com o roteiro.  Pessoal todo mundo ouvindo e 
com o papel em mãos. Presta atenção, eu vou falar o nome das substâncias. Voltando tá 
todo mundo com o roteiro, então nome das substâncias: acetona, ácido clorídrico vocês 
podem colocar o nome da substância ácido muriático. Porque o nome científico é ácido 
clorídrico. No caso da acetona vocês vão pesquisar o nome. Ah não! Não estou 
aguentando não. 
00:52:19 A: Tira quem tá conversando pró. 
00:52:21 P: Aí eu vou ter que tirar a metade da sala. 
00:52:26 P: PSIUUUUUUUUUUU! Eu preciso do silêncio. Eu não posso ficar gritando, 
continuando a acetona não é o nome científico. Vocês vão pesquisar a fórmula e o 
nome científico. O ácido clorídrico, o nome científico é ácido clorídrico, o nome 
popular que as pessoas conhecem no cotidiano é ácido muriático. 
00:54:12 A: Ou pró eu não entendi ainda. 
00:54:15 P: Olha nós usamos o nome da substância, ali olha para tabela qual foi o nome 
da substância alumínio. Nós usamos o papel alumínio, agora qual é a fórmula do 
alumínio?  
00:54:27 P: Al, qual é o nome científico?  
00:54:28 A: Alumínio. 
00:55:23 P: Continuando, na nossa próxima aula, na aula de segunda-feira será 
importante porque eu vou fazer uma atividade. 
00:55:46 A: É para trazer o livro? 
00:55:58 P: Eu quero que vocês tragam a tabela confeccionada:  pra vocês confeccionar a 
tabela, vocês tem que listar o nome da substância que nós observamos, a fórmula 
química. Onde vocês vão encontrar essa fórmula? 
00:56:11 A1: Na tabela periódica. 
00:56:15 A2: Essa é atividade pra casa né pró? 
00:56:20 A3: Professora é só a tabela agora? 
00:56:22 P: Pessoal!!! Vocês receberam  um roteiro.  É, essa é atividade pra casa, pessoal 
vocês receberam um roteiro. 
00:56:32 A: É pra botar o que pró? 
00:56:34 P: Esse roteiro não tem como responder nessa folha. Vocês tem que responder 
no caderno, então essa é a atividade pra casa, primeira é a construção da tabela, o nome 
da substância que nós usamos, a fórmula química, por exemplo, eu coloquei aqui 
açúcar. Aí vocês vão pesquisar a fórmula do açúcar e o nome científico dele que vai ser 
sacarose. Depois resultado esperado a gente não vai preencher, porque o tempo não foi 
suficiente e vocês não cooperaram com o silêncio como o A fez. 
00:57:13 A: Todo mundo não. 
00:57:15 P: Resultados observados se a lâmpada acendeu ou não. E a classificação. Olha 
só o ácido clorídrico poderia colocar ali olha dando o exemplo, é para trazer o livro 
segunda com certeza. Olha só ácido muriático, a fórmula HCl, nome científico ácido 
clorídrico. Conduziu sim e resultado esperado a gente não faz, resultado observado 
conduziu. Quando vocês forem classificar vocês vão observar que é uma substância 
covalente. É assim olha a substância metálica vai conduzir tanto no sólido quanto no 
líquido. A substância iônica ela vai conduzir certo. A substância covalente não vai 
conduzir nem no sólido nem no líquido. E porque o ácido clorídrico que é covalente 
conduziu? Porque o ácido clorídrico quando ele é diluído em água ele sofre um 
processo de ionização. Já no caso das substâncias iônicas que nós observamos a sólida 
ela não conduz, como o sal de cozinha. PSIU! Já quando ela é dissolvida ela vai se 
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dissociar e vai conduzir. Então dando mais um exemplo, nome da substância sal de 
cozinha.  
00:59:21 A: A gente já entendeu pró. 
00:59:23 P: Fórmula química do sal NaCl , nome científico cloreto de sódio. Conduziu 
sólido é pra vocês colocar oh. Sólido não conduziu. Conduziu líquido? 
00:59:50 A: Sim. 
00:59:52 P: Conduziu, e é uma substância o que? 
00:59:53 A: Iônica. 
00:59:55 P: Iônica. 
 
07/10/2013  
00:00:09 P: Hoje. Antes de começar a correção da atividade eu vou passar observando 
quem fez certo? É mas antes, de qualquer coisa eu gostaria de passar uma informação 
aqui na sala.  
00:03:12 A: Pró deixa eu te falar, a atividade que a senhora passou a semana passada da 
tabela, eu e ela não fez porque a gente não entendeu e tá mais ou menos, a gente pode 
trazer na outra aula? 
00:03:25 P: Não porque eu vou corrigir agora. Por que vocês não perguntaram na hora 
que eu estava explicando? 
00;03:31 A: Porque já tinha batido o horário e a senhora já tinha saído.  
00:03:33 P: Não, cadê L? 
00:03:37 A: L não veio hoje. 
00:03:38 P: Quem ficou aqui na sala junto comigo e L?  
00:03:39 A: Eu. 
00:03:40 P: L no final da aula, veio me perguntar e eu tirei a dúvida de L, tem isso não, 
podem me perguntar viu? 
00:03:45 ((Professora anda pela sala de aula observando os cadernos e dando visto)) 
00:15:13 P: Bem pessoal, falta alguém me entregar a atividade que fez? Falta eu dá o 
visto em alguém?  
00:15:24 A: Se eu trouxer a minha faltando, a tabela a senhora pega? 
00:15:26 P: Pego, pega pra eu olhar. Falta mais alguém?  
00:16:01 P: Agora eu vou fazer a chamada certo? ((Pausa no áudio))  
00:16:12 P: Então vamos lá agora para a tabela certo, J e os colegas prestando atenção. 
Presta atenção vamos lá, acetona qual é a fórmula da acetona? Qual é a fórmula da 
acetona? 
00:16:42 A: C3H6O. 
00:16:45 P: C3H6? 
00:16:48 A: Zero 7. 
00:16:49 P: O de oxigênio. Qual o nome científico? 
00:16:55 A: Propona [sic].  
00:16:59P: Propanona. Conduziu corrente elétrica? 
00:17:10 A: Não 
 
21/10/2013 
00:00:02 P: [...] vamos dá continuidade à discussão da atividade experimental, certo? As 
pessoas como J que não veio na última aula, na qual eu dei o visto, no final eu vou 
estar olhando o caderno de vocês.  Olha só as pessoas que faltaram. Na última aula nós 
paramos na substância fenolftaleína. Até o etanol nós fizemos a classificação. Então 
vamos dá continuidade a partir da fenolftaleína, certo? Então primeiro vai ser o nome 
da substância, depois a fórmula química. Nós começamos a discussão, mas ela não foi 
concluída.  A fórmula química, depois o nome científico, o resultado, certo ? E a 
classificação. 
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00:01:22 A: Aí é que tá difícil. 
00:01:26 P: Nós começamos, mas nós não concluímos. Oi? 
00:01:47 P: Vamos lá, prestem atenção, fenolftaleína. Olha o famoso silêncio. 
Fenolftaleína é o nome da substância. Quem pesquisou a fórmula química? 
00:02:17 P: Gente duas opções, a primeira ou faz silêncio ou sai da sala e a segunda eu 
não vou precisar dizer nomes. Comecei a explicação teórica da aula então agora não 
pode mais conversar. Então fenolftaleína, quem foi que pesquisou a fórmula química?  
00:02:38 A: Aqui professora a fórmula química,  C vinte H onze Zero cinco. 
00:01:46 P: F está respondendo. C quanto F? 
00:02:50 A1: C vinte. 
00:02:51 A2: H quatorze. 
00:02:53 A1: H onze. 
00:02:59 A2: C vinte H onze Zero quatro. 
00:03:00 P: C20H11O4. Certo. 
00:03:18 P: Continuando, nome científico? 
00:03:29 A: O mesmo. 
00:03:30 P: Isso. Fenolftaleína. Conduziu corrente elétrica quando foi feito o teste? 
00:03:36 A: Conduziu. 
 00:03:37 P: Não conduziu, nem no líquido nem no sólido. Mas, nós testamos ela 
sólida? Não fenolftaleína só testamos líquida, não foi não? Já trouxe ela diluída, em 
solução. 
00:04:02 A: A senhora diluiu depois. Trouxe um pozinho. 
00:04:06 P: Pronto. Então tá certo. É que eu não me recordo. 
00:04:11P: A classificação iônica, metálica ou covalente? 
00:04:13 A: Covalente. 
00:04:16 P: Covalente, muito bem! 
00:04:39 Próxima substância, qual foi a próxima? 
00:04:46 A: Fita de magnésio. 
00:04:49 P: Fita de magnésio. Qual a fórmula química?  Qual a fórmula química?  Qual 
a fórmula química da fita de magnésio? Am?   
00:05:06 A: C dois. 
00:05:10 P: Fita de magnésio. Qual a fórmula química do magnésio gente?   
00:05:32 P: P qual a fórmula química do magnésio?  
00:05:42 P: Qual é A a fórmula química do magnésio? 
00:05:44 A: Não fiz não. 
00:06:59 P: Pessoal eu quero saber qual é a fórmula química do magnésio? Eu estou 
esperando. 
00:07:26 A: Mg. 
00:07:32 P: Muito bem R! Agora eu preciso do silêncio. A fórmula química da fita de 
magnésio é Mg. Agora e o nome científico? 
00:07:50 A: Magnésio.  
00:07:54 P: Magnésio isso aí. Conduziu corrente elétrica?  
00:07:56 A: Conduziu. 
00:08:08 P: Qual a classificação? 
00:08:09 A: Metálica. 
00:08:10 P: Metálica. 
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Pesquisa desenvolvida na I unidade letiva de 2014 
 

Turma A (TA) 
 
13/03/2014 
00:16:56 P: Então [...] hoje eu vou começar com uma dinâmica, nesta dinâmica 
inicialmente eu quero saber o seguinte: o que vocês entendem? O que vocês sabem? O 
que vocês acha que pode ser? Quando vocês ouvem a palavra Química? O que vem a 
cabeça de vocês com uma só palavra. Esta dinâmica, ela é chamada de tempestade de 
ideias. Aí cada um me fala e vou anotando aqui ((a professora anotou no quadro a 
palavra Química, os alunos foram falando e a professora foi anotando ao redor da 
palavra)).  
00:17:48 A1: Substâncias. 
00:17:52 A2:  Misturas. 
00:17:56 P: Substâncias. Alguém falou misturas. Quem falou misturas? 
00:18:07 A1:EUUUUUUUUUUUUU ((várias vozes de alunos)). 
00:18:11 A2:Professora?  
00:18:13 P: Oi? 
00:18:15 A: Experimentos. 
00:18:25 P: Ham [sic], o que mais? 
00:18:36 A1: Centro de pesquisa. 
00:19:07 A2: Matéria?  
00:19:09 P: O que mais? Podem falar. O que mais vocês acham? Embora? O que mais 
vem à cabeça de vocês?  (...) tem tanta coisa gente. 
00:20:05 A1: Reação. 
00:20:21 A2: Função. 
00:20:24 P: O que mais? 
00:20:31 P: Oi? Fala. 
00:20:43 A: Mandaram eu falar características. 
00:21:08 P: E aí K você acha que dá para tirar mais alguma coisa? 
00:21:14 K: Com relação a Química, vocês acham que essas palavras, tem importância 
para alguma coisa na vida de vocês alunos? Por que ela é importante? (...). Por que 
estudar a Química? 
00:21:54 A: Dependendo da área professora, tipo querer seguir o rumo, vai servir. 
Outra profissão que não vai precisar da Química não vai se importar. 
00:22:09 P: Será? 
00:22:14 A: Se for medicina vai precisar. 
00:22:24 P: É, a Química substitui ciências do Ensino Fundamental. [...]. Então tudo isto 
que vocês colocaram aqui a respeito da Química foi porque vocês já devem ter ouvido 
falar em algum momento. Alguém falou de matéria, nós vamos estudar matéria logo 
após um texto que eu vou estar distribuindo e discutindo com vocês. Então observo 
aqui que vocês já trazem um conhecimento prévio, já tem uma ideia do que a Química 
estuda. 
00:25:53 P: Então, agora vocês todos receberam um texto? Não foi isto? Alguém ficou 
sem receber o texto?  Quem falta receber o texto? [...]. Não. Todos receberam o texto. 
Não receberam? Então olha só. Eu estou perguntando se todos receberam o texto 
porque está passando aí uma lista de frequência, não está? Por que na próxima aula 
vocês vão precisar trazer este texto. Como K disse, o livro didático, ele vai ser o nosso 
material de uso de sala de aula. Mas na nossa próxima aula vocês não vão precisar 
trazer o livro. Por que não? Porque nós vamos estar trabalhando com um texto 
impresso que eu vou estar entregando a vocês, então enquanto eu estiver trabalhando 
com o texto. [...]. Então na nossa próxima aula, até a quarta aula nós não vamos utilizar 
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o livro. Vou utilizar uns textos que o livro didático de vocês não tem. [...]. O livro 
didático de vocês, ele logo no início traz um texto que quando vocês chegarem em casa 
podem estar fazendo o estudo. O texto fala sobre a introdução ao estudo da Química, 
certo? Então esta parte a introdução ao estudo da Química vocês podem e devem estar 
fazendo o estudo, para que vocês possam melhorar ainda mais o conhecimento que 
vocês já têm da Química. O texto começa na página 08 e vai até a página 15. Então 
vocês podem fazer esta leitura em casa para que vocês possam aprimorar, melhorar e 
quando alguém perguntar a vocês o que, que a Química estuda, vocês terem uma 
definição ainda mais enriquecida. Agora em sala de aula nós vamos começar com este 
texto, que diz assim: Conhecimento Químico e ele vai falar da contribuição da Química 
para sociedade e logo abaixo eu listo a referência, eu digo de onde foi que  retirei este 
texto ok? Eu gostaria de pedir a alguém para iniciar a leitura. (...) Quem pode iniciar a 
leitura do texto. 
00:26:20 P: Não. Todos receberam o texto. Não receberam? [...] vamos começar com este 
texto, que diz assim: conhecimento químico e ele vai falar da contribuição da Química 
para sociedade e logo abaixo eu listo a referência, eu digo de onde foi que  retirei este 
texto ok? Eu gostaria de pedir a alguém para iniciar a leitura. Quem pode iniciar a 
leitura do texto. 
00:29:06 A: Eu começo. 
00:29:07 P: Pronto. Ótimo. Obrigada. 
00:29:09 A: ―Conhecimento químico. O conhecimento químico formal teve início no 
século XVI, quando foi estabelecida a concepção de ciência moderna. Entretanto, parte 
dele esteve sempre presente nas sociedades e na relação cotidiana do ser humano com 
a natureza....‖ 
00:36:15 P: A professora K está me comunicando que nosso horário já acabou. Então o 
que nós vamos combinar. Quero pedir a vocês, que vocês por gentileza em casa, façam 
a leitura desta parte: ―A contribuição da Química‖ para a sociedade e que na próxima 
aula não esqueçam de trazer o texto, porque por meio  dele nós iremos fazer uma 
atividade, ok pessoal? Muito obrigada e bom dia para vocês. 
 
20/03/2014  
00:01:16 P: Agora eu vou estar entregando o texto de Química para as pessoas que não 
estavam presentes aqui na aula passada, certo? Agora vou pedi a vocês, todos vocês 
peguem o texto por favor, todos com o texto em mãos . 
00:01:29 A: Oh! professora? Minha irmã, ela não estava presente, ela não veio hoje, tem 
como à senhora me dá o texto dela? 
00:01:37  P: Tem. 
00:01:45 A: Ela não tem este e aquele dos pais. 
00:01:47 P: [...]. Tem alguém mais aqui que está faltando o texto? 
00:01:50 A: Foi que dia que a senhora deu este texto? 
00:01:53 P: Entreguei este texto quinta-feira passada, dia 13. Tem alguém que está sem 
o texto? Tem alguém que esqueceu o texto em casa? Eu empresto e aí depois me 
devolve. Tem mais alguém que esqueceu? Tem mais alguém que esqueceu o texto em 
casa? Eu tenho algumas cópias aqui, eu posso emprestar. 
00:05:40 P: Bem agora [...] eu gostaria de continuar a leitura e a discussão do texto. Nós 
paramos na aula passada justamente na segunda parte do texto, onde diz assim: a 
contribuição da Química para a sociedade, não foi isto? Ok? Todos com o texto em 
mãos e vamos continuar a leitura. Eu gostaria de solicitar a colaboração de um aluno 
ou de uma aluna para continuar a leitura. 
00:06:29 A: Pode ser eu? 
00:06:31 P: Pode. 
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00:06:33 A: ―A contribuição da Química para a sociedade. A Química é responsável por 
uma série de avanços científicos e tecnológicos que tem contribuído para o aumento da 
qualidade e da expectativa de vida do ser humano‖. 
00:06:46 P: Então como na aula passada eu tinha explicado para vocês. A Química, é 
por meio do estudo da Química não foi possível descobrir uma fórmula que fizesse 
com que as pessoas pudessem viver eternamente, mas foi possível descobrir 
medicamentos, foi possível descobrir o que por meio da tecnologia? Remédios, 
equipamentos, e esses equipamentos e remédios, eles fizeram com que as pessoas com 
determinadas doenças pudessem prolongar a sua vida, então não se descobriu uma 
fórmula mágica para que as pessoas não adoecessem mais, mas descobriu uma 
maneira de fazer com que aquela pessoa recebesse um tratamento adequado e cada vez 
mais esses tratamentos estão se tornando mais avançados, estão se tornando melhores 
tanto para a população que as vezes não possuem muitos recursos como para aquelas 
que tem,  por exemplo, que tem equipamentos avançados que conseguem diagnosticar 
doenças no início, preveni-las, tratá-las e até curá-las. Continue por favor. 
00:08:09 A: ―Entre essas contribuições, merecem destaque o aumento da produção 
agrícola, o desenvolvimento de medicamentos, a elaboração de novos materiais, mais 
leves, mais resistentes, biodegradáveis e recicláveis e a produção de combustíveis 
menos poluentes‖. 
00:08:27 P: Então olha só este segundo parágrafo que a colega de vocês terminou de ler, 
ele destaca o que? Ele destaca justamente as contribuições, ele chama atenção para 
essas contribuições, tanto na produção agrícola como no desenvolvimento de 
medicamentos, como na elaboração de materiais mais leves, resistentes, é que 
durassem mais, certo? A produção de combustíveis menos poluentes. Então ele chama 
atenção para os avanços, para tudo que a Química conseguiu desenvolver até o 
momento. Existem muito mais exemplos, aqui ele cita apenas alguns e que nos 
permitiu a melhoria da qualidade de vida. Continue por favor. 
00:09:10 A: ―Apesar de todas essas contribuições, o que predomina na sociedade é uma 
imagem negativa da Química, pois são muitos os processos industriais voltam sérios/‖ 
00:09:18  P: ―Geram‖. 
00:09:20 A: ―Que geram resíduos tóxicos, os quais, quando não são devidamente 
tratados, provocam sérios danos ambientais. Dessa forma é comum as pessoas 
relacionarem a palavra Química com poluição, com contaminação, com desastres, com 
situações de perigo ou risco de exploração‖. 
00:09:43 P: ―Explosão‖. 
00:09:44 A: ―Explosão‖. 
00:09:45 P: Olha só este próximo parágrafo ele [...] trouxe determinados aspectos muito 
importantes. Ele trouxe justamente aquilo que na aula passada quando nós fizemos a 
dinâmica tempestade de ideias, aqui na sala eu citei que vocês colocaram pouco, essa 
visão negativa, essa visão da Química ruim, ele colocou aqui a poluição, a 
contaminação, o desastre, a situação de perigo, de risco, tudo isso existe sim. Existe, 
mas depende de que? Depende da forma como o homem, ele destina esse 
conhecimento químico, ele pode utilizar esse conhecimento para usos bons, para fins 
benéficos e pode utilizar esse mesmo conhecimento para fins ruins, que trazem 
prejuízos para a humanidade. Então aqui ele está colocando justamente isso e esses 
prejuízos para a humanidade quando eles acontecem, eles ganham assim uma 
amplitude muito maior do que os benefícios. [...] os meios de comunicações eles 
divulgam muitas e muitas vezes, olha aconteceu um desastre ecológico, foi derramado 
petróleo no mar, matou não sei quantas espécies de animais, prejudicou a vida 
marinha e continuam falando né? A Química está prejudicando o meio ambiente, então 
nos trazem esta imagem negativa da Química e muitas vezes é essa imagem negativa 
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que prevalece, quando não deveria ser assim porque na verdade a Química ela sozinha 
não prejudica. [...]. Alguém quer fazer algum comentário? 
00:12:09 A: Eu too falando, eu não acho que a química é negativa. 
00:12:18 P: Sim. Somente isso? 
00:12:26 K: Por que ela não é negativa? 
00:12:33 A: Eu acho que a Química não é porque a Química produz vários 
medicamentos. 
00:12:45 P: Então vamos continuando e ao término do texto nós vamos abrir para uma 
discussão mais apurada certo? Uma outra pessoa gostaria de continuar a leitura para 
descansar a voz da colega? 
00:12:58 A: Eu. 
00:12:59 P: Obrigada. 
00:13:02 A: Tá onde? 
00:13:03 P: Apesar (...). 
00:13:05 A: ―Apesar desse aspecto negativo e da necessidade de reversão desse quadro, 
a Química tem uma participação fundamental no desenvolvimento da  sociedade...‖ 
00:13:31 P: Então observe. Quando eu escolhi este texto, não escolhi por acaso, eu 
escolhi ele justamente por quê? Porque nesta segunda parte ele vai destacar, é esta 
parte vai chamar atenção né? Desta parte negativa, porque não podemos apenas tecer 
elogios é preciso também nós tecermos críticas, mas críticas que possam fazer com este 
quadro, esta visão da Química negativa ela diminua né? Desmistificar esta visão, esta 
ideia que as pessoas trazem da Química como sendo sempre algo ruim [...]. Nós 
buscamos nos aprimorarmos, buscamos é melhorar ainda mais o que nós já sabemos, 
para que na sala de aula nós possamos está dialogando com vocês uma linguagem 
muito mais assim, atual. Continue por favor. 
00:15:17 A: ―Os alquimistas são responsáveis pelo desenvolvimento de inúmeras 
técnicas de laboratório, entre elas a calcinação, a destilação, a cristalização e o 
aquecimento em banho de areia e em banho-maria, muitas delas utilizadas nos 
laboratórios atuais‖. 
 
22/03/2014  
00:23:53 P: É aqui [...] vou entregar a vocês estas atividades, certo? Estas atividades, eu 
acho que a professora K explicou, ela vai ficar colada nos cadernos de vocês e a 
professora K, ela sempre vai estar dando visto e pontuando. 
00:25:02 K: Todos receberam? 
00:25:06 P: Todos receberam atividade? Todos colaram? 
00:25:10 A: Não. 
00:25:12 P: Então agora, vamos responder? 
00:25:16 P: [...]. Esta atividade, ela será livre, vocês podem respondê-la em dupla, 
individual, da forma que vocês acharem mais interessante, ok? Se vocês tiverem 
dúvidas, quiserem me fazer alguma pergunta vocês podem me fazer. São quatro 
questões, utilizem o texto. Tem questões que são do texto é então vocês utilizem o texto 
como auxílio. Podem consultar o colega também aí é livre a forma de vocês 
responderem esta atividade. 
00:26:09 A: Professora? Oh professora aqui! 
00:26:10 P: Só um minutinho. 
00:26:11 A: () professora? 
00:26:12 P: Oi? 
00:26:13 A: O colega tá chamando aqui. 
00:26:14 A: Professora a senhora pode me dar outra folha? 
00:26:15 P: Posso.  
00:26:29 A: Obrigado. 
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00:26:51 P: (...) Eu quero solicitar de vocês, que vocês leiam as quatro questões, que 
vocês leiam e me digam se vocês têm dúvida em alguma que eu preciso voltar ao 
primeiro ano B para concluir a discussão do texto. Leiam por gentileza, são quatro 
questões, leiam por gentileza a primeira, a segunda, a terceira e a quarta e me digam se 
vocês tem alguma dúvida, se vocês querem me perguntar alguma coisa. 
00:27:24 A: Esse quarto aí é a cola e a tinta né? 
00:27:30 P: Ah! Aí a resposta não posso dizer, que a resposta nós vamos discutir depois. 
00:27:35 A: A tinta tem Química e cola também. 
00:27:38 P: Aí a resposta não posso dizer, olha só o que a questão quer, ela quer que 
você identifique, certo? Agora se a sua resposta está certa ou errada, ou se é isso eu não 
posso dizer, por que não? Porque na nossa próxima aula, será que dia, segunda? 
00:27:49 A: É. 
00:27:51 P: Isso, então na aula de segunda o que é que vou estar fazendo? A professora 
K vai estar dando vistos nos cadernos e eu vou estar depois no final fazendo o que? 
Discutindo as? Respostas com VO-CÊS. 
44:48 K: Olha só quem já terminou pode ir saindo porque a gente só vai discutir na 
próxima aula. 
44:49 P: Mas quem já teve o visto. Quem tiver sem o visto não.  
44:52 K: Quem tá sem o visto segunda-feira vai ficar sem. 
44:54 P: Porque quem estiver sem visto segunda-feira vai ficar sem. 
44:58 K: É. 
44:59 P: E isto aqui é uma atividade como a pró K falou que vai entrar na atividade 
qualitativa, na avaliação qualitativa. 
45:10 K: Eu já falei com eles que todas as atividades feitas vão valer dois. 
 
24/03/2014  
00:00:19 P: Hoje [...] eu vou iniciar a aula. E eu queria  pedi a vocês a cooperação na 
hora explicação das atividades em relação a conversa. 
01:15 P: As pessoas que não estavam presentes na aula de sábado, por gentileza vem 
aqui na frente que eu preciso entregar uma atividade e vocês deverão colar no caderno 
certo? Pega e cola na folha do caderno. 
01:39 A: Professora é para colar? 
01:40 P: É para colar. 
00:02:48 P: Quem poderia por gentileza fazer a leitura da primeira pergunta? 
00:02:50 A: Eu. 
00:02:52 P: Por favor leia um pouco alto viu? 
00:02:55 A: Certo.  
00:02:56 A: ―Imagine uma praia localizada no Parque Nacional de Fernando de 
Noronha (PE). Local paradisíaco, água cristalina, lindas rochas, vento suave e  sol 
radiante. É possível afirmar que esse é um ―ambiente natural‖, em que a Química não 
está presente? Justifique.‖ 
00:03:15 P: E aí? 
00:03:22 A1: É a química. 
00:03:24 A2: Porém. Posso responder? 
00:03:25 P: Pode. 
00:03:26 A1: Porém a Química está presente no ambiente. Exemplo aquecimento do 
ambiente, energia solar e energia eólica. 
00:03:34 A2: Posso responder professora? 
00:03:38 A1: Tá certo? Professora? 
00:03:45 P: Só um minutinho. Deixa o colega falar que eu faço o comentário final. 
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00:03:51 A: É um ambiente natural, porém a Química está presente no ambiente. 
Exemplos: transformações químicas no ambiente, água com sal, energia solar, energia 
eólica. 
00:04:29 P: Então é um ambiente natural? 
00:04:31 A: É. 
00:04:32 P: É?  
00:04:33 A: Eu acho que não professora. 
00:04:35 P: Por que você acha que não? 
00:04:37 A: Porque a água é cristalina. Com certeza deve ter algum tipo de coisa para 
que esta água seja cristalina. 
00:04:43 P: E você acha que uma água por ela ser cristalina, ela não é natural? 
00:04:48 A: Aí é natural. 
00:04:50 P: Am [sic]? Não? Quando algo não é natural, ele é o que, artificial. E o que é 
algo artificial? Algo que foi desenvolvido em laboratório. Então a água cristalina ela foi 
desenvolvida em laboratório? 
00:05:04 A1: Não. 
00:05:06 A2: Pela natureza. 
00:05:07 A3: Mas pela natureza é natural? 
00:05:39 P: Concordam que é um ambiente natural? Concordam que é um ambiente 
natural? 
00:05:41 A: Sim. 
00:05:42 P: Agora a Química aí, ela não está presente? 
00:05:44 A: Está. 
00:05:47 P: É um ambiente natural, no qual a Química está? 
00:05:50 A: Presente. 
00:08:31 P: Isso. Areia. Então poderíamos dizer que a praia é um ambiente natural, nós 
podemos afirmar que a Química está presente. Está afirmação de que a Química não 
está presente, ela não está coerente. Então é um ambiente natural, no qual a Química 
está presente por meio da água do mar, por meio da areia, por meio das rochas, por 
meio do ar atmosférico, por meio dos tipos de energia né? Que pode ser proveniente 
do vento como a energia eólica, do sol como a energia solar. Então a Química ela está 
presente naquele ambiente sim. [...]. Então esta afirmação ela está incoerente. 
Independente de ser natural ou artificial, todos os materiais, existentes no meio 
ambiente, no planeta Terra, será sim sempre constituído de alguns tipo de substância 
Química. A Química ali vai está presente de alguma maneira. [...] eu gostaria que todos 
vocês tivessem essas respostas no caderno, porque a professora K no sábado ela deu 
visto nos cadernos. E quem não estava presente no sábado pró vai perder a nota? Ela 
disse que as notas do caderno valerão dois pontos. Quem vai atribuir a nota não sou 
eu, será a professora K, eu só estou explicando porque eu estou observando algumas 
pessoas aí sem atividade no caderno e não pode ficar certo? Então quem não veio 
sábado? A pró K vai estar olhando depois e aí se ela não encontrar a atividade? Ela vai 
colocar um menoszinho [sic] lá. [...]. Então se alguém ainda não tem a atividade 
providenciar. Quem está sem a atividade aqui na sala? 
00:10:45 A: Essa aqui? 
00:10:46 P: Quem está sem? Por favor, eu perguntei logo no início se tinha alguém que 
não estava com a atividade custava dizer.  
00:10:53 A: Ah! Peguei. 
00:10:56 P: Isso. Cadê a atividade? Está daqui? Por que não colou no caderno. Cadê as 
colas? Minhas duas colas não estão aqui, por gentileza passe ali para o colega, por 
favor. Tem mais alguém que falta colar? 
00:11:06 A: Eu. 
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00:00:11:09 P: Ei, para e cola no caderno para não sumir. Certo? Porque eu não 
coloquei, escrevi no quadro para nós ganharmos tempo. 
00:11:16 P: Questão de número 2. Quem poderia fazer a leitura da questão de número 
2? Por favor? 
00:11:23 A: Eu posso novamente? 
00:11:25 P: Outra pessoa. 
00:11:27 A: ―Cite exemplos que demonstrem que o conhecimento científico esteve 
sempre presente nas sociedades humanas...‖ 
00:11:36 P: Isso. Então esta questão é uma questão que estava relacionada com o texto. 
Diferente da primeira questão que foi uma questão interpretativa. Tinha relação com o 
texto? Tinha. Porque o texto falava que a Química, ela existe no meio ambiente, mas era 
uma resposta que precisava de uma interpretação. A dois não, a dois é uma questão 
que ela está relacionada diretamente com o texto. Quem respondeu? 
00:12:00 A: Eu. 
00:12:02 P: Leia por favor. 
00:12:05 A: Poluição. 
00:12:08 P: Só isto. Vai precisar melhorar esta resposta. Outra pessoa. Quem 
respondeu? 
00:12:17 A1: O desenvolvimento. 
00:12:22 A2: O aperfeiçoamento do fogo. 
00:12:26 P: Quem respondeu melhor a questão de número dois? [...]. Quem respondeu 
a questão de número dois? 
00:13:06 A: Domínio do fogo, que permitiu conhecer materiais em comum. 
00:13:12 P: Sim. O que mais? 
00:13:16 A: O fogo significou um grande avanço tecnológico para a humanidade.  
00:13:28 P: Só? 
00:13:29 A1: Calma aí, professora! 
00:13:31 A2: Ele era um meio de iluminação noturna. [...]. Aquecimento e proteção 
contra o ataque de animais. O fogo permitia o cozimento de alimentos, ampliando as 
possibilidades de consumo de vegetais e carnes. Certo? 
00:13:34 A1: Ele era um meio de iluminação noturna. 
00:13:39 P: Hum/ 
00:13:40 A: Aquecimento e proteção contra o ataque de animais. O fogo permitia o 
cozimento de alimentos, ampliando as possibilidades de consumo de vegetais e carnes. 
Certo?  
00:13:45 P: Assim, nós ainda não chegamos na resposta que eu gostaria e nós sabemos 
que vocês têm condições de formular. Porque olha só, mesmo que a resposta possa está 
no texto não podemos simplesmente recortar e colar. [...]. Né isto? Então o que nós 
precisamos fazer?  
00:14:29 A: Resumir. 
00:14:30 P: Mas resumir com sentido. [...].Então por meio [...] do domínio do fogo . De 
que maneira se deu esse domínio do fogo? Primeiro reconhecimento de materiais 
inflamáveis, segundo conservação dos alimentos que vocês citaram, terceiro 
identificação de metais e suas propriedades para confecção de ferramentas, quarto 
obtenção de metais a partir de materiais. Então tudo isto está no texto. Então o que nós 
precisamos fazer? Sintetizá-lo com sentido. Se alguém não respondeu vou tornar 
reexplicar [...]. Então vamos lá ((a professora resolveu copiar a resposta no quadro)) [...]  
Então para quem não respondeu, eu terminei de colocar de forma sintética a resposta 
no quadro. Mas eu sempre procuro evitar, porque vocês são alunos de Ensino Médio e 
nós só colocamos no quadro aquilo que é necessário. [...]. Então vamos lá. Questão de 
número 3. 
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00:18:54 P: Então para quem não respondeu, eu terminei de colocar de forma sintética a 
resposta no quadro.  
00:19:48 P: Então vamos lá. Questão de número 3. Quem poderia fazer a leitura da 
questão de número três? Oh! O silêncio por causa do áudio. Eu quero que alguém leia 
primeiro a pergunta  número três. 
00:20:04 A: ―Por que o domínio do fogo significou um grande avanço tecnológico para 
a sociedade?‖ 
00:20:10 P: Então a resposta é bem resumida e aí? 
00:20:18 A: Oxe  é a mesma coisa não é professora? 
00:20:19 P: Não é a mesma coisa. [...]. A questão dois foi para você citar exemplos que 
demonstrem que o conhecimento científico esteve presente nas sociedades humanas aí 
foi por meio do domínio do fogo, aí do conhecimento científico. Agora a questão três é 
justamente a que eu tinha feito a leitura anterior, por que o domínio do fogo significou, 
representeou um grande avanço tecnológico. Aí sim eu posso comparar o celular. De 
que maneira esse domínio do fogo representou um avanço tecnológico? Aí o texto 
responde. Qual foi a maneira? 
00:21:56 A: A moldagem de metais e conservação dos alimentos. 
00:22:00 P: Ok! Quando você fala no cozimento de alimentos. A outra que você falou 
foi o que mesmo? 
00:22:07 A: Moldagem de metais. 
00:22:08 P: E o que mais? 
00:22:12 A: O fogo.  Mas tá certo? 
00:22:15 P: Está certo, mas você deve colocar mais coisa. O que mais? 
00:22:20 A: É tomar conta dos animais também né? 
00:22:22 P: Para quê? 
00:22:23 A: Afastar os animais. 
00:22:25 P: Isso. Então permitiu o quê? Permitiu no caso proteção contra animais. Mais 
tem mais coisa. 
00:22:38 A: Reconhecimento de material inflamável. 
00:22:41 P: Não. Isso aí já foi respondido na questão anterior. Eu quero que esteja mais 
relacionada diretamente com o fogo. Em termos de benefícios, como o cozimento de 
alimentos, a proteção contra animais. O que mais? 
00:22:56 A1: Iluminação noturna. 
00:23:06 A2: A iluminação professora. 
00:23:08 P: Isso. Então no segundo parágrafo ele traz a resposta de forma bem clara, 
quando diz assim oh! O domínio do fogo significou um grande avanço tecnológico 
para a humanidade. Esta aí é praticamente recortou colou. Aí ele diz: ―iluminação 
noturna, aquecimento e proteção contra o ataque de animais, cozimento de alimentos, 
ampliando as possibilidades de consumo de vegetais e? Carnes‖. Então é justamente 
esta resposta aqui oh! Só que aí eu o quê? Eu não vou colocar exatamente como o texto 
me diz. [...]. Então eu resumo, eu faço como? Eu faço de que maneira? Cozimento de 
alimentos, ampliando o consumo de vegetais e carnes. 
00:24:09 A: Obtenção do ferro a partir dos minerais? 
00:24:11 P: Não. Esta obtenção do minério é resposta que está relacionado com o 
desenvolvimento do conhecimento científico, certo? Esta outra está mais relacionada 
com o uso do fogo. Por meio do uso do fogo o que foi que você obteve? 
00:24:25 A: E esta parte aqui do fogo? 
00:24:29 P: Esta parte aqui que está reconhecimento do uso de materiais infamáveis, ela 
aqui esta para identificar se é um material inflamável ou não. Aqui ele está pedindo o 
uso.  Então para que se usava o fogo? Usava para quê? Se iluminar, iluminação 
noturna, certo? Aqui no segundo parágrafo do texto oh! ―Iluminação noturna‖. Para 
que mais se usava diretamente o fogo? Para o próprio ―aquecimento‖. O que mais ele 
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colocou? ―Proteção contra ataque de animais‖. Então tinha animais perigosos, eles 
tinham medo do fogo, então eles utilizam o fogo para quê? Para ―afugentar os animais 
perigosos‖. O que mais utilizou o fogo? Para que mais utilizou o fogo? Para ―cozinhar 
alimentos‖ e quando ele cozinhou estes alimentos ele fez o quê? Ele ―ampliou a 
possibilidade de consumo de carnes e vegetais‖. [...]. Então a terceira questão não 
precisa eu colocar no quadro, porque ela está aqui no texto. Todo mundo conseguiu 
localizar?  
00:26:02 A: Certo. 
00:26:06 P: Segundo parágrafo do texto. Todos conseguiram localizar? Ou não? 
00:26:15 K: Pega o texto. Olha o texto aí. 
00:26:20 P: Quem não conseguiu localizar por favor preste atenção. No segundo 
parágrafo diz assim: ―o domínio do fogo significou um grande avanço tecnológico para 
a humanidade. De que maneira? Iluminação noturna, aquecimento e proteção contra o 
ataque de animais é cozimento de alimentos, ampliando o consumo de vegetais e 
carnes‖. Certo? Tem alguém que ainda não localizou esta resposta no texto? Quem cala 
consente. 
 
27/03/2014 
00:00:16 P: [...]. Então vamos lá, na aula passada nós [...] ficamos na questão de número 
04 para correção. [...]. Quem respondeu? Inicialmente alguém para fazer a leitura [...], 
alguém por gentileza poderia fazer a leitura da questão de número quatro? Leia a 
pergunta (....). Então vamos lá. Alguém poderia por gentileza fazer a leitura da 
pergunta? 
00:02:20 A: Eu quero professora. ―Identifique em um par de tênis pelo menos dois 
materiais cuja produção industrial está relacionada ao conhecimento químico‖. 
00:02:48 P: Isso. Lembrando que não pode ficar conversando [...] e é importante que 
todos abram o caderno e acompanhe a resposta, certo? O colega terminou de fazer a 
leitura da pergunta. Agora eu quero ouvir a resposta de vocês. (...). Quem respondeu a 
questão de número quatro? 
00:03:04 A: Eu. 
00:03:05 P: Agora eu gostaria de ouvir a resposta de vocês. Quem gostaria de emitir sua 
resposta? Por gentileza. 
00:03:07 A: A cola e a tinta. 
00:03:27 P: E o que mais? 
00:03:29 A1: Borracha!  ((vários alunos respondem)) 
00:03:32 A2: Eu coloquei a borracha, cadarço, pedaço de madeira e a tinta. 
00:04:23 P: Quem citou algo diferente.  
00:04:26 A: Eu não coloquei nada. 
00:04:29 P: Quem colocou algo diferente e gostaria de falar? O tênis só tem isso? Am? 
00:04:34 A: O plástico. 
00:04:48 P: Então o plástico no solado. O que mais? 
00:04:55 A: Só professora. 
00:05:04 P: Estou esperando. Está faltando alguma coisa. 
00:05:05 A: Calma aí professora. 
00:05:06 P: Am [sic]? 
05:07 A: A espuma. 
00:05:09 P: Am [sic]?? A espuma onde? A espuma fica em qual parte? 
00:05:19 P: Am [sic]?? Não entendi? Oi? 
00:05:21 A: Eu falei dentro do tênis. 
00:05:27 P: No caso a espuma. Parte chamada amortecedor. Mas tem mais coisa? 
00:05:34 A: A palmilha. 
00:05:55 P: Olha a conversa pessoal. 
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00:05:56 A1: O pano. 
00:05:58 A2: A linha. 
00:06:00 P: A linha que faz a costura, o tecido. Isso aí praticamente quase todos os tênis 
têm. Olhem o tênis de você e me diga. 
00:06:15 A1: O meu tem tudo: linha, ferro. 
00:06:17 A2: O meu tem metal. 
00:06:20 P: O metal onde? 
00:06:26 A1: O metal onde aquele buraco assim oh! Onde enfia o cadarço. 
00:06:42 A2: Faltou o que professora? 
00:06:43 P: Agora está completo. Então nós podemos dizer o quê? Que o tênis ele é 
constituído de borracha. [...]. Nós também temos o tecido que é utilizado para a 
confecção do tênis e também a linha que é utilizada neste processo. Além disso, como F 
citou nós também temos o que a tinta. Vocês observem que os tênis alguns são 
coloridos, tem mais de uma cor. Foi utilizado mais de uma cor de tinta. [...] temos o 
metal que é usado para a confecção das argolas por onde vai passar o cadarço. Além 
disso vocês citaram outras coisas como a palmilha que é constituída também de 
espuma. Teve algo mais? Vamos ver aqui agora ((professora pesquisadora coloca o 
pendrive na TV pendrive para exibir um slide sobre o tema em discussão)). Então eu 
trouxe, olha só esta imagem. E o título diz assim ―Química do tênis‖. Eu trouxe um 
exemplo de como a Química está presente em nosso cotidiano. Então muitas vezes nós 
utilizamos o tênis e nunca tínhamos parado para observar isto. Então aqui olha só, nós 
temos aqui a Química presente na parte da borracha, que foi utilizada para a confecção 
do solado do tênis [...] o tecido, que é oriundo do algodão e muitas vezes nós temos o 
tecido sintético, como exemplo aqui ele trouxe o náilon. E aqui ele colocou o metal que 
foi utilizado para a confecção das argolas e aqui pela imagem que estar bem 
pequenininha, mas dar para vocês observarem ele traz o metal que foi extraído de 
algum minério, certo? (...). Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito  da 
química do tênis?  
00:11:16 P: Questão de número 2. Quem poderia fazer a leitura da questão de número 
2? Por favor? 
00:11:23 A: Eu posso novamente? 
00:11:25 P: Outra pessoa. 
00:11:27 A: ―Cite exemplos que demonstrem que o conhecimento científico esteve 
sempre presente nas sociedades humanas...‖ 
00:11:33 P: Isso. 
00:11:34 A: ―Mesmo antes do século XVI.‖ 
00:11:36 P: Isso. Então esta questão é uma questão que estava relacionada com o texto. 
Diferente da primeira questão que foi uma questão interpretativa. Tinha relação com o 
texto? Tinha. Porque o texto falava que a Química, ela existe no meio ambiente, mas era 
uma resposta que precisava de uma interpretação. A dois não, a dois é uma questão 
que ela está relacionada diretamente com o texto. Quem respondeu? 
00:12:00 A: Eu. 
00:12:02 P: Leia por favor. 
00:12:05 A: Poluição. 
00:12:06 P: Am [sic]? 
00:12:07 A: Poluição. 
00:12:08 P: Só isto. Vai precisar melhorar esta resposta. Outra pessoa. Quem 
respondeu? 
00:12:17 A1: O desenvolvimento. 
00:12:22 A2: O aperfeiçoamento do fogo. 
00:12:26 P: Quem respondeu melhor a questão de número dois? Respondeu M? Não? 
Quem respondeu a questão de número dois? 
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00:12:41 P: Leia. Oh! Pessoal não se preocupe se está errado não. Então nós vamos  
sempre está dando as respostas, se não estiver boa o que a gente faz? A gente melhora. 
A primeira pergunta não frisamos bastante? Se alguém não tinha respondido não 
conseguiu responder depois que eu falei? Então assim, não vai existir certo ou errado. 
Sempre vocês têm de emitir a opinião de vocês e nós vamos discutir por quê? Porque a 
opinião de vocês, ela é importante.  
00:13:02 A: Domínio. 
00:13:05 P: Por favor fale alto para que possamos ouvi-la.  Am [sic]? 
00:13:06 A: Domínio do fogo, que permitiu conhecer materiais em comum. 
00:13:12 P: Sim. O que mais? 
00:13:16 A: O fogo significou um grande avanço tecnológico para a humanidade.  
00:13:21 P: Sim. Por meio, de que maneira? 
00:13:25 A1: De que maneira? 
00:13:27 A2: Cozimento dos alimentos. 
00:13:28 P: Só? 
00:13:29 A1: Calma aí professora. 
00:13:34 A2: Ele era um meio de iluminação noturna. 
00:13:39 P: Hum. 
00:13:40 A: Aquecimento e proteção contra o ataque de animais. O fogo permitia o 
cozimento de alimentos, ampliando as possibilidades de consumo de vegetais e carnes. 
Certo? 
00:13:45 P: Assim, nós ainda não chegamos na resposta que eu gostaria e nós sabemos 
que vocês têm condições de formular. Porque olha só, mesmo que a resposta possa 
estar no texto não podemos simplesmente recortar e colar. [...]. Então nós precisamos 
fazer o quê? 
00:14:29 A: Resumir. 
00:14:30 P: Mas resumir com sentido. Eu não posso resumir de qualquer maneira. Eu 
tenho que fazer uma síntese, que ela consiga responder aquele questionamento sem 
desmerecer o texto [...] falando daquele conhecimento, certo? Ok? 
00:14:56 P: Então olha só. Alguém falou assim: domínio do fogo está certo? 
00:15:00 A: Tá. 
00:15:02 P: Sim ou não? 
00:15:03 A1: Mais ou menos. 
00:15:04 A2: Tá. 
00:15:06 P: Sim. Agora de que maneira ocorreu esse domínio do fogo? 
00:16:19 P:[...]. Então vamos lá. Olha só quem não respondeu, é coloque domínio do 
fogo, dois pontinhos (...) ((professora resolveu escrever a resposta no quadro)). De que 
maneira se deu esse domínio do fogo? 
00:16:56 A: Conservamento [sic] dos alimentos, ou conservação. 
00:17:00 P: Foi conservação? Sim. Foi conservação dos alimentos. Essa conservação dos 
alimentos ocorreu por meio da adição do sal, por meio da defumação. Reconhecimento 
de materiais inflamáveis. 
00:17:44 P: Reconhecimento de materiais inflamáveis. O que mais?  
00:17:49 P: Identificação de metais e suas propriedades. 
00:18:32 P: Obtenção de metais a partir de minério. 
00:18:54 P: Certo? Então para quem não respondeu, eu terminei de colocar de forma 
sintética a resposta no quadro.  
00:19:32 P: Oh! Prestem atenção neste vídeo, ele é pequenininho e vocês vão precisar 
vê-lo várias vezes para que vocês possam compreender o que ele está nós dizendo, 
porque a imagem ela passa bem rápida. 
(vídeo é exibido)) 
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00:24:27 P: Este vídeo, ele foi produzido no ano de 2011 pela AIQ, que significa ano 
Internacional da Química, certo? Neste ano estava sendo homenageada uma mulher 
Marie Curie, que foi uma cientista que fez grandes descoberta na Física e na Química, 
ganhando dois prêmios Nobel. Durante a evolução do estudo da ciência, antigamente 
era muito incomum mulheres trabalharem nesta área, era raro, prevalecia uma maioria 
masculina. Hoje evidentemente que este quadro ele está diferenciado nós já temos 
muitas mulheres atuando na área científica. Então eu vou colocar novamente o vídeo 
para que vocês (....). Prestem atenção que vocês vão assisti-lo novamente.  
00:25:02 A: De novo? 
00:25:03 P: De novo, prestem atenção. Depois vocês vão entender porque estou 
passando de novo. ((vídeo é reexibido)). A menina pegou um tubo de ensaio e por 
meio daquele tubo de ensaio, ela começou imaginando oh! Aqui estão passando umas 
moléculas de substâncias químicas. Aí observem olha, abriu-se uma geladeira. A 
Química ali presente. Utilizou uma lixeira para destinar resíduo, uso do plástico para 
áudio e vídeo ((durante a exibição do vídeo a professor fala: ―Tudo isso aí que ele está 
mostrando, ele está chamando atenção para o quê? Ele está mostrando onde nós 
encontramos a Química e de que forma ela é utilizada. Este vídeo feito mostra vários 
países, não se centra em um único país)). Olha as turbinas que fazem gerar a energia 
eólica, lembra que foi discutida na aula passada. A foto de Marie Curie, vai passar 
agora. Era ela polonesa. 
00:26:36 A: Como se pronuncia o nome dela mesmo? 
00:26:38 P: MARIR CURIR (...). É assim que já ouvi o pessoal pronunciando. Então 
agora eu retirar este pendrive e vou colocar o outro. 
00:26:52 A:  Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!! 
00:26:56 P: [...] vou parar um pouquinho para fazer a chamada. Enquanto isso, eu 
quero que vocês pensem porque eu quero ouvir a participação de vocês. O que foi que 
vocês viram naquele vídeo mesmo? Imagine que a professora Z chegue aqui na sala 
agora e diga eu quero que vocês me descrevam o que vocês viram naquele vídeo e aí 
agora? Não podemos assistir um vídeo apenas por assistir. Então vocês aí, oh! Formule 
o que vocês viram no vídeo, para nós realizarmos uma discussão logo a seguir após a 
chamada. Então ((pause nos gravadores)). 
00:27:34 P: Pessoal, vamos agora para a discussão do vídeo. 
00:27:36 A: Professora como se chama ().  
00:27:40 P: Flor [...] reinicie a pergunta por favor. 
00:27:49 A: Aquele negócio na mão logo no início do vídeo como se chama? 
00:27:53 P: No início? 
00:27:55 A: Sim. 
00:27:56 P: Tubo de ensaio. 
00:27:58 A: Tubo de ensaio? 
00:27:59 P: É. [...]. Olha só, vou fazer a seguinte pergunta. Onde encontramos a 
Química? 
 00:28:43 P: Olha só, vou fazer a seguinte pergunta. Onde encontramos a Química? 
00:28:49 A: Em todos os lugares do mundo. 
00:28:51 P: Ali, pelo que vocês observaram onde nós encontramos a Química? 
00:28:56 A1: Na casa, na rua. 
00:29:03 A2: Na televisão. 
00:29:05 A3: Na nossa roupa, nos  nossos fone de ouvido. 
00:29:15 A4: Até nas panelas.  
00:29:18 P: Então aqui eu vou listar para vocês, tudo aquilo que o vídeo trouxe, oh! [...]. 
Embalagem termoplástica serve para que, logo quando ela abriu a geladeira? Para que 
servem as embalagens termoplásticas? Conservação de alimentos. Outro exemplo, 
espuma isolante, para que serve? Eficiência energética e redução de dióxido de 
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carbono, de gás carbônico. Plásticos para áudio e vídeo, oh! Que nós utilizamos os 
fones de celulares serve para quê?  Modernidade e resistência. Fibras sintéticas para 
que serve?  
00:30:07 A:  Aquecimento e conforto. 
00:30:09 P: Aquecimento, conforto e proteção. [...]. Se eu pedisse a vocês para escrever 
será que vocês escreveriam tudo isto aí que foi exposto? 
00:30:43 A: Não. 
00:30:44 P: Mas tem muito mais. 
00:30:49 A: Não professora. 
00:35:18 P: A tinta serve para quê?  
00:35:19 A: Para pintar. 
00:35:20 P: Ali está dizendo o quê? 
00:35:24 A: Proteção e cor. 
00:35:25 P: O que Flor falou está certo? Está, porque quando nós vamos pintar 
observamos a cor, mas além dá cor a proteção. Então se eu tenho uma casa e eu não 
pinto as paredes, evidente que a parede ela vai está menos resistente. Então a tinta ela 
serve não só para dá beleza, para você ter uma cor bonita, mas também para a 
proteção. [...]. Continuando, antissépticos químicos, servem para quê?  
00:36:07 A: O quê? 
00:36:08 P: Antissépticos químicos, servem para quê? 
00:36:13 A: É para alguma coisa de doença assim. 
00:36:15 P: Alivia a dor e salvam a vida. [...]. Então tudo isto que nós observamos está 
relacionado com/ 
00:36:45 A: Oh! Pró deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. 
00:36:47 P: Pode fazer. 
00:36:48 A: É para a gente relatar o vídeo é? 
00:36:50 P: Não. Eu só tracei, tracei com vocês uma discussão a respeito do vídeo para 
que vocês pudessem entender tudo aquilo que nós vimos.  
 
31/03/2014  
00:00:43 P: Continuando, certo? Então aqui na primeira imagem eu faço um 
questionamento, certo? O que a Química estuda? Logo a seguir nós temos três 
imagens, cada imagem com um determinado nome. A primeira imagem diz assim 
matéria, a segunda imagem energia e a terceira imagem TRANS-FOR-MA-ÇÃO, então 
nós vamos iniciar pela primeira palavra matéria, certo? (...) Antes eu quero fazer uma 
pergunta à vocês é::: vocês já ouviram falar a palavra matéria?  
00:01:27 A1: Já.  
00:01:28 A2: Já ouvi. 
00:01:29 A3: Matéria de (). 
00:01:33 P: Fale novamente o que você disse. 
00:01:39 A: Não, matéria que conheço é esta de português, matemática, ciências só. 
00:01:45 P: Alguém já ouviu falar a palavra matéria em alguma outra definição? (...) A 
colega de vocês falou que já ouviu falar de matéria como é a língua portuguesa, 
matemática.  
00:01:54 ((sorrisos)) 
00:01:58 A1: Já. 
00:01:59 A2: Eu já.  
00:02:01 P: Quem falou eu já? Quem foi? 
00:02:03 A: Foi eu.  
00:02:04 P: Fale aí o que você já ouviu falar a respeito dessa palavra? (...) Só eu já não é 
suficiente (...). Então aqui eu trago para vocês algumas definições. 
00:02:28 A: Aí professora passou.  
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00:02:32 P: Aqui. Então nós temos [...] as seguintes definições para a palavra matéria: ―a 
substância de que os corpos são formados; qualquer substância sólida, líquida ou 
gasosa que ocupa lugar no espaço; notícia ou reportagem, artigo, texto qualquer de 
jornal ou revista; como a colega de vocês citou disciplina escolar; aquilo ao que se 
atribui força ou energia que é o princípio de movimento, agora eu quero perguntar a 
vocês o seguinte: na opinião de vocês quais dessas definições estão mais relacionadas 
com aquilo que a Química estuda? 
00:03:21 A: O primeiro.  
00:03:23 P: A primeira? 
00:03:24 A: É. 
00:03:25 P: A primeira diz as substâncias de que os corpos são formados. 
00:03:28 A1: Né não professora?  
00:03:31 A2: Não é não é a segunda,  aquela que ocupa espaço. 
00:03:32 P: Qual? 
00:03:33 A3: Sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço.  
00:03:38 P: Qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço. 
00:03:39 A1: É. 
00:03:41 A2: Isso mesmo.  
00:03:45 P: Pode ser mais de uma dessas, eu falei quais dessas definições não significa 
que tenha que ser só uma, certo?  
00:03:51 A:  O primeiro e o segundo.  
00:03:54 P: Além dessas duas definições teria mais alguma que vocês acreditam, que 
vocês acham que está relacionada? 
00:03:57 A: O último e a segunda. Aquilo ao que se aplicou a força ou energia que é o 
princípio de movimento. 
00:04:02 P: Muito bem! 
00:04:03 A: A segunda e última. 
00:04:05 P: Muito bem! Essas três definições que vocês destacaram, certo? Tirando a 
terceira e a quarta elas estão relacionadas sim com aquilo que a Química estuda, nós 
poderíamos dizer que a Química é a ciência que estuda a matéria e aí nessa definição 
mais ampla que não é simples de se definir, certo? Nós poderíamos incluir a substância 
de que os corpos são formados; qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que 
ocupa lugar no espaço; aquilo a que se atribui força ou energia que é o princípio do 
movimento, certo? Agora nós iremos trabalhar com a definição de energia, tudo bem aí 
com matéria? 
00:04:53 A: Ham, ham [sic]. 
00:04:54 P: No final eu vou trazer uma definição simples, porém deixando claro que 
definir matéria não é algo simples, é algo que a gente precisa estudar pra compreender 
bem, então por isso que eu coloquei essas três definições (...) agora, nós iremos 
trabalhar um pouquinho com a definição de energia. 
00:07:34 P: E quais são esses movimentos que nós realizamos?  
00:07:36 A: Nada a declarar. 
00:07:39 P: Não, vocês tem que falar. Precisa ficar com vergonha não. Quais são esses 
movimentos? Vocês podem/ 
00:07:44 A1: Dormir professora. 
00:07:45 P: Oi? 
00:07:46 A2: Quando a gente dorme, andar, correr professora. 
00:07:47 P: Andar, correr então oh são movimentos, certo? Durante a minha explicação 
vocês sintam-se à vontade para interromper viu S? E falar a qualquer momento, agora 
não para estar conversando, certo? 
00:08:02 A: E é sobre o assunto. 
00:08:03 P: Vamos aproveitar os nossos cinquenta minutos, ok? 
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00:08:56 P: [...].Continuando [...]. Matéria eu poderia dizer que é tudo que ocupa um 
lugar no espaço aí vocês podem me dizer assim professora nos livros de Química, na 
maioria deles, em quase todos dizem assim que matéria é tudo que tem massa [...] e 
ocupa um lugar no espaço, mas essa palavra massa ela não mais cabe na definição de 
matéria por que não? Porque foram descobertas partículas denominadas quarks, certo? 
E essas partículas denominadas quarks, elas são partículas que existem no espaço e que 
não têm massa, nós já sabemos que tudo que há no universo é constituído de matéria, 
nós sabemos que a disciplina Química é a ciência que estuda a matéria, então em tudo 
há matéria, inclusive nós somos constituídos por matéria. Essa definição de que é tudo 
que tem massa e ocupa lugar no espaço não cabe mais, então aí passou a definir-se 
matéria como tudo que ocupa lugar no espaço, ok? Então é essa a definição que nós 
vamos trabalhar MA-TÉ-RIA-É-TU-DO-QUE-O-CU-PA-LU-GAR-NO-ES-PA-ÇO [...] 
vou fazer essa observação aqui no quadro e é bom que vocês tenham no caderno. 
00:09:13 P: Eu vou tirar quem está conversando e vou por na frente. 
00:11:28 K: Abram na matéria viu. 
00:11:31 P: Alguém usou um piloto aqui de escrever no papel.  
00:11:45 A: Professora? 
00:11:46 P: Oi?  
00:11:47 A: Passa álcool. 
00:12:05 A: Quer que eu vou lá buscar professora? 
00:12:08 P: Precisa não pra não, vamos evitar perder tempo, vamos definir matéria? 
00:12:21 A: É Química né? 
00:12:27 P: Como tudo que ocupa um lugar no espaço.  
00:17:48 P: Vocês já ouviram falar a respeito das propriedades gerais da matéria?  
00:18:01 A1: Ham, ham [sic]. 
00:18:02 A2: Não. 
00:18:03 A3: Já 
00:18:04 A4: Que já? Já, mas esqueci. 
00:18:05 P: Já esqueceu S?  
00:18:06 A1: Já. 
00:18:07 A2: Isso passou na oitava série. 
00:18:09 K: Procura lembrar aí. 
00:18:10 A: Foi na segunda unidade se não me engano. 
00:18:12 P: O que vocês sabem a respeito das propriedades gerais da matéria?  
00:18:16 A2: Tá difícil. 
00:18:17 A1: Que ela é constituída por células alguma coisa assim? 
00:18:19 P: Oi?... fala S. 
00:18:22 A: Não deixa queto [sic]. 
00:18:24 P: Mas vocês lembram que já ouviram falar?  
00:18:27 A1: Não. 
00:19:28 A2: Lembro. 
00:18:54 P: Vamos lá então. Olha só, nós iremos agora falar um pouquinho sobre as 
propriedades GE-RAIS da matéria, certo? Então as propriedades gerais da matéria são 
aquelas comuns a toda espécie de matéria, não permite diferenciar os materiais, então 
não vou ter como diferenciar um material de outro por quê? Porque esta propriedade é 
uma propriedade comum a todos os materiais, a toda espécie de matéria.  
00:29:43 P: [...]. Olha só [...] eu quero que vocês preste muita, mas muita atenção no que 
eu vou dizer, por quê? Porque se vocês não prestarem atenção vocês não vão entender 
a tarefa. Eu agora vou expor um vídeo, vou exibir um vídeo, certo? 
00:30:01 A: Certo. 
00:30:02 P: Mas e depois que eu exibir eu vou perguntar a vocês o que foi que vocês 
perceberam dele? O que foi que vocês entenderam? Na verdade a minha pergunta é 
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uma pergunta bem prática, eu quero saber o seguinte [...] onde é possível encontrar a 
Química [...]. É um vídeo curto, esse vídeo ele foi desenvolvido em 2011 pela AIQ, Ano 
Internacional da Química [...]. E eu quero que vocês a partir desse vídeo anotem no 
caderno, onde nós encontramos a Química, ok?  Dúvidas? 
00:30:59 A: Não.  
00:32:41 P: [...] então vamos lá, todo mundo entendeu a tarefa? Agora onde nós 
encontramos a Química, a partir do que estar sendo exibido no vídeo.   
00:33:51 ((conversa entre os alunos)) 
00:34:03 P: Se o tempo não for suficiente, calma (...). Prestem atenção, se o tempo não 
for suficiente na próxima aula nós continuamos a partir do vídeo. 
((vídeo é exibido)) 
00:35:57 P: Estão conversando, eu estou anotando o nome de quem está conversando. 
00:38:37 P: Agora aqui eu trago as propriedades funcionais. 
00:38:39 A: É pra escrever? 
00:38:41 P: Precisa não. 
00:38:41 A: Não? 
00:38:42 P: Não sei, acho que não precisa essa daqui não que são aquelas propriedades 
que são observadas somente em alguns é grupos específicos da matéria e aqui eu trago 
as funções inorgânicas como os ácidos e a bases, os sais e os óxidos que eu trouxe aqui. 
((professora goteja o indicador nos tubos de ensaio que mudam a cor do líquido)) 
00:39:00 A: Que legal! 
00:39:01 P: Dois líquidos oh um é ácido e o outro é uma base. 
00:39:04 ((sirene)) 
00:39:06 P: Eu vou fazer aqui rapidinho só para vocês verem, certo. Mesmo tocando o 
horário. 
00:39:08 A1: Faz hoje não pró. 
00:39:10 A2: Cala a boca S. 
00:39:11 P: O ácido vai ter que cor? 
00:39:13 A: Laranja. 
00:39:14 P: E a base? 
00:39:15 A: Azul. 
00:39:16 ((barulho)) 
00:39:17 P: Então vamos lá né? Eu vou colocar aqui dois tubos de ensaio (...). Pensa o 
seguinte estou num laboratório e eu quero identificar o ácido e a base, farei como? 
Observem um é o ácido e o outro é uma base, aqui eu tenho um indicador que é uma 
substância que no meio ácido tem uma determinada cor e no meio básico tem outra 
determinada cor. Eu tenho uma tabela e essa tabela me diz que no meio ácido vai ficar 
o quê? 
00:40:05 A: Laranja. 
00:40:06 P: E no meio básico? 
00:40:07 A: Azul. 
00:40:09 P: Então vamos lá. 
00:40:11 A1: Essa é azul, a outra cor de abóbora. 
00:40:13 A2: Que legal. 
00:40:15 P: Certo? 
00:40:16 A: Tem cheiro? 
00:40:17 P: Eu vou fazer uso de uma outra propriedade aqui agora que não é 
inofensiva, mas isso não é o certo, por favor sinta o cheiro (...). 
((professora pesquisadora leva o tubo de ensaio até uns alunos e solicita que sintam o 
aroma)) 
00:40:27 P: Sentiu algum cheiro especial? Qual foi? 
00:40:32 A: De limão. 
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00:40:33 P: De limão, então aqui eu preparei duas soluções a que está amarela foi uma 
solução de limão e a que está azul foi o quê? Uma solução de água de sabão, peguei o 
sabão comum, aquele que lavamos roupa e preparei uma solução, porque o sabão ele 
contém soda cáustica, então no meio básico ele fica o quê? Azul e o limão ele fica o 
quê? 
00:40:56 A: Laranja. 
00:40:57 P: Então é fácil identificar pelo cheiro. 
00:40:58 A: () professora. 
00:40:59 P: Pega aqui, aqui oh S o tubo de ensaio só que isto nós não podemos fazer 
sempre porque alguns materiais são tóxicos e podem causar diversas reações em nosso 
organismo certo? Na próxima aula [...] nós continuaremos. 
 
03/04/2014  
00:04:39 A:  Extensão, massa, inércia, divisibilidade. 
00:04:45 P: Ah! Estão pescando do caderno assim não vale. 
00:04:48 A: Ah professora! Anotei. 
00:05:28 P: Então olha só eu queria que vocês, oh a participação! Eu queria que vocês 
falassem sem consultar o caderno, mas tudo bem, então vamos continuar. 
00:05:31 A: Vamos. 
00:05:37 P: Paramos aqui nas propriedades funcionais  que eu fiz o experimento e 
mostrei para vocês  que se tratava de um ácido e de uma base. 
00:07:57 P: Olha só as propriedades organolépticas são aquelas. E vocês continuam 
anotando no caderno não é? Pelo menos os títulos coloquem aí oh: propriedades 
específicas coloquem o nome propriedades organolépticas, certo? [...]. Então as 
propriedades organolépticas são [...] aquelas que impressionam os nossos sentidos ok 
B? Cadê o caderno B? 
00:09:30 A: Estou copiando aqui depois eu pego do dela. 
00:09:31 P: Você está sem caderno? 
00:09:35 A: É a menina levou pra casa, depois eu pego. 
00:09:36 P: Então é pra pegar mesmo porque  depois a gente vai olhar o caderno. 
((Depois de um certo tempo)) 
00:20:36 P: Nós temos mais propriedades físicas e uma das propriedades físicas é 
denominada condutibilidade.  
00:20:53 A: É para escrever? 
00:20:53 P: Sim é pra copiar (...) Essa propriedade física condutibilidade ela relaciona a 
facilidade que certas substâncias têm de conduzirem bem o calor e a energia. 
00:24:47 P: [...] a nossa próxima propriedade depois do magnetismo é uma propriedade 
física denominada de solubilidade, essa propriedade é muito conhecida de todos, 
certo? Todos aqui tomam suco não tomam? Ou já tomaram ao menos uma vez. Como 
se prepara um suco? Uma limonada? 
00:25:35 A:  Água, limão, açúcar  
00:25:41 P:  Vamos trabalhar com o limão, o que é preciso para fazer uma limonada?  
00:25:49 A: Limão, água e açúcar. 
00:02:55 P: Então hoje [...]. Vamos lá pessoal. Continuando a exposição dos slides, sobre 
propriedade da matéria. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Tem alguma coisa 
que vocês gostariam de falar relacionado a aula passada? Em relação aos slides que 
foram apresentados? [...]. Eu vou fazer novamente a pergunta porque eu acredito que 
não ficou claro o que eu perguntei, vou perguntar de novo. Eu quero saber a respeito 
das propriedades gerais. 
00:26:02 P: Então aqui oh presta atenção, nós temos aqui dois líquidos e [...] um sólido. 
Então [...] o que seria solubilidade? Quem dissolve quem? 
00:26:19: A: Espera aí deixa eu pensar. 
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00:26:24 P: Quem dissolve quem? 
00:26:30 A: A água dissolve o açúcar. 
00:26:30 P: Água dissolve açúcar. Então justamente a solubilidade é uma propriedade 
que tem a capacidade de dissolver uma substância em outra substância ok. A 
substância sólida é chamada no caso de soluto e a substância líquida é chamada de 
solvente, certo? Então eu trouxe a imagem oh, eu defino solubilidade como a 
capacidade que uma substância tem de se dissolver em outra, um sólido num líquido. 
E aqui eu trouxe o solvente que é a água, adicionei o sólido que chamo de soluto. O 
líquido é o solvente, o sólido é o soluto e depois que eu dissolvo eu vou ter o quê?  
00:27:34 A: Solução 
00:27:35 P: Eu vou ter uma solução. Deixa eu fazer bonitinho para vocês anotarem no 
caderno.  Isso é importante. 
00:27:59 A:  Tem que desenhar professora? 
00:28:00 P: É. Observem. Eu tenho um líquido que chamo de solvente e tenho um 
sólido que eu estou chamando de soluto, a união do solvente com o soluto forma a 
solução. 
00:36:49 P: Se vocês tiverem alguma dúvida podem anotar no caderno que quando eu 
terminar de fazer a chamada, se tiver tempo nós iremos discutir hoje. Se não, na 
próxima aula eu vou estar entregando o texto a vocês e nesse texto ele fala um 
pouquinho sobre as propriedades mais especificas da matéria que nós vamos estar 
discutindo. 
 
07/04/2014  
00:01:01 P: Olha só. Presta atenção, eu agora vou estar entregando um texto a vocês.  
00:01:40 P: Quem falta receber o texto?  
00:01:49 P: [...]. Olha só, este texto nós não vamos fazer a leitura e a discussão. 
00:02:16 A: Por que não? 
02:17 P: Por que não? Porque hoje eu vou fazer uma atividade diferenciada a partir 
deste texto, ok? O que eu vou fazer mesmo com o texto? Eu vou destacar no texto, é.... 
algumas informações importantes. Então vamos lá, todos com a primeira parte do 
texto. Com a página um do texto. Todos com a página um do texto. Certo? Coloquem 
logo a data e o nome de vocês no texto. Na aula de quinta-feira vocês estarão fazendo 
uma atividade pontuada, de consulta com o texto.  [...]. Esse texto vai destacar alguns 
aspectos importantes que quando eu fiz a exposição dos slides eu não falei e também 
vocês não tinham material impresso para que vocês pudessem tá fazendo este 
aprofundamento teórico, este estudo teórico mais detalhado. [...]. Então vamos lá. 
Todos estão com o texto né? 
00:03:29 A: Que data é hoje? 
00:03:30 K: Tá anotado no quadro ((a professora regente aponta para o quadro)). 
00:03:31 P: O último assunto discutido aqui na sala de aula foi sobre as propriedades 
gerais da matéria, ou seja, as propriedades da matéria, nós trabalhamos as 
propriedades gerais, depois as propriedades específicas. Quem poderia me dizer quais 
foram às propriedades específicas que nós trabalhamos? Cite os exemplos, então eu 
gostaria que vocês me dissessem de forma geral. Foram quatro. Quais foram, am [sic]? 
Quais foram as quatro propriedades específicas que nós trabalhamos? 
00:04:09 A: Sais.  
00:04:10 P: Não 
00:04:11 A: Não? 
00:04:12 P: Aí faz parte de uma propriedade específica, de qual nome? 
00:04:17 A: Funcionais: sais e ácidos. 
00:04:23 P: Propriedades o quê? Funcionais. Foi um tipo de propriedades específicas. O 
outro tipo? 
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00:04:38 A: Organolépticos. 
00:04:39 P: Organolépticas foi um outro tipo. Qual foi o outro tipo? 
00:04:44 A: Ácidos. 
00:04:45 P: Não. Ácido faz parte das propriedades funcionais. 
00:04:49 A: Cor, olfato, sabor. 
00:04:50 K: Que são as organolépticas. 
00:04:51 A: Cor. 
00:04:52 P: Que são as organolépticas? Eu não quero que vocês me digam as 
classificações das propriedades específicas propriamente ditas. Eu quero que vocês me 
digam os grupos que as propriedades específicas estão divididas são quatro. 
00:05:00 A: Divisibilidade né? 
00:05:03 P: Não, essa daí é uma propriedade geral. Olha as propriedades específicas 
foram as propriedades funcionais, as propriedades organolépticas, as propriedades 
físicas. 
00:05:20 A: Químicas? 
00:05:21 P: E as propriedades químicas. 
00:05:23 A: A é. 
00:05:24 P: Pronto. [...]. Então trabalhamos as propriedades gerais, que é comum a todo 
tipo de matéria, depois trabalhamos as propriedades específicas que são divididas em 
quatro grupos quais são? 
00:05:36 A1: Sais. 
00:05:38 A2: Organolépticas. 
00:05:39 P: Organolépticas. 
00:05:40 A:  Sais e ácidos. 
00:05:41 P: Não. 
00:05:42 A1: Físicas. 
00:05:43 A2: Funcionais. 
00:05:44 P: Funcionais. 
00:05:45 A: Físicas e químicas. 
00:05:46 P: Isso. Físicas e químicas. Ok? Agora nós iremos trabalhar um texto. Agora 
nós iremos trabalhar um texto. E esse texto vai destacar alguns aspectos importantes 
que quando eu fiz a exposição dos slides eu não falei e também vocês não tinham 
material impresso para que vocês pudessem tá fazendo este aprofundamento teórico, 
este estudo teórico mais detalhado. [...]. Então vamos lá. Todos estão com o texto né? 
00:06:35 A: Isso. 
00:06:36 P: Pronto. Então vamos lá. Na primeira parte do texto, vem falando assim: 
―alguns conceitos importantes‖, então aqui o que é que ele destaca neste primeiro 
parágrafo do texto? Diz o que, que muitas transformações ocorrem ao nosso redor e 
dentro de nós mesmos a todo instante. Então dentro do nosso organismo a todo 
instante está o quê? Ocorrendo várias transformações. [...]. Essas transformações que 
ocorrem dentro do nosso organismo, elas envolvem dois conceitos importantes, que é o 
conceito de matéria e o conceito de energia. Recordem, por favor, que eu pedi que 
vocês anotassem no caderno qual foi a definição que nós elaboramos para matéria e 
qual foi a definição que nós elaboramos para energia. 
00:07:25 A: Tá onde professora? 
00:07:29 P: No caderno de vocês, eu pedi que vocês anotassem. 
00:07:32 A: Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. 
00:07:34 P: Isso. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, independente de ter massa 
ou não. Tem massa ocupa se não tiver também ocupa lugar no espaço então é matéria. 
E a definição de energia? 
00:07:43 A: É tudo que modifica a matéria. 
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00:07:45 P: Isso. Tudo que modifica a matéria. Tudo que transforma a matéria. Para que 
ocorra essa modificação da matéria é necessário que tenha  energia. Certo? Ocorre por 
meio de um processo de transformação, que mais adiante nós vamos estudar as 
transformações físicas e as transformações químicas. Continuando, logo a seguir vem 
assim: matéria e energia em uma combustão. Então o que é que aqui diz? Diz o 
seguinte que a matéria, ela pode ser encontrada em três formas principalmente. Na 
forma sólida, na forma líquida ou gás. Certo? [...]. Porque determinadas substâncias, 
elas vaporizam, por exemplo, a água, ela vaporiza, já um gás, ele vai sair do estado 
líquido para o estado gasoso, então tem uma diferença né? Só vai se tornar gasosa o 
gás, aquelas outras substâncias como a água, uma substância que não for um gás não 
vai se transformar em gás, não vai sair do estado líquido para o estado gasoso e sim 
para o estado de vapor. Aí, ele destaca o que? Que a energia ela pode se manifestar sob 
a forma de luz, de calor, de eletricidade, de movimento, entre outras.  
13:26 P: [...]. Aí eu vou destacar algo importante que aqui o texto não está falando, mas 
o petróleo, ele é o quê? Ele é um combustível que nós vamos usar para sempre? 
13:40 A: Não. 
13:41 P: Am? [sic]. O pessoal fala o quê? Que ele é o quê? Um combustível o quê? 
13:47 A: Não renovável. 
14:48 P: Ele destaca aqui um tipo de gás que é derivado do petróleo, que nós usamos 
em nossa casa. Que gás é esse? 
14:56 A: Comburente. 
14:57 P: Am? [sic] 
14:58 A: Faz a pergunta de novo aí? 
15:02 P: Tá no texto. Seguindo o texto certo? Ele vai destacar a gasolina que é usada no 
automóvel. PSIUUUU!!!!!!!!!!! Ele vai destacar o óleo diesel que é usado para os ônibus 
e caminhões. E ele vai destacar o quê? O gás de cozinha, certo? 
15:14 A: Não, o óleo. 
20:19 P: Continuando. Certo? Que essa, aqui no texto destaca que essa energia que 
nosso organismo adquire a partir do alimento que vai permitir a manutenção da 
temperatura corpórea, a respiração e a execução de todas as nossas atividades: se nós 
andamos, se nós corremos, se nós falamos. 
 
10/04/2014 
00:00:36 P: [...] eu avisei a todos que hoje vocês iriam fazer uma atividade pontuada, 
essa atividade pontuada é uma atividade de consulta, que vocês irão respondê-la em 
grupo de quatro componentes [...]. Então vamos lá. 
00:03:20 P: [...] agora eu quero que vocês leiam o texto e busquem relacionar o que 
vocês observaram na aula de segunda-feira, quais os fenômenos que vocês observaram 
na aula de segunda-feira que tem relação com o texto [...]. Então vamos lá né? 
00:04:49 A: Não professora.  
00:04:57 P: Todos receberam o texto? Tem alguém que não recebeu? Então eu vou da à 
vocês aí uns (...) quinze minutinhos pra vocês fazerem isso. 
00:05:08 A: Só professora? Só o negócio aqui. 
00:05:10 P: Se terminarem antes ótimo. 
 00:05:13 A: Isso aqui leva pelo menos uma hora.  
00:06:35 P: Pessoal não é pra brincar não viu? É pra vocês fazerem a tarefa porque nesse 
instante eu vou começar a correção (...) vamos lá. 
00:06:43 A: Pera aí professora. 
00:06:44 P: Vamos lá.  
00:07:15 A: É pra fazer o que mesmo? 
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00:07:17 P: É pra fazer o que mesmo? Ler o texto e depois tentar relacionar [...] o que 
tem em comum entre o texto e os fenômenos que foram demonstrados aqui na aula 
anterior na aula de segunda-feira certo?  
00:12:10 P: ((Professora bate palmas)). Eu quero duas coisas: primeiro, o silêncio: e 
segundo, que vocês observem o que vou dizer, porque não vou repetir a todo 
momento. Prestem atenção! Todos ouvindo e ouvindo muito bem! ((Professora 
continua com a explicação da tarefa, mas volta a chamar a atenção dos alunos)).. 
[...].Olha gente se começar a brincadeira eu vou ter que retirar da sala com observação, 
por favor, eu não vou aceitar [...] indisciplina na sala de aula não, de forma nenhuma. 
Vou agir com vocês da forma que vocês gostam que o professor [...] aja. Cheguei na 
turma tudo ok, tudo ok. Cheguei na turma precisou ter um posicionamento mais 
efetivo eu vou ter. Acabou. Precisou retirar da sala com atividade pontuada, na mesma 
da hora. A atividade extra está aqui preparada. 
00:14:06 P: [...].Todos no grupo deverão ter as mesmas respostas. [...]. Pró se o horário 
de hoje não for suficiente a senhora dá mais um tempo na aula de segunda? Sim. [...]. 
Aquele colega que copiou a resposta aqui nesta folha, depois pega do outro colega e 
passa a limpo para vocês ganharem tempo. É para discutir, é para vocês responderem 
de forma calma. Eu não vou ajudar na resposta, porque isto aqui é uma atividade 
avaliativa, atividade pontuada, mas vocês podem discutir, se um horário não for 
suficiente na segunda-feira eu cedo mais um horário tendo é claro o apoio de todos. 
Então vocês leiam, discutam com os colegas e busquem todos colocar a mesma 
resposta, certo? Se o tempo de hoje não for suficiente para vocês responderem eu cedo 
mais um tempo na aula de segunda-feira, certo? Vamos lá, fazer com calma, buscar 
discutir, buscar entender, buscar ver o que está dizendo certo? 
00:18:07 A: Ok! 
00:24:48 P: Eu quero que todos respondam no caderno. 
00:27:58 P: Pessoal vamos agilizar a leitura porque eu preciso começar a discussão 
né?(...). Tem gente que já terminou, mas tem pessoas que ainda não terminaram. 
00:30:57 P: Terminaram?  
00:31:02 A: Calma ai. 
00:31:04 A: Falta só dez minutos pra bater pró. 
00:31:06 P: Terminaram?  
00:31:10 A1: Falta vinte minutos para bater pró tá bom. 
00:31:12 A2: Cala boca B. 
((barulho)) 
00:31:17 P: Eu tenho as horas aqui. 
00:38:07 P: [...] o texto [...] tem duas coisas aqui que foram feitas na sala de aula que 
vocês ainda não me disseram e eu vou esperar que vocês me digam porque eu tenho 
certeza que vocês vão conseguir relacionar.  
00:38:44 A: A achei tá aqui marcado, relações de combustão. 
00:38:49 P: Não tá na segunda parte (...) no verso da folha (...) quando fala das 
propriedades físicas específicas da matéria. 
00:38:56 A: Aqui professora ó (). 
00:38:57 P: Certo, mas a parte da textura do cheiro e da cor PL já citou eu quero que 
vocês vão além.  
00:39:05 A: Aqui professora ó tais como ―densidade, temperatura em que o material 
ferve, temperatura de ebulição ou se funde temperatura de fusão (...) com/ 
condutibilidade elétrica tem cor, textura, sabor, cheiro que varia de um material para o 
outro‖ como a senhora colocou o ovo na água gelada né acho que  um afundou e o 
outro subiu, mas quando a senhora colocou o sal né? Foi o que deu aí foi a temperatura 
da água que uma tava [sic] gelada não? 
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00:39:35 P: Não teve relação com a temperatura da água teve relação com outra coisa 
que o texto fala. 
00:39:40 A: Ah não sei não. 
00:39:41 P: Sim mas tem alguma propriedade específica (...) alguém nunca ouviu falar 
disso? Dessa propriedade? (...) lembrando [...] você adiciona o ovo na água se este ovo 
ele foi posto a pouco tempo ele vai afundar se ele foi posto já a bastante dias ele flutua 
certo? Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei o ovo que estava afundando e adicionei sal na 
água quando eu adicionei sal na água modifiquei o que na água? A sua o que?  
00:40:50 A: Substância.  
00:40:52 P: Não. 
00:40:57 P: Eu modifiquei o que da água? E aí o ovo passou a que? A flutuar. O que foi 
que eu modifiquei?  
00:41:16 P: LS presta atenção (...) nesta vasilha aqui eu tinha água e eu adicionei o ovo 
então o que foi que aconteceu? O ovo ele (...) afundou ok? Nesta segunda vasilha o que 
foi que eu coloquei? Eu adicionei eu tinha água agora e eu adicionei o que?  
00:41:39 As: Sal.  
00:41:40 P: Quando adicionei sal o que foi que aconteceu com o ovo?  
00:41:44 A: Ele subiu. 
00:41:49 P: O ovo flutuou (...)  por que foi que o ovo flutuou? O que foi que eu fiz? Qual 
propriedade eu alterei da água?  
00:42:19 A: O sabor da água.  
00:42:21 P: Vocês agora não estão conseguindo é identificar, então quando fizer a 
exposição dos slides vocês vão conseguir então identificar, mas eu não vou dizer vou 
manter vocês na curiosidade mas vamos lá 
00:42:29 A: A senhora nunca diz. 
00:42:31 P: Geralmente na oitava série o professor trabalha com isso então quando eu 
fiz este experimento eu pensei que vocês logo de cara identificaria esse fenômeno 
certo? Ele é muito comum, ele é muito trabalhado na oitava série, mas vamos 
continuar. [...] teve algo mais que eu fiz. O que foi que eu fiz relacionado a seringa? E 
aqui o texto diz?  
00:42:53 As: A temperatura da água, professora a ebulição.  
00:42:55 P: A ebulição, então o que foi que eu fiz? Eu conseguir ferver o que na seringa?  
00:43:00 As: A água. 
00:43:01 P: A água, agora aqui o texto diz o que? O que ele diz a respeito da fervura da 
água? Ele diz que a água ferve a qual temperatura?  
00:43:11 As: A cem (...)/ ferve a zero graus ela congela. 
00:43:18 P: E aquela água que nós trabalhamos aqui na sala de aula a temperatura dela 
estava a cem graus Celsius? 
00:43:24 As: Não/ sei lá. 
00:43:25 P: E por que vocês conseguiram ferver a água? Olha só no segundo ano vocês 
vão trabalhar um conteúdo chamado propriedades coligativas certo? E vocês vão 
poder estudar este fenômeno de forma mais aprofundada, mas o que eu agora posso 
antecipar pra vocês que quando eu adicionei a água na seringa e puxei o êmbolo o que 
foi que eu fiz? Eu diminui a pressão no interior da seringa e essa diminuição da 
pressão fez com que a água fervesse então eu to trabalhando com dois fatores pressão e 
temperatura, aquela água estava em uma temperatura mais ou menos setenta graus 
Celsius e ela não estava a cem graus Celsius, certo? [...]. Continuando tem mais alguma 
coisa que vocês gostariam de destacar aqui deste texto? Que vocês puderam relacionar 
com a aula de segunda-feira?  
00:45:21 P: ((Toca o horário e a professora faz uma observação)) Olha é para todos me 
entregarem a folha. 
00:45:24 A1: É para entregar F. 
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00:45:26 A2: Pera aí eu vou terminar de fazer o terceiro. 
00:45:30 P: A folha. 
00:45:46 A: Vai terminar quando? 
00:45:47 P: Na aula de segunda-feira. Segunda eu deixo vocês terminarem. Todos me 
entregando. Segunda eu deixo vocês terminarem. 
00:46:58 P: Tem alguém que falta me entregar? 
00:45:59 A: Tem mais aí professora. Cor, textura, sabor e cheiro são propriedades 
organolépticas. 
 
14/04/2014  
06:41 P: Oh pessoal! Eu quero a atenção de todos, oh o silêncio! Quem está brincando 
com o celular desligue ou guarde né, que agora não é hora de brincar com o celular 
para isso existe intervalo vamos lá, todos ouvindo e fazendo silêncio por gentileza o 
que é para ser feito? Só tem esse horário, se não terminar hoje tempo esgotado [...] 
então vamos aproveitar, olha é para discutir no grupo, buscar e encontrar resposta, e 
depois anotar a resposta, lembrando que vocês terão apenas esse horário para 
cumprirem com esta tarefa, se alguém tiver alguma dúvida quanto a compreensão da 
questão me chame, por favor, nos chamem, agora se está certo ou errado nem eu, nem 
a professora K vamos dizer, certo? Porque isso quem vai decidir são vocês no grupo, 
podem olhar o livro que vocês trouxeram, podem observar a folha que vocês tem o 
texto, o caderno vocês podem consultar, só não podem está consultando o outro grupo. 
 
24/04/2014  
00:00:14 P: [...] vou solicitar a todos  que vocês peguem o livro de química porque o 
assunto de hoje está no livro de vocês, vamos começar utilizar o livro de química. [...] 
agora eu quero que vocês por gentileza abram o livro na página 19, por que na página 
19? Porque as páginas anteriores nós já discutimos e fala justamente da Química, por 
que estudá-la, qual a importância, certo? Então em casa vocês poderão está 
aprofundando o conhecimento de vocês lendo-o. 
00:04:22 A: Oh pró essa questão (). 
00:04:22 P: Essa questão eu vou vê depois. 
00:04:48 P: Nós hoje iremos estudar as mudanças de estados físicos, aí eu vou 
perguntar a vocês. Quais são os estados físicos? 
00:04:53 A: Sólido, líquido e gasoso. 
 00:05:04 P: [...]. Então antes de nós começarmos a estudar esse processo de mudança eu  
vou caracterizar aqui junto com vocês é a nível microscópico, ou seja, aquilo que para 
vocês enxergar precisa do auxílio de uma lâmina certo esses estados, sólido, liquido e 
gasoso. Então nós iremos aqui fazer um estudo a nível microscópico, inicialmente  
certo, desses três estados. 
00:05:59 A: É para escrever pró? 
00:06:00 P: Sim é pra escrever,  pois não tem no livro a nível microscópico.  
00:17:33  A: O que é macroscópico professora? 
00:17:48 P: Aqui é macroscópico coloquem um A no lugar do I, o de cá é microscópico. 
Macroscópico S é aquilo que você consegue olhar com sua própria visão, certo? E 
microscópico é aquilo que pra você enxergar você precisa do auxílio de lâminas, por 
exemplo, os microscópios. As pessoas quando sentem dificuldade em enxergar fazem o 
uso de óculos, então tudo que você precisa da lâmina para enxergar é microscópico, 
nesse caso aqui é a nível microscópico bem pequeninho. Agora por favor, corrijam aqui 
oh que era pra ter colocado microscópico eu coloquei macroscópico. 
00:18:35 A: Legal saber disso, eu não sabia disso não. 
00:22:47 P: Continuando, então inicialmente vimos que foi caracterizado a nível  grande 
[...] a nível macroscópico, aquilo que vocês enxergam a olho nu, aquilo que vocês 
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olham sem o auxílio de lâminas, certo? Agora eu estou caracterizando a nível 
microscópico aquilo que para você enxergar necessita de lâminas. O que é o 
microscópico em relação ao sólido, líquido e gasoso? Em relação ao sólido veremos 
partículas organizadas, o que garante o volume fixo e o movimento será vibratório, 
bem pouco movimento, quase que  imperceptível  por isso que ele não sofre 
compressão, é difícil de se atravessado e não se move espontaneamente. 
00:26:46 P: Vamos trabalhar o que está no livro de vocês  agora, o que diz o livro na 
página 19. A pergunta é a seguinte: ―quando uma substância sai do estado sólido para 
o estado  líquido e  depois para o estado  gasoso‖? O estado sólido está no livro de 
vocês representado por cubinhos de gelo, o líquido/ 
00:27:18 A: A água. 
00:27:18 P: Isso, numa jarra e o gasoso? 
00:27:21 A: O vapor. 
00:27:23  P: Isso como se fosse uma nuvenzinha né, então aqui quando uma substância 
ela sai do estado sólido para o líquido e para o gasoso. Ocorre o que com essa 
substância? Em relação com a sua temperatura ocorre diminuição ou aumento? Ocorre 
um aumento de temperatura e a água é o quê? 
00:27:43 A: Vaporizada.  
 

Turma B (TB) 
 
13/03/2014  
00:02:03 P: Aqui vamos nos concentrar que quanto mais RÁPIDOOOOO vocês se 
concentrarem mais rápido será ((muito barulho e conversa intercalada dos alunos)). 
00:02:39 P: Bem pessoal [...]. Aí eu peço a colaboração e o silêncio de vocês [...] porque 
aí fora tá um pouquinho barulho né? 
00:04:03 ((aluno tenta fechar a porta)) 
00:04:05 P: NÃOÃOÃOÃOÃO pode deixar aberta porque não tem ventilador,  aí fica 
muito calor pra gente. 
00:18:24 P: () Então [...] eu preciso MU-I-TO, MU-I-TO, MU-I-TO, do apoio de todos 
quanto ao silêncio, porque se não fizer o silêncio eu não consigo ouvir bem. 
00:20:45 P: [...] agora, então a primeira coisa que eu vou fazer agora  com vocês é a 
respeito do que vocês sabem, do que vocês entendem por Química. Vou colocar aqui 
no quadro a palavra Química  e eu quero que vocês com uma só palavra me digam o 
que vem à cabeça de vocês quando vocês escutam esta palavra Química. Esta dinâmica 
que eu vou está fazendo com vocês ela recebe o nome de tempestade de ideias, então 
eu vou colocar aqui no quadro a palavra QUÍ-MI-CA e agora eu quero que vocês me 
digam quando vocês ouvem ou quando alguém diz pra você a palavra Química o que 
vem a cabeça de vocês? ((A professora anotou no quadro a palavra Química, os alunos 
foram falando palavra e a professora foi anotando ao redor da palavra Química)) 
00:21:39 P: Então a primeira coisa que eu vou fazer agora  com vocês é a respeito do 
que vocês sabem, do que vocês entendem por Química. Vou colocar aqui no quadro a 
palavra Química  e eu quero que vocês com uma só palavra me digam o que vem à 
cabeça de vocês quando vocês escutam esta palavra Química. Esta dinâmica que eu 
vou está fazendo com vocês ela recebe o nome de tempestade de ideias, então eu vou 
colocar aqui no quadro a palavra QUÍ-MI-CA e agora eu quero que vocês me digam 
quando vocês ouvem ou quando alguém diz pra você a palavra Química o que vem a 
cabeça de vocês?  
00:22:17 A1: Fórmula. 
00:22:19 A2: () amontoado de papel. 
00:22:21 ((risos dos alunos)). 
00:22:23 P: Uma palavra só (...) fórmulas o que mais?  
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00:22:26 A1: Bombas. 
00:22:27 A2: Ligações. 
00:22:32 A3: Misturas. 
00:22:34 P: Bombas.  
00:22:37 A: Soluções. 
00:22:41 P: Ligações (...) misturas o que mais? (...) O que mais? 
00:22:57 A: Funções. 
00:22:58 P: Funções.  
00:23:01 A1: Substâncias. 
00:23:03 A2: Experiências. 
00:23:04 A3: Decepção.  
00:23:09 P: Substâncias. 
00:23:10 A: Reações. 
00:23:21 P: Experiências. 
00:23:22 A: Decepções.  
00:23:23 P: Antes da palavra decepções alguém falou uma outra palavra, qual foi? 
00:23:26 A1: Reações. 
00:23:58 P: O que mais? (...) Tem mais coisa? Eu sei que vocês têm muito mais coisas 
pra falar [...]. O que mais?  
00:24:33 A: Remédio. 
00:24:38 A: Tabela periódica. 
00:24:39 P: Am [sic]? 
00:24:40 A: Tabela periódica. 
00:24:41 P: [...] podem ir aí pensando que vocês vão ter muito mais coisas pra falar. 
00:24:58 A: Descobertas.  
00:25:14 P: DES-CO-BER-TAS o que mais?  
00:25:23 A: Remédios. 
00:25:24 P: Descobertas.  
00:25:26 A: Reprovação. 
00:25:30 P: Só um minuto viu que vou colocar aqui. 
00:25:36 A: Repetente.  
00:25:54 A2: Albert. 
00:25:56 A3: Einstein.  
00:26:32 P: Alguém falou mais alguma coisa? 
00:26:47 A: Desenvolvimento. 
00:26:48 P: Desenvolvimento, muito bem! 
00:27:04 A: Fórmulas. 
00:27:09 P: Oi? 
00:27:13 A: Equações.  
00:27:19 P: Equações (...) olha só, nós [...] já temos bastante palavras né isto? Então aqui 
destas palavras, diversas palavras que vocês falaram muito bem tem algumas [...] que 
tem relação direta com a Química quando vocês falam de fórmula, de ligações, de 
misturas, de funções, de substâncias, de reações, de experiências. ((Ao observar que o 
horário está próximo de tocar a professora pesquisadora aproveita o restante do tempo 
para entregar um texto e explicar aos alunos a tarefa, que no caso foi a leitura de um 
texto em casa.))  
00:29:25 K: Já vai bater. 
00:29:26 P: Isto, então eu vou estar entregando o texto a vocês nós não vamos ter o 
tempo de fazer. 
00:29:30 K: Por que você não deixa pra entregar no dia? 
00:29:32 P: Acha melhor na próxima aula? 
00:29:34 K: Acho, eles esquecem. 
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00:29:35 A: É.  
00:29:38 P: Mas era bom que eles poderiam fazer a leitura prévia que eles vai ficar estes 
dias sem aula,  não perdem não, vamos dar um voto de confiança? Vamos dar um voto 
de confiança? 
00:29:46 K: É né. 
00:29:47 P: Olha só pessoal [...] hoje todo mundo aqui é grande, todo mundo aqui eu 
tenho certeza que é super comprometido. (...)  
00:29:58 P: Vou entregar  este texto porque eu quero que vocês realizem uma tarefa. 
Qual é a tarefa? Que vocês façam  a leitura do texto em casa, na próxima aula quando 
nós retornarmos nós vamos fazer uma leitura mais dinâmica. [...] não precisa na 
próxima aula trazer o livro porque eu vou ficar umas três ou quatro aulas no início sem 
usar o livro de vocês [...] alguns dias iniciais nós não iremos fazer o uso do livro, [...] no 
dia de uma aula experimental, no dia que for um teste então vocês não vão fazer o uso 
do livro e eu vou estar sempre comunicando oh gente tal dia não precisa trazer o livro. 
[...] então agora deixa eu ir distribuindo 
00:31:20 K: Alguém tem alguma pergunta? 
00:31:22 P: É querem fazer alguma pergunta? 
00:32:08 P: Alguém na sala não recebeu o texto? 
00:32:11 A: Não.  
00:32:12 P: Vocês receberam?  
00:32:30 P: Sim pessoal (...) alguma pergunta? 
00:32:38 P: Gente até a próxima aula. 
 
04/03/2014  
00:00:28 P: Então hoje [...] nós iremos continuar a aula  da sequência da aula passada 
porque o tempo não foi suficiente para que o vídeo exibido [...] e depois nos 
pudéssemos discuti-lo, certo?  
00:01:02 P: [...]. Eu quero que vocês anotem no caderno/ 
00:01:27 A: De novo professora? 
00:01:27 P: De vocês  a partir do vídeo (...) onde nós encontramos a Química. Quem 
estava aqui na aula passada já sabe qual é a tarefa e quem não estava não sabe, por isso 
eu estou repetindo a tarefa, qual é a tarefa? Anotar no caderno onde nós encontramos a 
química a partir do vídeo exibido. [...]. Tarefa anotar no caderno (...) onde a partir do 
vídeo exibido nós encontramos a Química.  
00:02:55 A: Eu já anotei um bocado pró. 
00:02:56 P: [...]. O combinado viu JV é vocês participarem ES-PON-TA-NE-A-MEN-TE, 
mas hoje eu vou fazer diferente, vou pegar a lista da frequência [...] e vou chamar pelo 
nome [...]. Eu vou exibir o vídeo uma vez, uma segunda vez e depois no final que vocês 
fizerem as anotações uma terceira vez mostrando [...] o que vocês anotaram e o que o 
vídeo expos.  
((vídeo é reexibido)) 
00:08:04 P: Eu vou exibir novamente porque [...] a primeira vez que nós assistimos não 
é suficiente pra fazer a coleta das informações. 
00:08:21 A: Eu já anotei oito pró. 
((vídeo é reexibido)) 
00:11:21 P: Cinco minutos pra vocês fazerem as anotações, certo?  
00:11:26 A: Já fiz já professora.  
((barulho)) 
00:12:52 P: Anotaram?... Pessoal presta atenção! A-GO-RA aqui tem uma folha, certo? É 
importante o silêncio [...], vocês vão falando o nome de vocês pra eu fazer as anotações 
e dizendo o que foi que vocês anotaram, registraram a partir do vídeo que foi exibido, 
depois nós vamos fazer uma discussão mais apurada.  
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00:13:33 A: PB. 
00:13:34 P: Sim PB o que foi que você anotou ? 
00:13:36 A: Embalagem de conservar alimentos termoplástica, roupas, água, plástico e 
borracha, tinta, tubulação plástica e fibra sintética.  
00:13:49 P: Então PB já  comentou né o que foi que ela anotou.  
00:13:58 A: Bota meu (). 
00:36:48 P: [...]. Vai VD.  
00:36:53 A: Água, borracha, plástico, fone de ouvido, tinta () e celulares.  
00:36:59 P: [...] agora eu vou exibir para vocês além do que vocês disseram mais coisas 
que passou despercebido [...]. Antes de exibir tem alguém aqui na sala que gostaria de 
fazer mais algum comentário? Falar alguma coisa?  
00:37:58 A: Não. 
 00:38:01 P: Então aqui primeiro nas embalagens termoplásticas que são aquelas 
embalagens plásticas que nós utilizamos né? Utilizamos para guardar determinados 
alimentos [...] na geladeira? [...] a utilidade é justamente a [...] conservação de 
alimentos. Espuma isolante alguém falou da espuma isolante?  
00:38:45 A: Não. 
00:38:46 P: Mas ela é importantíssima por quê? Porque além da eficiência energética ela 
vai reduzir a liberação de que? A liberação desse gás aqui oh ((professora mostra a 
fórmula do CO2 no slide)) alguém poderia me dizer o nome desse gás?  
00:39:00 A: CO2. 
00:39:01 P: E o que significa CO2? (...) gás carbônico certo? Tem outro nome também 
dióxido de carbono [...] e o plástico para áudio e vídeo tá relacionado com o que? 
Modernidade e a RE-SIS-TÊN-CI-A, fibra sintética ali no finalzinho [...], para que serve 
a fibra sintética? Aquecimento, conforto proteção o que mais? Segurança, higiene para 
tudo isso serve a fibra sintética.  
00:39:56 A: E também no (). 
00:39:58 P: Am [sic]? 
00:39:59 A: E também no passar tanto (). 
00:40:02 P: Explica aí para os colegas, isso aí que o colega de vocês está falando é 
importantíssimo, explica para os seus colegas essa utilidade das fibras sintéticas.  
00:40:13 A: Tipo sei lá tem animal que não precisa nem matar e mata pra tirar o couro 
tipo onça esses animais assim... com a fibra substitui faz tipo tecido de lã. 
00:40:30 P: Todos vocês tinham conhecimento dessa informação  que o colega de vocês 
terminou de citar?  
00:40:40 A: Não. 
00:40:45 P: Tá vendo gente! Então às vezes a conversa, o diálogo é importante por conta 
disso. O que mais? 
 
20/03/2014 
00:01:57 P: [...] vocês que receberam o texto e levaram pra casa alguém fez a leitura? 
00:04:46 A1: Eu. 
00:04:47 P: Fez a leitura? 
00:04:48 A2: Fiz professora. 
00:04:49 P: Então o seguinte, então hoje aqui nós vamos trabalhar da seguinte maneira 
como somente dois alunos né, assim de forma bem honesta falaram que fizeram a 
leitura, vou fazer uma leitura com vocês e a medida que for fazendo essa leitura vocês 
vão parando e vão fazendo comentários. Eu vou fazer o comentário no final  da leitura 
do texto, ok? Dessa primeira parte quem poderia iniciar essa leitura? 
00:05:18 P: Quem poderia iniciar? Quem poderia começar? 
00:05:21 A: Ela disse que queria. 
00:05:23 P: Qual é seu nome amor? 
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00:05:24 A: J. 
00:05:25 P: J. Então vamos prestar atenção que J vai iniciar a leitura.  
00:05:28 A: ―Conhecimento químico. O conhecimento químico formal deu início no 
século XVI, quando foi estabelecida a concepção de ciência moderna.  Entretanto, parte 
dele esteve sempre presente na sociedade na relação cotidiana do ser humano com a 
natureza.  O domínio do povo significou...‖ 
00:05:49 P: Um minutinho. É J? 
00:05:51 A: J. 
00:05:52 P: Um minutinho, J fez a leitura do primeiro parágrafo e eu gostaria de ouvir 
vocês, quem poderia fazer um comentário a respeito desse primeiro parágrafo? (...) 
cadê seu texto? Pega por favor para acompanhar.  
00:06:10 K: T, T oh esse ano não vai ser fácil não. 
00:06:14 P: Quem poderia é fazer um comentário a respeito do primeiro parágrafo que 
a colega J terminou de ler? (...). Estou esperando, na aula passada aqui vocês 
participaram bastante quando eu fiz a dinâmica né perguntando o que vocês sabiam, o 
que vocês entendiam de Química. 
00:06:46 K: Cadê o texto () da aula passada T? 
00:06:47 ((conversa entre alunos)) 
00:06:54 P: Tem alguém sem texto? Você? Mas você já recebeu esqueceu? 
00:06:56 ((risos dos alunos)) 
00:06:59 P: Você recebeu e esqueceu? 
00:07:03 A: Né esse não pró. 
00:07:12 P: Embora pessoal eu preciso que vocês/ 
00:07:13 ((conversa entre os alunos)) 
00:07:19 K: Gente é o que vocês entenderam nada mais. É o que vocês entenderam.  
00:07:23 P: Oi? 
00:07:24 A: Eu não sei não. 
00:07:26 P: Vamos lá então inicialmente eu vou solicitar a J, J por gentileza faça a leitura 
novamente do primeiro parágrafo e vocês prestem atenção porque eu preciso que 
vocês me digam o que foi que vocês entenderam.  
00:07:46 A: ―O conhecimento químico formal teve inicio no século XVI, quando foi 
estabelecida a concepção de ciência moderna. Entretanto parte dele, dele esteve sempre 
presente na sociedade e na relação cotidiana do ser humano com a natureza‖. 
00:07:59 P: E aí o que vocês entenderam deste primeiro parágrafo?  
00:08:02 A: Entendi que antes do século XVI já existia esta relação () só que não tão () 
antes. 
00:08:14 P: Oh! L fez um comentário excelente quem poderia fazer um outro 
comentário? (...) Quem poderia?  
00:08:57 P: Vocês está sem texto? Ah! Vou lhe emprestar um porque aí você não fica 
perdido, certo? 
00:09:01 ((conversa entre os alunos)) 
00:09:08 P: Prestem atenção! É L, por gentileza faça novamente aí seu comentário que 
foi excelente para que todos possam ouvir o que você falou, teve pessoas que não 
ouviram, fala novamente o que você disse a respeito da leitura que foi feita. 
00:09:26 A: Eu falei que a partir do século dezesseis já existia química só que não era 
tão (...) estudada como é agora. 
00:09:38 P: Certo, então vamos lá. Vocês estão tímidos né, mas tem que ir se soltando 
né, então olha só.  
00:09:46 ((conversa entre os alunos e a professora regente, não dar para compreender)) 
00:09:50 P: Vamos? Outra pessoa, continua a leitura por favor. 
00:09:53 A: ―O domínio de fogo significou uma, um grande avanço tecnológico para a 
humanidade. Além da iluminação noturna, do aquecimento e da proteção contra o 
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ataque de animais, o fogo permitiu os cozimento de alimentos, ampliando as 
possibilidades de consumo de vegetais e carnes‖. 
00:10:09 P: Um minutinho, gostaria de ouvir um outro comentário a respeito deste 
segundo parágrafo quem poderia fazer? 
00:10:18 A1: Aqui, que com o avanço do fogo né eles estão falando aqui é eles pode, é 
eles pode, eles puderam  descobrir novas formas de como usar o fogo né, como 
aquecer, cozinhar e outras coisas sim, sim ()... 
00:10:32 ((risos dos alunos)). 
00:10:33 A2: De proteção contra os animais né, de ataques, e assim hoje com o avanço 
da tecnologia, da natureza e tal a gente pode ver que tá crescendo muito né e não só 
pra isso, porque hoje muitos meios de transportes precisam do fogo né então como vai 
crescendo a tecnologia também vai aumentando é a utilização né do fogo.  
00:10:56 P: Muito bem! Outra pessoa gostaria de fazer um outro comentário? Gostaria 
de acrescentar algo? (...) outra pessoa gostaria de fazer um comentário de acrescentar 
algo? Olha só quando nós fazemos a LEITURA de um texto é importante sempre que 
nós terminamos a leitura nós buscamos  entender o que nós LEMOS, o que ficou em 
nossa memória. A gente não pode ler apenas por ler, então uma das maneiras de fazer 
com esta história que foi lida, esta informação que foi OBTIDA ela fique retida em 
nossa memória é justamente esse exercício, é o exercício de ler aos poucos e à medida 
que for realizando essa leitura está refletindo,  buscando entender. [...] se você for 
fazendo a leitura e a medida que essa leitura for se dando, você parar e refletir você vai 
conseguir entender muito mais, no final você conseguir fazer uma síntese do que você 
leu.  Continue (...) por favor (...) a leitura. 
00:12:22 A: ―Reconhecer materiais inflamáveis, apagar chamas utilizando a água ou 
areia, verificar a transformação dos alimentos ao assá-los ou cozinhá-los constitui 
conhecimento químico. Esse saber foi obtido de modo empírico,  ou seja, com base em 
observação prática, erros e acertos. As ()‖.  
00:12:42 P: Só um minutinho, porque o combinando foi à medida que fosse fazendo a 
leitura de cada parágrafo eu iria solicitar de vocês e alguns  de vocês iriam fazendo 
comentários, então uma outra pessoa, por gentileza faça um comentário a respeito 
deste terceiro parágrafo que foi lido. 
00:13:07 A: Prossiga que ninguém se interessou, rsrs.  
00:13:09 P: Vamos? 
00:13:12 K: Entendeu o que aí gente? 
00:13:13 P: Aqui tem algo interessantíssimo tanto que tem duas, três palavras em 
negrito vamos, vamos fazer o exercício de ler novamente o parágrafo e tentar entender 
o que o parágrafo estar dizendo (...) eu quero ouvir vocês.  
00:13:38 ((conversa entre os alunos)) 
00:13:54 K: O parágrafo fala, fala o que de importante? O que é que tem de informante 
nesse parágrafo? O que vocês falarem é o que vocês entenderam e não vai tá errado 
porque foi o que vocês entenderam. A leitura é assim a gente ler e fala o que a gente 
entendeu, até mesmo uma pergunta é um entendimento, se eu perguntei é porque too 
com alguma dúvida que isto aqui me gerou, uma dúvida e eu tenho que perguntar.  
00:14:16 A:() entendi assim é que  antes eles não sabiam como apagar o fogo eles 
acendiam a fogueira e lá acho que acabava a lenha, sei lá de alguma forma e o fogo se 
apagava sozinho e como o tempo foi passando, creio que  primeiro veio a areia apagar 
o fogo e depois vieram a água eu creio assim, que cada avanço que eles tiveram como 
diz aqui mesmo foi erros e acertos né?  Foi tentando e até eles conseguiram a forma de 
apagar e como hoje existem várias outras forma de apagar o fogo, eu creio assim que 
foi com erros e acertos.  
00:14:51 K: Olha o nome chave ERROS e ACERTOS, o que mais de erros e acertos vocês 
entenderam? 
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00:15:58 P: Olhem no finalzinho aí estar três palavras em negritos, leiam novamente 
esta última frase, leiam novamente esta última frase e tentem entender o que tá 
dizendo,  o que significa obtido de modo empírico? 
00:15:29 A: Que a base dele é observar e por em prática. 
00:15:34 P: E o que mais? 
00:15:36 A: Entre erros e acertos. 
00:15:37 P: Muito bem! Certo? Outra pessoa ou a mesma pessoa continuando a leitura 
do texto por favor. 
 
24/03/2014  
11:36 P: [...]. Nós iremos fazer agora o quê? Eu preciso que todos prestem atenção e 
quem está conversando que pare de conversar pra que entenda certo? Eu irei entregar 
a cada um de vocês uma atividade constituída de quatro perguntas, esta atividade 
vocês deverão, K por favor ((professora pesquisadora solicita ajuda na distribuição da 
lista de atividades aos alunos à professora em exercício), vocês deverão colar essas 
perguntas no caderno, por que professora colar no caderno? 
12:19 K: Vai ser avaliativo. Tudo que vocês fizerem vocês já sabem eu anoto o nome de 
quem fez no final todas as atividades valem ()? 
12:25 A: Dois. 
12:26 K: Dois. Quem não fizer vai ficar sem os dois pontos. 
00:13:44 P: Tem alguém que tá faltando receber? 
00:13:45 A: Não.  
00:13:46 P: Não? Então olha só, todos que receberam por gentileza [...] vamos iniciar a 
leitura para que vocês entendam o que vocês vão fazer. 
00:14:08 A: Isso. 
00:14:09 K: Bem que J falou. 
00:14:10 P:  Questão de número um, a questão de número um diz assim ―imagine uma 
praia localizada no Parque Nacional de Fernando de Noronha, em Pernambuco, local 
paradisíaco, água cristalina, lindas rochas, ventos suaves e sol radiante‖,  imaginaram 
o local? 
00:14:37 A: Oxe [sic] eu to [sic] lá (). 
00:14:39 A: Embora logo J se sentir no local. 
00:14:43 P: Olha agora o questionamento que é feito é possível afirmar que esse é, 
licença vou colocar você lá atrás viu? É possível afirmar que esse é um ambiente 
natural, em que a química não está presente? Justifique. Essa primeira questão é uma 
questão interpretativa e vocês não vão encontrar a resposta diretamente no texto que 
nós discutimos sobre o conhecimento químico, certo? Mas tem relação? Tem relação? 
Tem, mas vocês não vão encontrar a resposta no texto, vocês vão precisar oh RE-FLE-
TIR! 
00:15:28 K: Matutar. 
00:15:29 P: Discutir com o outro. 
00:15:30 K: () imaginação. 
00:15:31 P: Questão dois, ―cite exemplos que demostre que o conhecimento científico 
esteve sempre presente nas sociedades humanas mesmo antes do século dezesseis‖, 
então o que foi que o texto determinou como avanço tecnológico naquela época e que 
poderia estar relacionado com esse conhecimento científico?  Esta segunda questão 
vocês encontram a resposta no texto. Questão de número três, porque o domínio do 
fogo significou um grande avanço tecnológico para a sociedade? A questão de número 
três vocês também encontram no texto. Agora esclarecendo aqui algo importante, a três 
vocês vão encontrar a resposta de forma literal, evidente que vocês podem dar uma 
resumida não é só copiou colou, agora a dois vocês vão encontrar no texto mais de 
forma fragmentada, vai estar em vários parágrafos, então vocês vão precisar reunir 
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todas as informações dos parágrafos para responder a dois. Vamos prestar atenção 
para que vocês entendam [...], certo?  
00:17:03 A: Tá calor (). 
00:17:04 P: Tá calor pra todo mundo mesmo. Continuando [...]. Agora o que eu quero 
que vocês façam antes de vocês responderem, a resposta pode ser individual, pode ser 
coletiva, pode ser em grupo, da forma que vocês acharem melhor eu e a professora K 
não vamos dizer se a resposta está certa ou errada, mas caso vocês tenha dúvidas 
quanto ao entendimento das questões numeradas de um a quatro vocês podem nos 
fazer perguntas, agora pró tá certo? Tá errado? Não [...] então aí vocês vão oh se 
esforçar para responder, certo? Qualquer coisa pode me perguntar.  
00:18:07 A: () 
00:18:51 P: Não entendi? Faça/ 
00:18:53 A: Essa primeira pergunta é pessoal? 
00:18:55 P: É uma pergunta interpretativa, que você vai precisar interpretar para dar  
resposta, certo? Ela não vai estar diretamente no texto como a questão de número três.  
00:19:05 A: As outras também só a três que é/ 
00:19:07 P: A dois e a três o texto ajuda você, a dois o texto ajuda só que estar,  a 
resposta estar fragmentada no texto, a três não, a três tá em um parágrafo e a questão é 
um e quatro  elas são pessoais, certo? 
00:19:26 A: Eu professora (). 
00:19:30 P: Alguma dúvida mais por aqui. 
00:19:35 A: Professora? 
00:19:38 P: Só um minutinho M deixa eu pegar o texto aqui pra (). 
00:19:44 A: A senhora explicar professora é que uma zuada danada não entendo nada, 
não entendi nada. 
00:19:45 P: Pois é precisa cooperar né?  
00:19:49 A: Me explica vai. 
00:19:50 P: É o que você não entendeu? 
00:19:51 A: Nada. 
00:19:52 P: Você leu as quatro questões e não entendeu nada? 
00:19:53 A: Ah! É pra ler? 
00:19:54 P: É. 
00:19:55 P:  Eu quero que você leia, se você tiver dúvida você me chama, certo? Por 
exemplo, a questão um e a questão quatro são questões interpretativas, você não vai 
encontrar a respostas no texto. 
00:20:07 A: Ah são (). 
00:20:08 P: É, já a questão três você vai encontrar a resposta no texto. 
00:20:10 A: Era isso que eu queria saber. 
00:20:11 P: E a questão dois também você vai encontrar no texto. Agora a três você vai 
encontrar em um único parágrafo, a dois não, a dois você vai encontrar no decorrer do 
texto.  
00:20:19 A: Do texto. 
00:20:20 A: () você aí que too querendo me concentrar aí vai. 
00:20:32 A: Quando ele diz, quando ele diz aqui parque. 
00:20:36 A: Não entendi isso aqui. 
00:20:37 P: Fala. Qual foi a questão que você não entendeu? 
00:20:39 A: Foi a primeira professora. 
00:20:41P: A primeira? 
00:20:42 A: Sim porque quando diz do parque nacional. 
00:20:45 K: PSIUUUU!!! 
00:20:51 P: Ele tá dizendo que foi uma praia, uma praia localizada em Fernando de 
Noronha, certo? 
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00:20:55 A: Sim, mas só que ele diz Parque Nacional.... 
00:20:56 P: Isso, Fernando de Noronha. 
00:20:58 A: Então o parque é que? 
00:20:59 P: É um local onde tem uma praia. [...] imagine uma praia localizada no litoral 
só que é em Pernambuco, aí ele descreve essa praia ele disse que é um local o que? 
Paradisíaco,  água cristalina.  
00:21:28 A: () vento suave e sol radiante. 
00:21:31 P: Isso aí ele faz agora uma pergunta ―é possível afirmar que esse é um 
ambiente natural em que a química não está presente?‖ Aí vou perguntar é um 
ambiente natural?  
00:21:44 A: É. 
00:21:45 P: É. A química está presente? 
00:21:48 A: Acho que tá. 
00:22:03 A: É a química está na natureza? 
00:22:05 P: Sim, de que maneira? 
00:22:07 A: Ah meu Deus. 
00:22:08 P: Aí você lê isso aqui que ele tá dizendo oh. Leia novamente [...]. Aí você [...] 
discute com a colega. 
 
27/03/2014  
00:04:48 P: O que nós iremos fazer? Oi? O que nós iremos fazer? Nós iremos fazer a 
correção das atividades, das questões. Inicialmente eu vou estar ouvindo o que vocês 
responderam certo? Vamos lá. Só no final, só no final de todas as questões corrigidas a 
um, a dois e a três eu vou tecer comentários. Vamos lá, por gentileza alguém faça a 
leitura da primeira questão.  
00:06:02 A: Eu leio professora. 
00:06:06 A2: ―Imagine uma casa localizada no Parque Nacional de Fernando de 
Noronha...‖ 
00:07:05 P: Quem não estava presente na aula de segunda a professora K está dando 
visto nos cadernos. Todas as atividades do caderno no final da unidade valerão dois 
pontos, então as pessoas que não receberam o visto elas precisam conter essas 
perguntas e respostas porque depois a professora K vai observar. 
00:07:22 A: Professora?  
00:07:22 P: Não tem o visto porque faltou, o aluno teve muitas faltas? Não, então essa 
falta dele foi uma ou duas faltas? Então ela vai atribuir evidente um valor menor da 
nota qualitativa, mas se ela não encontrar a atividade o que vai acontecer?  
00:07:36 A: Zero. 
00:07:37 P: Zero. 
00:07:37 A1: Professora, essa aqui é a última?  
00:07:41 A2: É a primeira. 
00:07:42 P: É a primeira das atividades. 
00:07:44 A: Tem mais nenhuma, não. 
00:07:46 P: Então, ó, presta atenção! M, ele vai fazer a leitura. Ele vai fazer a leitura da 
primeira questão, então precisamos ouvi-lo. Por favor, M! 
00:08:03 A: Imagine um local localizado no Parque Nacional de Fernando de Noronha, 
local paradisíaco, água cristalina, lindas rochas, ventos suave e sol radiante. É possível 
afirmar que esse é um ambiente natural...  
00:08:21 P: Psiuuu! 
00:08:22 A: Em que a química não está presente? 
00:08:23 P: Bora prestar atenção? 
00:08:24 A: Sim. 
00:08:26 P: Eu quero ouvir as respostas. Sim? 
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00:08:41 P: Então [...] vamos organizar, por gentileza a resposta da questão número um, 
alguém por gentileza faça, dê sua resposta . Quem falou?  
00:09:11 A1:  Aqui oh professora. 
00:09:13 A2: É possível afirmar deixa eu ver. 
00:09:16 A3: Que é um ambiente natural? Sim. 
00:09:17 A2: A resposta é sim. 
00:09:19 A1: Aí depois não. 
00:09:21 A3: Por que a matéria não está presente? Não, porque a matéria tá presente ou 
a Química. 
00:09:29 A1: Porque a química também pode ser encontrada () na rocha. 
00:09:31 A3: Porque a Química pode ser encontrada na natureza. 
00:09:32 A1: Na rocha. 
00:09:37 P: Por quê? 
00:09:39 A1: POR-QUE a Química também pode ser encontrada, encontrada na 
natureza. 
00:09:45 A3: Como o exemplo da rocha. 
00:10:27 P: Uma outra pessoa, a sua resposta, ali foi:: um grupinho né?  
00:10:31 A: Né. 
00:10:33 P: Agora, quem mais respondeu? (...) Estou esperando mais respostas, por 
favor abre o caderno na atividade da aula passada. [...] nosso objetivo é discutir e 
compreender, vamos lá? 
00:11:05 ((silêncio)) 
00:11:09 P: Eu só vou responder no final, vamos lá? 
00:10:18 A: É porque eu acho que todo mundo fez igual pró é por isso que tá desse 
jeito. 
00:10:19 P: Não, não tem como ser igual, alguma coisa uma palavra, alguma coisa 
alguém coloca sempre diferente. 
00:12:08 P: Vamos ouvir o que a colega vai responder. Questão número um.  
00:12:11 A1: Oh eu botei não, porque a Química, aí eu botei está presente em tudo na 
água e na areia (...) e etc. 
00:12:43 A2: É um ambiente natural e a Química está presente em todo lugar como o 
mar, vento e água. 
00:14:07 P: Para de conversa né JV? Pois é, vamos lá, outra resposta? 
00:15:59 P: [...] então agora é o momento de vocês aproveitarem o tempo e prestar 
atenção, principalmente porque às vezes em casa a gente não estuda, deveria estudar, 
mas a gente não utiliza esse tempo para estudo, certo? Eu tenho certeza que tem gente 
aqui que fala bem assim: oh realmente se eu tivesse caprichado ano passado esse ano 
estava no segundo ano. 
00:16:16 A: Não diga. 
00:16:17 P: Né não? 
 ((alunos sorriem)) 
00:16:19 A: É verdade. 
00:18:12 P: Tem alguém que gostaria de colocar a sua resposta? Tem alguém que 
gostaria de colocar o seu ponto de vista?  
00:18:19 A1: Não, tá ótimo. 
00:18:25 P: Podemos dar por convencido para a primeira questão?  
00:18:28 A1: Pode. 
00:18:31 A2: Podemos? Sim, eu que lhe pergunto. 
00:18:33 P: Aí só no final vou responder, podemos? 
00:18:34 A: Podemos. 
00:18:48 P: Então vamos para a questão número dois?  
00:18:50 A: Vamos. 



   305 

 
00:18:55 P: Então vamos. Alguém por gentileza ler a questão número dois. 
00:18:57 A: Pode ler professora? 
00:18:58 P: Pode. 
00:19:03 A1: Quer ler? 
00:19:02 A2: Não, pode ler. 
00:19:03 A1: ―Cite exemplos que demonstrem que o conhecimento científico esteve 
sempre presente que nas...‖ 
00:19:16 P: Respostas. 
00:19:20 A: () fogo. 
00:19:34 A3: Fogo, fogo, cobre e bronze . 
00:19:37 P: Ah! Novamente sua resposta, vou colocar aqui, fala do início. 
00:19:53 A: O fogo, o cobre e o bronze. 
00:20:07 P: Mais respostas. (...) Psiu! 
00:20:15 A: Professora eu coloquei bem assim oh! (...) O fogo permitiu... 
00:20:19 P: Vai fala. Bom a colega está falando, vamos ouvir a resposta da colega depois 
cada um de vocês () pode falar.  
00:20:25 A2: Eu coloquei ferro () da cerâmica. 
00:21:03 A1: O fogo permitiu o cozimento dos alimentos ().  
00:21:14 P: O fogo permitiu? 
00:21:16 A1: O fogo permitiu o cozimento () ampliando (). 
00:21:25 A2: Eu coloquei ferro () da cerâmica. 
00:21:33 A3: A iluminação noturna, o aquecimento e a proteção contra o ataque de 
animais, o fogo permitiu o cozimento né? 
00:21:54 A4: Oh pró esse não é o terceiro não? (...) Não é? Professora? 
00:22:09 P: Oi? 
00:22:12 A: Essa resposta não é o terceiro não? 
00:22:13 P: Deixa eu terminar aqui (). 
00:22:15 A1: Do segundo. 
00:22:16 A2: Mas é do terceiro também só que no terceiro tem mais. 
00:22:25 A1: Oxe [sic] eu botei essa resposta no terceiro. 
00:22:27 A3: Mas é do terceiro mesmo. 
00:22:31 A4: Tem certeza pró? 
00:22:32 P: Ninguém apaga o que fez (...). Vocês aqui, alguém falou assim, ééé que não 
seria aqui agora esta resposta que seria na terceira, colocou o que nesta aqui?  
00:22:58 P: Vocês aqui, alguém falou assim, é, é, é que não seria aqui agora esta 
resposta que seria na terceira, colocou o que nesta aqui?  
00:23:02 A: Nessa daí. 
00:23:04 P: Ham [sic]. 
00:23:07 A1: O fogo, o aquecimento noturno, a iluminação e a proteção contra o ataque 
de animais. 
00:23:11 A2: Esse é no terceiro. 
00:23:13 A3: Eu coloquei esse no terceiro. 
00:23:14 A4: Eu coloquei esse no segundo, mas é no terceiro. 
00:23:30 A: O aquecimento e a proteção contra ataques de animais. 
00:23:36 A1: O fogo, a iluminação e a proteção/ 
00:23:58 A1: Porque tá perguntando por que o domínio do fogo significou um grande 
avanço tecnológico para a sociedade? 
00:24:08 P: Quem mais? [...] por favor, alguém mais colocou o que como resposta para a 
questão número dois?  
00:24:24 A1: Técnica de laboratório entre elas as calcariações, a destilação, a 
cristalização e etc. 
00:25:06 P: Calcinações.  
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00:25:17 A: Sim. 
00:25:51 P: Outra resposta? [...]. Você respondeu? 
00:26:08 A: Respondi professora. 
00:26:09 P: Fala aí?   
00:26:44 A: O fogo é uma grande avanço da tecnologia para entendeu? Para a 
humanidade, ainda no sertão calcula atribuído da, do aquecimento () botei 
aquecimento contra os animais.  
00:27:13 P: Olha só tem alguém que, que quer colocar a segunda questão? 
00:27:41 P: Pessoal presta atenção! Por conta do tempo eu vou agora junto com vocês 
sintetizar a primeira e a segunda, depois a gente faz a terceira e a quarta, vamos 
analisar a primeira pergunta, ela descreve uma praia não é isso? 
00:32:24 A: A senhora respondia qual aí? 
00:32:26 P: Não, eu quero primeiro a opinião de vocês. 
00:34:44 P: [...] vamos agora para a questão número dois e aí a questão número dois? 
(...) E a questão número dois? Tem alguma dessas que vocês acreditam está melhor 
respondida? 
00:35:18 A1: A segunda. 
00:35:19 A2: A terceira. 
00:35:22 A3: O último. 
00:35:27 A4: O negócio do fogo é o terceiro professora tá perguntando o que é 
significou o fogo? 
00:35:37 P: Olhem prestem atenção na pergunta, por gentileza alguém leia novamente a 
pergunta.  
00:35:43 A2: ―Cite exemplos que demostrem que o conhecimento científico esteve 
sempre presente nas sociedades humanas, sociedades humanas,  mesmo antes do 
século dezoito‖.  
00:35:53 P: Então ele quer exemplos que demonstre o quê? Que o CO-NHE-CI-MEN-
TO científico, esse conhecimento científico aqui que ele tá chamando a atenção de 
vocês que conhecimento científico é esse?  
00:36:07 A1: Dos medicamentos como a senhora falou () o fogo, o fogo, o negócio do 
fogo gente é o terceiro.  
00:36:14 A2: () técnicas dos laboratórios nas cauterizações de destilações, etc. 
00:36:22 P: Deixa só (...) deixa só eu fazer uma pergunta aqui a vocês, quando vocês 
colocam assim o fogo permitiu. 
00:36:31 A: Aí oh. Presta atenção! 
00:36:37 P: Esse aquecimento é vindo de quem? 
00:36:39 A: Do fogo.  
00:36:40 P: Essa iluminação foi oriunda de quem?  
00:36:42 A: Do fogo  
00:36:45 P: Essa proteção contra ataque de animais?  
00:36:46 A1: Do fogo. 
00:36:48 P: Então, alguém logo no início chamou a atenção, qual foi a primeira resposta 
aqui colocada? 
00:36:54 A: Foi eu que falei domínio do fogo. 
00:36:57 P: Domínio do fogo, então o domínio do fogo foi UM dos exemplos, certo? 
Que o conhecimento científico esteve sempre presente, antes do século dezesseis, 
domínio do fogo é UM DOS, certo? Então vamos é reelaborar essa questão número 
dois.  
00:37:23 P: Agora, A-LÉM do domínio do fogo o que mais? Além do domínio do fogo o 
que mais?(...) Essa resposta tem relação com o texto, como eu tinha explicado ela não é 
uma resposta que vocês iriam encontrá-la, oh tá copiando a resposta? Presta atenção, 
não é uma resposta que vocês iriam encontrá-la no primeiro, nem no segundo 
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parágrafo vocês iriam encontrar no decorrer do texto, então nesse decorrer do texto o 
que mais nos permite dizer que esse conhecimento científico esteve sempre 
presente?(...) O domínio do fogo foi um? O que mais além de domínio do fogo?(...)  
Além do domínio do fogo o que mais nós podemos dizer que representou esse avanço 
tecnológico para a humanidade? 
00:38:23 A1: () cozimento de... 
00:38:24 A2: De alimento. 
00:38:25 A3: Não esse é o terceiro. 
00:38:27 A1: Na onde? Prevaleceu mesmo. 
00:38:29 P: Mas o cozimento do alimento tá relacionado com o fogo.  
00:38:30 A: A iluminação. 
00:38:30 P: A iluminação não está relacionada com o fogo?  
00:38:37 A1: Tá. 
00:38:40 A: Ou professora ver aqui oh. 
00:38:44 P: Vá. 
00:38:46 A: O desenvolvimento da cerâmica (), dos medicamentos  aqui oh no final não 
é não? 
00:38:54 P: Certo vá fale, certo.  
00:38:56 A1: De medicamentos. 
00:39:12 A2: O desenvolvimento da cerâmica e do vidro. 
00:42:21 A3: Tá bom professora. 
00:42:52 P: Por que essa última parte que eu  acrescentei ela é importante? Porque 
permitiu fazer com que as pessoas pudessem manusear o fogo, teve o domínio do fogo, 
certo? E esse domínio do fogo, uma das formas que ele dominou foi a partir do 
momento que se passou a conhecer o que era inflamável [...]. Então muitas pessoas 
citaram o fogo, muitas pessoas citaram a, a produção da cerâmica, é do vidro, do 
medicamento é o que foi mais que vocês colocaram? 
00:44:16 A: Conservação de carnes. 
00:44:17 P: Essas técnicas de laboratórios não, não entram aqui por quê? Porque essas 
técnicas de laboratórios, elas estão mais é foi mais adiante, não foi nesse período, certo? 
[...]. Vou só chamar atenção viu F? No texto, no texto eu não sei se você retirou do 
texto. 
00:45:02 A: Foi. 
00:45:03 P: Mas no texto está assim oh calcinação. 
 
31/03/2014  
00:01:23 P: Vamos fazer o combinado da aula passada. Qual foi o combinado da aula 
passada? 
00:01:28 A: Não lembro. 
00:01:31 P: Um colega lia a pergunta, depois vários colegas (...). 
00:31:34 A: Respondia. 
00:31:35 P: Respondiam as suas respostas, as suas opiniões a respeito de qual deveria 
ser a resposta eu ia listando no quadro as respostas (...). 
00:01:42 A: Foi. 
00:01:43 P: E no final eu fazia o quê? O fechamento da questão, certo? 
00:01:49 A: Certo. 
00:01:50 P: Então hoje nós iremos fazer da mesma forma, primeiro alguém faz a leitura 
por gentileza da questão.  
Número? 
00:02:00 A: Três  
00:02:09 P: Questão de número três? 



   308 

 
00:02:35 A: ―Porque o domínio do fogo significou um grande avanço tecnológico para a 
sociedade?‖ 
00:02:42 P: Certo. Você respondeu o quê? 
00:03:19 A1: Eu coloquei assim né pró depois das descobertas como apagar a chama 
com diferentes materiais pela diferença no cozimento dos alimentos ajudou muito 
NÁÁÁÁÁ naquilo mesmo. 
00:03:32 A2: É naquilo mesmo? 
00:03:33 A3: No avanço tecnológico.  
00:04:10 P: Sim? 
00:04:11 A: E pela diferença no cozimento dos alimentos. 
00:04:31 A: Dos alimentos... eu botei assim nos alimentos e etc., ajudou no avanço 
tecnológico.  
00:08:27 P: [...] alguém mais é respondeu a esta questão e gostaria de emitir a sua 
resposta?  
00:08:47 A: A minha tá a mesma coisa da dela aí. 
00:08:56 A2: Professora? Porque o fogo permitiu cozimentos de alimentos ampliando a 
possibilidade... 
00:08:59 A1: É isso aqui (). 
00:09:00 A2: De consumo de vegetais e carne. 
00:09:59 P: [...] alguém mais gostaria de expor a sua resposta?   
00:10:53 P: Olha só, é essa terceira questão, ela é uma questão diferente da primeira 
que, que necessitava de uma interpretação, era uma questão mais pessoal [...] agora 
essa questão número três não, era uma questão que ela está visível no texto, então se 
vocês observarem no texto no segundo parágrafo, justamente lá está essa resposta. [...] 
então aqui no segundo parágrafo do texto diz assim: ―o domínio do fogo significou um 
grande avanço tecnológico para humanidade, além da iluminação noturna, do 
aquecimento e da proteção contra o ataque de animais, o fogo permitiu o cozimento de 
alimentos ampliando as possibilidades de consumo de vegetais e carnes‖, foi 
justamente isso que aconteceu, certo? [...]. Então se alguém não respondeu é só pegar o 
segundo parágrafo do texto e copiar, não precisa copiar idêntico né? Pode dar uma 
resumida.   
00:15:04 P: [...] agora vamos para a questão de número quatro, quem poderia fazer a 
leitura da pergunta? 
00:15:13 A: Eu.  
00:15:14 P: Vá. 
00:15:15 A: ―Identifique em um par de tênis pelos menos dois materiais cuja a 
produção industrial está relacionamento [sic] está relacionada ao conhecimento 
Químico‖. 
00:15:25 P: E aí vocês responderam o quê?  
00:15:27 A1: Eu coloquei a cola e o solado.  
00:15:31 A2: Cola e tecido. Vocês? 
00:15:32 A3: Eu coloquei a cola e a fuselagem. 
00:15:33 A3: O tecido professora. 
00:15:34 ((vários alunos respondem ao mesmo tempo)) 
00:15:34 P: Certo. Colocou o quê? 
00:15:41 A: Cola, tecido e tinta professora.  
00:15:44 A: Tem um metal também professora.  
00:15:46 P: Quem falou? 
00:15:47 A1: Cola, tecido e tinta.  
00:15:48 A2: Tinta professora e a fuselagem também. 
00:15:49 A3: Se toca que tu copiou a minha resposta. 
00:15:50 A2: Sai daí. 
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00:15:56 P: O que mais?  
00:15:58 A: A cola e a costura. 
00:15:59 P: Ham [sic]. Vão falando. A cola e a costura e o que mais? 
00:16:05 A: Tá bom pró.  
00:16:06 P: NÃOOOOOO! 
00:16:08 ((sorrisos)) 
00:16:09 P: () tem mais materiais.  
00:16:13 A1: Eu botei borracha e tinta.  
00:16:15 A2: O cadarço (). 
00:16:16 P: Borracha e tinta (...) sim tá faltando alguma coisa.  
00:16:21 ((conversa entre os alunos)). 
00:16:25 A1: Tu colocou o que aí P, deixa eu ler pra tu. 
00:16:27 A2: O cadarço é feito de quê? 
00:16:28 P: Mas prestem atenção! 
00:16:30 A: Cola, tecido e costura. 
00:16:31 P: A pergunta quer que você relacione o material relacionado com o 
conhecimento Químico. 
00:16:34 A1: É de plástico? 
00:16:35 A2: Quem sabe. 
00:16:38 A1: Professora? É de plástico? 
00:16:39 ((conversa entre os alunos)). 
00:16:40 K: O bico do cadarço é de quê? 
00:16:41 P: Não K, não fala não.  
00:16:42 K: To [sic] perguntando. 
00:16:44 P: Perguntar pode.  
00:16:45 K: É feito de quê? 
00:16:45 A: Sim. 
00:16:46 ((conversa entre os alunos)). 
00:16:47 A1: É de plástico. 
00:16:48 A2: Né de plástico não? 
00:16:50 A3: Sei lá, é de que gente? Embora? 
00:16:51 ((barulho)). 
00:16:53 P: Olhem para o tênis de vocês e percebam, o que é que está faltando? 
00:16:55 ((barulho)). 
00:16:59 A: O solado professora. 
00:17:01 P: Não, em relação à resposta para a pergunta. 
00:17:04 A1: É de plástico não? 
00:17:06 A2: Elástico professora? 
00:17:08 A3: É de elástico?  
00:17:12 P: O que mais? 
00:17:14 A1: O meu sapato é mais importante. 
00:17:15 A2: Não amiga esse negocinho aqui oh? Aquilo da ponta é uma linha que ela 
quer dizer oh! 
00:17:20 P: Tem algo importante inclusive a professora K já até citou logo no início 
quando eu fiz a pergunta e eu quero saber.  Olhem para os tênis, acho que nem todos, 
mas, a maioria tem isso que tá faltando. 
00:17:31 ((conversa entre alunos e professor)) 
00:17:36 K: Pra costurar o tênis usamos o quê? 
00:17:38 A1: Linha. 
00:17:39 K: Que tipo de linha? 
00:17:40 A: Linha sapateira. 
00:17:42 P: Não.  Que tipo de linha? 
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00:17:44 A1: Barbante. 
00:17:47 A2: Náilon industrial. 
00:17:48 K: Aí, ela falou aqui L. 
00:17:51 A1: Por isso que é minha parceira. 
00:17:53 A2: Gente! Como uma pessoa pode responder uma questão com tanta 
precisão? 
00:19:59 P: Sim, além da linha de náilon  o que mais? 
00:18:04 A: No meu tênis não tem náilon não. 
00:18:05 P: Tem sim.  
00:18:06 K: Pra costurar por dentro.  
00:18:07 P: Tem mais sim, olha pra o tênis, está logo de fora do tênis.  
00:18:13 A: Solado. 
00:18:14 P: Olhem, está exposto no tênis.  
00:18:15 ((conversa entre alunos)) 
00:18:19 A1: O cadarço? O Cadarço? 
00:18:20 A2: O chulé. 
00:18:21 P: Não, não. Não é questão do chulé não.  
00:18:32 A: O ferrinho? 
00:18:24 P: Ham [sic]? E qual é o nome desse ferrinho? 
00:18:25 A: Sei lá. Não sei. 
00:18:27 P: Está localizado este ferrinho? 
00:18:31 A1: Lógico que estar.  
00:18:33 A2: Oxe [sic] aquele negócio assim pra enfiar o cadarço. 
00:18:34 A3: É. 
00:18:35 A2: Aqui oh! 
00:18:37 A4: Eu botei o metal de por o cadarço professora. 
00:18:38 P: Muito bem! [...]. Prestem atenção, agora eu quero que vocês me respondam 
tudo que nós colocamos aqui agora sem repetir as palavras, certo? 
00:20:41 A: Entendi. 
00:20:43 P: Então vamos lá ditem aí pra mim.  
00:20:44 A1: Cola. 
00:20:45 A2: Solado. 
00:20:51 A3: Tecido. 
00:20:54 A4: Costura. 
00:21:35 A1: Eh amanhã vai pegar fogo aqui na sala. 
00:21:37 P: Ei P não desvie de assunto não vá. 
00:21:42 A: Tecido. 
00:21:58 P: Sim o que mais? Tá faltando coisa. 
00:22:01 A1: Palmilha. Ah já Colocou. 
00:22:03 A2: Tá bom professora. 
00:22:32 P: O que mais? Tem mais alguma coisa pra acrescentar aqui que nós 
esquecemos? 
00:22:34 A: Não professora está tudo aí. 
00:22:35 P: A costura está relacionada com a linha né? [...]. Então olhem só essa 
pergunta, eu solicitei, PSIUUUU. Que vocês citassem apenas dois exemplos. 
00:22:39 A: É verdade. 
00:22:40 P: Certo? Mas o que nós percebemos quando todos vocês emitiram, quer dizer 
todos não né? Quando alguns de vocês emitiram a opinião, que  nem todas as 
respostas estavam iguais né? Tinha muito coisa parecida, por exemplo, um citou cola e 
tecido, outro citou cola e tinta, então outro citou borracha e tinta e aí o que nós 
percebemos, nós percebemos o seguinte que para confeccionar o tênis nós temos a 



   311 

 
borracha que é utilizada na parte do solado, nós temos o tecido também que é utilizado 
na parte do/ 
00:23:17 A: Que reveste. 
00:23:18 P: Revestimento do tênis, além disso, nós temos a linha de costura, que foi no 
caso o náilon utilizado para realizar essa organização né, essa moldagem do tênis, 
temos a tinta né? Que vai atribuir a cor ao tênis, nós temos o tênis colorido, temos o 
tênis de uma cor só, tem o tênis com uma mistura de cores e nós temos um metal que 
foi utilizado para confeccionar as argolas por onde irá passar o cadarço, certo? E agora 
eu trago aqui pra vocês um slide e esse slide ele vai mostrar justamente isso, PSIUUU 
M. 
00:23:57 A: Oi? 
00:23:58 P: M oh caderno em cima. Então aqui eu trago o seguinte título oh: a Química 
do tênis e aí nessa Química do tênis o que é que eu destaco? Eu destaco a parte da 
borracha onde está o solado e essa borracha ela pode ser  de forma natural a partir de 
uma seringueira ou ela pode ser sintética a partir dos derivados né de um produto do 
petróleo, nós temos também é a questão do tecido que pode ser natural a partir do 
algodão e pode ser sintético  a partir do náilon, nós temos também é o metal, que 
geralmente no caso ele foi extraído de um minério, certo? Então aí você observa a 
diversidade de materiais que foram utilizados para confeccionar um, o tênis todos 
relacionado com a Química.  Então o que nós poderíamos concluir? (...). ((Professora 
aguarda um tempo, nenhum aluno se pronuncia e ela continua)). Nós poderíamos 
concluir que o tênis é um produto final formado por materiais encontrados tanto na 
natureza como sintetizados, então alguns materiais pode ser retirados da natureza 
outros sintetizados, por exemplo, a borracha que se for retirada da natureza ela vai ser 
natural, mas a partir do momento que ela é um produto derivado do petróleo é o quê? 
Sintetizada, certo? (...). Então a Química produz diversos materiais que utilizamos em 
nosso dia-a-dia como por exemplo, a borracha, o náilon e o metal que encontramos em 
um tênis. 
00:29:43 P: [...]. Olha só [...] eu quero que vocês preste muita, mas muita atenção no que 
eu vou dizer, por quê? Porque se vocês não prestarem atenção vocês não vão entender 
a tarefa. Eu agora vou expor um vídeo, vou exibir um vídeo, certo? 
00:30:01 A: Certo. 
00:30:02 P: Mas e depois que eu exibir eu vou perguntar a vocês o que foi que vocês 
perceberam dele? O que foi que vocês entenderam? Na verdade a minha pergunta é 
uma pergunta bem prática, eu quero saber o seguinte [...] onde é possível encontrar a 
Química? [...] é um vídeo curto, esse vídeo ele foi desenvolvido em dois mil e onze pela 
AIQ, Ano Internacional da Química (A de Ano, I de Internacional e Q de Química), 
esse vídeo ele foi um vídeo desenvolvido em vários países, inclusive tem uma parte 
que cita o nome do Brasil, certo? E eu quero que vocês a partir desse vídeo anotem no 
caderno onde nós encontramos a Química, ok?  Dúvidas? 
00:30:59 A: Não.  
00:31:00 P: Entenderam?  
00:31:01 A: Já professora. 
00:31:05 P: É pra anotar porque depois a gente vou dar visto viu? 
00:31:06 A: Oh professora eu não entendi não. 
00:31:07 P: Entendeu não? 
00:31:08 A: Não. 
00:31:09 P: Só um minutinho deixa eu colocar aqui na pasta do vídeo (...). 
00:32:20 P: Preste atenção. 
00:32:21 A: Professora? 
00:32:22 P: Oi? 
00:32:23 A: Tá parado aí. 



   312 

 
00:32:24 P: Calma eu que dei uma pausa. Prestem atenção (...). 
00:32:25 K: Calma gente. 
00:32:26 P: O quero que vocês observem,  vocês vão assistir o vídeo e aí vocês vão 
anotando onde nós encontramos a química, por que o combinado é o quê? É você 
sempre falar. 
00:32:40 K: É a atividade isso aí. 
00:32:41 P: Certo? É importante vocês aprenderem que a opinião de vocês, ela tem 
importância e nós enquanto educadores necessitamos disso, certo? [...] então vamos lá, 
todo mundo entendeu a tarefa? Agora onde nós encontramos a Química, a partir do 
que estar sendo exibido no vídeo.  [...]. Prestem atenção, se o tempo não for suficiente 
na próxima aula nós continuamos a partir do vídeo. 
00:33:51 ((conversa entre os alunos)) 
00:34:03 P: Se o tempo não for suficiente, calma (...). Prestem atenção, se o tempo não 
for suficiente na próxima aula nós continuamos a partir do vídeo. 
((vídeo é exibido)) 
00:34:50 ((alunos assistindo o vídeo)) 
00:36:14 A1: Oh amiga anota aí. 
00:36:25 A2: Foi o quê? 
00:36:26 A3: Tablete. 
00:37:01 A1: Algodão, seringa. 
00:37:35 P: Gostaram? 
00:37:36 A1: Gostei. 
00:37:37 A2: Bem legal.  
00:38:18 P:  Então olhe só na próxima aula eu passo novamente o vídeo ok?  
00:38:23 A: Tá bom. 
00:38:24 P: Para nós podermos fazer a nossa discussão assim bem legal.  
00:38:33 A: Professora? 
00:38:34 P: Oi P.    
00:38:35 A: Esse vídeo tá youtube não professora? 
00:38:36 P: Tá. 
00:38:37 A: Me dá o nome aí professora. 
00:38:39 P: É AIQ, AIQ/2011 é só você colocar assim: AIQ, você coloca assim no google 
oh: AIQ/2011. 
00:38:47 A: É no youtube? 
00:38:49 P: Não você coloca no google. 
 
04/04/2014  
00:00:28 P: Então hoje [...] nós iremos continuar a aula  da sequência da aula passada 
porque o tempo não foi suficiente para que o vídeo exibido [...] e depois nos 
pudéssemos discuti-lo, certo?  
00:01:02 P: [...]. Eu quero que vocês anotem no caderno/ 
00:01:27 A: De novo professora? 
00:01:27 P: De vocês  a partir do vídeo... onde nós encontramos a Química. Quem 
estava aqui na aula passada já sabe qual é a tarefa e quem não estava não sabe, por isso 
eu estou repetindo a tarefa, qual é a tarefa? Anotar no caderno onde nós encontramos a 
química a partir do vídeo exibido. [...]. Tarefa anotar no caderno... onde a partir do 
vídeo exibido nós encontramos a Química.  
00:02:55 A: Eu já anotei um bocado pró. 
00:02:56 P: [...]. Eu vou exibir o vídeo uma vez, uma segunda vez e depois no final que 
vocês fizerem as anotações uma terceira vez mostrando [...] o que vocês anotaram e o 
que o vídeo expôs.  
((vídeo é reexibido)) 
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00:08:04 P: Eu vou exibir novamente porque [...] a primeira vez que nós assistimos não 
é suficiente pra fazer a coleta das informações. 
00:08:21 A: Eu já anotei oito pró. 
((vídeo é reexibido)) 
00:11:21 P: Cinco minutos pra vocês fazerem as anotações, certo?  
00:11:26 A: Já fiz já professora.  
((barulho)) 
00:12:52 P: Anotaram? (...). Pessoal presta atenção! A-GO-RA aqui tem uma folha, 
certo? É importante o silêncio [...], vocês vão falando o nome de vocês pra eu fazer as 
anotações e dizendo o que foi que vocês anotaram, registraram a partir do vídeo que 
foi exibido, depois nós vamos fazer uma discussão mais apurada.  
00:13:33 A: PB. 
00:13:34 P: Sim PB o que foi que você anotou ? 
00:13:36 A1: Embalagem de conservar alimentos termoplástica, roupas, água, plástico e 
borracha, tinta, tubulação plástica e fibra sintética.  
00:15:25 A2: JN. 
00:15:31 P: JN vá? JN (...) vá? 
00:15:38 A2: Embalagens, () aparelho celular, () plástico descartável e () tratamento de 
água.  
00:15:55 P: Só um minutinho, JN anotou algo que ela falou assim cata-vento.  Ou JN e 
você poderia dizer para os seus colegas qual é a utilidade, para que serve os cata-
ventos? 
00:16:07 A: () energia. 
00:16:08 P: Ham [sic]?  
00:16:09 A: Energia eólica. 
00:16:10 P: Muito bem! Energia eólica, fazendo uma analogia aqui com Jequié. Jequié 
tem o potencial para desenvolver qual tipo de energia?  
00:16:20 A1: De calor. 
00:16:21 A2: Solar.  
00:16:22 P: Energia solar né? Então aqui Jequié [...] poderia muito bem investir em uma 
energia renovável, no caso energia solar que nossa cidade ela assim esbanja né? [...] 
próxima pessoa? 
00:22:18 P: 00:22:18 P: Pessoal olha a conversa senão a gente vai precisar colocar quem 
está conversando pra ler um texto e fazer uma atividade extra sobre o que nós estamos 
discutindo, primeiro ano B isso não é necessário né? Segundo horário ninguém tá 
cansado. 
00:22:33 A: Né. 
00:22:34 P: Então vamos participar, certo? (...) Vamos lá. 
00:36:48 P: [...]. Vai VD.  
00:36:53 A: Água, borracha, plástico, fone de ouvido, tinta () e celulares.  
00:36:59 P: [...] agora eu vou exibir para vocês além do que vocês disseram mais coisas 
que passou despercebido [...]. Antes de exibir tem alguém aqui na sala que gostaria de 
fazer mais algum comentário? Falar alguma coisa?  
00:37:58 A: Não. 
 00:38:01 P: Então aqui primeiro nas embalagens termoplásticas que são aquelas 
embalagens plásticas que nós utilizamos né? Utilizamos para guardar determinados 
alimentos [...] a geladeira? [...] a utilidade é justamente a [...] conservação de alimentos.  
Espuma isolante alguém falou da espuma isolante?  
00:38:45 A: Não.  
00:38:46 P: Mas ela é importantíssima, por quê? Porque além da eficiência energética 
ela vai reduzir a liberação de que? A liberação desse gás aqui oh ((professora mostra a 
fórmula do CO2 no slide)) alguém poderia me dizer o nome desse gás?  
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00:39:00 A: CO2. 
00:39:01 P: E o que significa CO2? Gás carbônico certo? Tem outro nome também 
dióxido de carbono [...] depois plástico para áudio e vídeo. E o plástico para áudio e 
vídeo tá relacionado com o quê? Modernidade e a RE-SIS-TÊN-CI-A, fibra sintética [...] 
então para que serve a fibra sintética? Aquecimento, conforto, proteção. O que mais? 
00:39:56 A: E também no (). 
00:40:02 P: Explica aí para os colegas. Isso aí que o colega de vocês está falando é 
importantíssimo explica para os seus colegas essa utilidade das fibras sintéticas.  
00:40:13 A: Tipo sei lá tem animal que não precisa nem matar e mata pra tirar o couro 
tipo onça esses animais assim (...) com a fibra substitui, faz tipo tecido de lã. 
00:40:30 P: Todos vocês tinham conhecimento dessa informação que o colega de vocês 
terminou de citar?  
00:40:40 A: Não. 
00:40:45 P: Tá vendo gente então às vezes a conversa, o diálogo é importante por conta 
disso. O que mais? 
 
07/04/2014  
00:01:08 P: Prestem atenção por que vocês vão precisar observar os fenômenos que aqui 
serão realizados e fazer anotações por que logo depois eu vou trabalhar com vocês um 
texto e eu vou querer que vocês identifiquem o que vocês viram aqui com o texto e 
mais adiante eu vou expor os slides e também vou querer que vocês na hora que eu 
estiver expondo os slides me expliquem: oh professora! isto aí que a senhora está 
falando tem a ver com aquele fenômeno que nós observamos na aula passada na aula 
anterior na aula do dia sete, então é preciso prestar atenção fazer registro para que 
vocês depois possam lembrar. 
00:05:02 P: O que F? Oh! Tem pessoas que não estão anotando.  
00:05:04 A: É pra anotar isto?  
00:05:05 P: É e eu não vou anotar no quadro não. 
00:05:07 A: Como assim pró anotar o que?  
00:05:09 P: Novamente preste atenção (...) nós aqui na sala estamos, eu estou fazendo 
algumas demonstrações.  
((aluna conversa paralelamente)) 
00:05:18 P: F vamos ouvir (...) eu estou fazendo algumas demonstrações e vocês estão 
observando os fenômenos, aí eu comecei lembrando da aula passada quando vocês 
mastigaram um doce e vocês perceberam que era doce por meio do? 
00:05:36 As: Olfato/ do paladar. 
00:05:38 P: Do paladar [...] depois eu passei a amostra de um perfume e você 
perceberam [...] o cheiro por meio do que?  
00:06:09 As: Do olfato. 
00:06:10 P: Do olfato... agora eu vou realizar prestem atenção [...] M preste atenção que 
está perto para você perceber o que está acontecendo certo?  
00:06:57 A: Ah pró pra anotar fica difícil. 
00:07:00 P: Fica difícil não, aqui oh presta atenção no que vai acontecer olhe... 
00:07:29 A: Por causa da pressão forma um (). 
00:08:53 K: Quando puxou o êmbolo aconteceu o que?  
00:08:56 A: Barulho. 
00:09:12 P: Presta atenção no que vocês vão anotar aí. Eu peguei uma seringa e esta 
seringa eu coloquei o que? Água. O que? 
00:09:20 A: Quente.  
00:09:21 P: Água quente, então quando eu coloquei a água quente [...] e puxei um 
pouquinho de água quente e aí o que foi que eu fiz? Puxei o êmbolo da seringa e 
aconteceu o que? 
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00:09:37 A: Bolhas.  
00:09:39 P: O surgimento de várias bolhas então a água ela?... Quando ocorre a 
formação de bolha com a água significa que aconteceu o que com a água?  
00:09:48 As: Ferveu/ evaporação/ evaporou.  
00:09:54 P: Que a água estava fervendo certo eu quero que você anotem isto aí ok? 
00:12:20 P: Esta vidraria se chama tubo de ensaio [...] em um tubo de ensaio eu vou 
adicionar uma substância (...), no outro tubo de ensaio eu vou adicionar outra 
substância (...) certo? Eu adicionei duas substâncias agora eu vou [...] colocar um pouco 
de água pra que a gente tenha a neutralidade. [...]. No primeiro tubo de ensaio eu 
coloquei uma substância, no segundo tubo outra e no primeiro de todos eu coloquei 
água. Agora eu vou adicionar outra substância chamada indicador certo? Este 
indicador se chama azul de bromotimol, então primeiro eu vou adicionar na água pra 
que vocês percebam a cor dele (...) na água ele está que cor?  
00:13:45 As: Verde/ isto aí é verde/ verde. 
00:13:50 P: Que cor dá pra ver? 
00:13:52 As: Preto/ verde/ tá preto e verde/ tá verde escuro/ tá esverdeado.  
00:14:09 P: Pra que vocês consigam ver ele tem que ficar homogêneo. 
00:14:14 A: Tá verde professora  
00:14:17 P: É verde ok (...) Agora eu vou adicionar este indicador (...) olha que cor está 
ficando? 
00:14:30 As: Azul.  
00:14:45 P: Então aqui eu estou trabalhando com três tubo de ensaio o primeiro tubo de 
ensaio que foi o da água ficou que cor? 
00:14:41 A: Verde. 
00:14:43 P: Oh! Verde não é isto? Todo mundo consegue ver que é verde? 
00:14:46 A: Hamham [sic]/ sim. 
00:14:47 P: [...]. Este outro tubo de ensaio ficou que cor? 
00:14:52 As: Laranja. [...]. E o de cá? 
00:15:26 As: Azul.  
00:15:32 P: [...]. O que vocês estão observando aqui no tubo de ensaio? 
00:15:52 A1: Mudança de cor. 
00:15:53 A2: Diferença. 
00:15:55 P: Sim, mas vocês estão observando, como vocês conseguem identificar que a 
coloração tá diferente? 
00:15:58 A: Visão.  
00:16:02 P: Visão. Isto aqui eu poderia dizer que é o que? Tenho três o que? 
00:16:07 As: Cores. 
00:16:09 P: Três cores. Estas cores são iguais?  
00:16:11 As: Não. 
00:16:12 P: Então a cor que nós identificamos por meio da visão. Então nós temos um 
tubo de ensaio de cor azul, um tubo de ensaio de cor amarela e um tubo de ensaio de 
cor neutra. Anotem por que estas informações serão importantes quando eu fizer a 
exposição dos slides.  
00:16:33 A: Professora. 
00:16: 34 P: Oi. 
00:16:34 A: É pra anotar o que pró? 
00:16:37 P: É pra anotar a cor que a substância ficou em cada tubo de ensaio. [...]. Eu 
colo/ trabalhei com três substâncias diferentes, a única que eu sei qual foi é a água que 
ficou verde, agora eu tenho uma substância que a coloração dela foi amarela e tem a 
outra substância que a coloração dela foi azul e eu não sei o que estava no vidrinho (...) 
na próxima aula quando eu fizer a exposição dos slides eu gostaria que vocês me 
dissessem quais foram estas substâncias porque os slides vão está mostrando. 
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00:17:15 A: Foram três substâncias não foi professora? 
00:17:19 P: Foi, a única que eu sei a cor é a água. Continuando agora eu estou aqui 
trabalhando com (...) oh um material feito de aço e um imã o que acontece?  
00:18:04 A: Oh professora!  
00:18:05 P: Am [sic]? 
00:18:07 A: () aquele vasinho ali. 
00:18:09 P: Qual vasinho?  
00:18:10 A: Este aqui (). 
00:18:11 P: Este aqui?  
00:18:12 A: Não o de lá.  
00:18:13 P: Este? Este? Aqui não tem o nome aqui eu não sei por que eu peguei de 
forma aleatória são duas substâncias que eu trabalhei, mas vocês não têm como saber 
que aqui foram vasinhos de medicamentos, mas não foram medicamentos que eu 
trabalhei. 
00:18:26 A: E aqui são as cores quê? 
00:18:29 P: Uma das substâncias desta que eu trabalhei aqui você na próxima aula vai 
ter a oportunidade de estar identificando (...) mas, eu não vou dizer como também 
agora, aliás agora eu posso até dizer isto para que vocês possam identificar uma destas 
substâncias, agora eu não vou dizer qual foi (...). Que substância é esta? 
00:19:26 As: Sei lá professora, destilada/ deixa eu ver aí professora, deixa eu ver aí/ 
destilada/ Deus é mais que povo é este/ é um perfume.  
00:19:46 P: Você não sabem o que é isto?  
00:19:48 A: Eu nem sentir o cheiro. 
00:19:49 K: F falou aqui, F fala aí F.  
00:19:52 A: Limão (...). limão  
00:19:56 P: Verifique se é limão? 
00:20:02 A: Sim. 
00:20:06 P: Acho que o perfume foi tão forte que conseguiu enganar porque teve gente 
que não identificou o limão. 
00:20:11 Als: Eu estava sentindo o cheiro do perfume.  
00:20:15 P: É limão agora?(...). Aí depois que fala sabe que é né? Pois é então uma 
destas duas aqui que ficou desta cor foi o limão, agora eu não vou dizer qual foi, se foi 
a que ficou laranja ou se foi a que ficou azul, vocês que vão estar identificando na 
próxima aula. 
00:20:28 Als: Foi a laranja. 
00:29:49 P: [...] tudo isto que estamos vendo aqui hoje ainda que de forma bem simples 
certo? [...] na próxima aula eu vou entregar um texto pra vocês e vocês vão estar 
discutindo melhor o que nós vimos hoje ok? 
 
10/04/2014 
00:00:52 P: Então [...] iremos continuar nossa aula e a nossa atividade de hoje será a 
seguinte eu vou entregar a vocês um texto vocês irão fazer a leitura do texto e a medida 
que vocês  forem lendo eu gostaria que vocês tentassem relacionar o que nós 
discutimos na aula passada discutimos não né? O que vocês viram na aula passada 
quais os fenômenos que vocês observaram na aula passada com aquela pequena aula 
demonstrativa que foi feita aqui anteriormente e que tem em comum o texto [...] é 
última aula, na aula de segunda-feira então vou entregar o texto novamente à todos e 
eu volto a explicar tarefa vocês que terão que  fazer. 
00:02:44 A: E eu professora não ganho não? 
00:02:46 P: Ganha. Todos vão receber.  
00:03:20 P: Presta atenção [...] qual é a tarefa que vocês irão realizar agora? Na aula 
passada foi demonstrado aqui é (...) na frente alguns fenômenos então na aula passada 
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eu fiz demonstrações  de alguns fenômenos e agora eu quero que vocês leiam o texto e 
busquem relacionar o que vocês observaram na aula de segunda-feira quais os 
fenômenos que vocês observaram na aula de segunda-feira que tem relação com o 
texto e eu também gostaria que vocês destacassem aqui no texto se tem alguma coisa 
que na aula de segunda-feira quando nós realizamos aquelas demonstrações [...] que 
não foi  é explicado, que não foi dito ou que não teve nenhuma relação com a aula de 
segunda-feira. Quero que vocês fale ―olha professora isso aqui ó no texto que a gente ta 
discutindo segunda-feira a senhora fez uma aula demonstrativa de alguma coisa 
relacionada, certo‖?. Então vamos lá né? 
00:04:49 A: Não professora.  
00:04:57 P: Todos receberam o texto? Tem alguém que não recebeu? Então eu vou da à 
vocês aí uns (...) quinze minutinhos pra vocês fazerem isso. 
00:05:08 A: Só professora? Só o negócio aqui. 
00:05:10 P: Se terminarem antes ótimo. 
 00:05:13 A: Isso aqui leva pelo menos uma hora.  
00:06:35 P: Pessoal não é pra brincar não viu? É pra vocês fazerem a tarefa porque nesse 
instante eu vou começar a correção (...) vamos lá. 
00:06:43 A: Pera aí professora. 
00:06:44 P: Vamos lá.  
00:06:49 A: Tá bom professora. 
00:07:04 P: () bora J.V? 
00:07:15 A: É pra fazer o que mesmo? 
00:07:17 P: É pra fazer o que mesmo? Ler o texto e depois tentar relacionar o que tem 
em comum com o texto e é (...) o que tem em comum entre o texto e os fenômenos que 
foram demonstrados aqui na aula anterior, na aula de segunda-feira certo? Também 
buscar relacionar no texto o que não tem em comum, ou seja, o que o texto diz que na 
aula de segunda-feira por meio dos fenômenos não foi possível vocês observarem 
certo? Psiu! (pedido de silêncio)  
00:08:21 P:[...].  Podem discutir um com o outro certo? Precisa fazer individual não, 
pode fazer de forma (...) podem responder de forma coletiva, em dupla, como vocês 
acharem melhor agora não podem viu G.L? Conversar, brincar, usar o horário para 
brincar pode não, estou ó observando todos.  
00:12:02 P: Oh PB! Meu amor, por favor, leia o texto e busque relacionar os fenômenos 
em comum entre o texto e a aula de segunda-feira [...]. Oh! J.V eu vou observar se você 
tá fazendo a tarefa viu? Pois é tá conversando e não está lendo...  
00:12:53 P: Oh J.V eu vou observar se você tá fazendo a tarefa viu? Pois é ta 
conversando e não está lendo.  
00:14:11 P: Oi? 
00:14:12 A: () não é isso? 
00:14:16 P: Sim porque essas duas palavras combustível e comburente estão 
relacionadas com a aula de segunda-feira?  
00:14:25 A1: Essa daqui está falando da matéria e do combustível. 
00:14:36 A2: Tem com a matéria  
00:14:37 P: Sim você acha que isso aí tem alguma coisa relacionada com a aula de 
segunda-feira? O que? 
00:14:41 A: Sim que a senhora falou das funções que a função dela é de liberar energia 
ne isso? 
00:14:50 P: Aí você vai anotando e vai registrando aí no texto pra nesse instante quando 
a gente abrir a discussão você falar (...) Vão grifando no texto, anotando no papel se 
achar melhor pra nesse instante a gente abrir a discussão viu? 
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00:19:54 P: O que estiver em comum com a aula de segunda-feira vocês podem ir 
marcando no texto. Pode escrever no caderno, mas podem marcar no texto também né? 
É interessante marcar no texto por que fica mais fácil de depois vocês localizarem. 
00:20:03 A: Então vai ter que copiar o texto todo no caderno.  
00:21:27 P: Aqui M ô (...) observe, pra você ler o texto e relacionar o que tem em comum 
com o texto e os fenômenos observados na aula de segunda-feira, certo? Traz aqui pra 
eu ver (...) é M.I né? [...]. Eu vou trocar de lugar quem está conversando viu? Vou 
colocar aqui na frente. 
00:23:08 P: [...]. Então vamos lá propriedades da matéria. Vocês ano passado na oitava 
série quem aqui, quem de vocês estudou esse conteúdo propriedades gerais da 
matéria? O que vocês lembra a respeito desde assunto? 
00:24:21 A: Nada 
00:24:23 P: Nada? 
00:24:25 ((conversa entre alunos)) 
00:24:35 P: A gente não fica estudando para esquecer, pelo contrário nós estudamos 
para aprender e aprender a relacionar o que nós estudamos com o nosso dia-a-dia, com 
o conhecimento científico.  
00:24:52 A: (). 
00:24:58 P: Mas quando eu falo o nome vem alguma coisa na cabeça de vocês?(...). Por 
exemplo propriedades da matéria, o que vem a cabeça de vocês? 
00:25:25 P: As propriedades da matéria elas podem ser classificadas em gerais e 
específicas. Como o próprio nome já fala gerais são aquelas que não permitem 
diferenciar os materiais, ou seja, são aquelas comuns a toda espécie de matéria, certo? 
Então vamos lá né anotar no caderninho, para vocês registrar para que vocês não 
esqueçam. 
00:22:57 A: Professora F.R tá conversando ó.  
00:23:00 P: Ó F.R leia novamente o texto se você já concluiu a leitura viu? 
((barulho)) 
00:25:32 P: Aula de química discute futebol na aula de educação física.  
00:25:37 A: Futebol também tem química.  
00:25:39 P: Tem presta atenção PB, tem mas vocês vão discutir mais aprofundadamente 
[sic] este assunto na aula de educação física, por favor concentração no texto 
relacionando o que tem em comum o texto e a aula de segunda-feira por meio daquelas 
demonstrações.  
00:25:56 A1: Professora a bola não tem química?  
00:25:58 A2: Olha como a gente é bons alunos estamos expandindo o conhecimento (...). 
Depois diz que a gente não participa. 
00:26:10 P: É o que vamos ver nestante [sic] aqui né PB?  
00:26:15 A: Professora esse texto aqui tá relacionado com a primeira lista que a senhora 
passou é mesmo.  
00:26:25 P: Oh pessoal! Era pra lembrar que essa parte aqui do texto não precisava 
vocês ler não (...). Tem nada não quem já leu ótimo. Psiu:::::::::::! JN você já leu o verso? 
00:26:47 A1: Ó professora coloca uma observação em PB ai véi [sic]. 
00:26:50 A2:  Mentira pró é ele que fica cochichando aqui ô. 
00:26:52 P: Eu infelizmente acho que vou ser obrigada a colocar PB pra fazer atividade 
extra. 
00:26:56 A1: Se valer mais ponto eu faço. 
00:27:58 P: Pessoal vamos agilizar a leitura porque eu preciso começar a discussão 
né?(...). Tem gente que já terminou, mas tem pessoas que ainda não terminaram. 
00:29:05 A2: Meu colega G perguntou o que é combustível fóssil.  
00:29:08 P: O texto define. 
00:29:09 A: Esse texto aqui. 
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00:29:11 P: O texto define o que é combustível fóssil.  
00:29:14 A: O que é? 
00:29:15 P: O texto define. 
00:29:25 P: O que tem em comum entre o texto e os fenômenos observados na aula de 
segunda-feira?  
00:30:57 P: Terminaram?  
00:31:02 A1: Calma ai. 
00:31:04 A: Falta só dez minutos pra bater pró. 
00:31:06 P: Terminaram?  
00:31:10 A1: Falta vinte minutos para bater pró tá bom. 
00:31:12 A2: Cala boca B. 
((barulho)) 
00:31:17 P: Eu tenho as horas aqui. 
00:32:50 A:2 Precisa levar o caderno aí? 
00:32:51 P: Não, precisa não só grifar no texto já era suficiente. Teve algumas pessoas 
que preferiram copiar. Todos concluíram a leitura do texto?(...). Então vamos lá né? 
Vamos então começar nossa discussão... Hoje são dez dos quatro presta atenção então 
vamos lá o que vocês observaram que o texto trouxe em comum com a aula de 
segunda-feira? Quais os fenômenos que na aula de segunda-feira vocês observaram 
aqui na sala de aula que o texto discute, que o texto aborda?  
00:33:47 A: Esse parágrafo aqui ó professora onde fala sobre matéria e energia. 
00:33:50 P: Olha a colega aqui citou duas palavras, a palavra matéria e a palavra 
energia. Sim o que nós falamos na aula de segunda-feira, nós discutimos? Teve 
fenômenos que vocês puderam observar que estava ainda mais relacionado com o 
termo matéria e energia porque mais adiante vou estar discutindo com vocês, 
definindo o que significa o termo matéria e energia e vocês vão perceber que matéria e 
energia estão inter-relacionadas e são duas definições que (...) elas fazem parte do 
nosso cotidiano, todos os fenômenos que nós observamos, mas uns é foram mais 
específicos, que falou diretamente com o texto e eu gostaria que vocês me  dessem 
exemplos.  
00:34:54 A: Matéria pode ser encontrada diretamente na forma sólida, líquida ou gás. A 
senhora pegou o ovo é sólido e quando solidificava a substância então aqui nessa parte 
dá para entender que a química não só pode ser encontrada não só no sólido, mas 
também no líquido e no gás. 
00:34:52 P: Muito bem! O que mais?(...) O que mais vocês observaram no texto que tem 
em comum? 
00:35:00 A: Aqui o que a senhora fala sobre textura, cor, sabor, cheiro, cheirar perfume, 
ver a textura do papel.    
00:38:01 P: [...]. Espuma isolante alguém falou da espuma isolante?  
00:38:07 P: [...] o texto [...] tem duas coisas aqui que foram feitas na sala de aula que 
vocês ainda não me disseram e eu vou esperar que vocês me digam porque eu tenho 
certeza que vocês vão conseguir relacionar.  
00:38:44 A: A achei tá aqui marcado, relações de combustão. 
00:38:45 A: Não.  
00:38:46 P: Mas ela é importantíssima, por quê? Porque além da eficiência energética 
ela vai reduzir a liberação de que? A liberação desse gás aqui oh ((professora mostra a 
fórmula do CO2 no slide)) alguém poderia me dizer o nome desse gás?  
00:38:49 P: Não tá na segunda parte (...) no verso da folha (...) quando fala das 
propriedades físicas específicas da matéria. 
00:38:56 A: Aqui professora ó (). 
00:38:57 P: Certo, mas a parte da textura do cheiro e da cor PL já citou eu quero que 
vocês vão além.  
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00:39:05 A: Aqui professora ó tais como ―densidade, temperatura em que o material 
ferve, temperatura de ebulição ou se funde temperatura de fusão (...) com/ 
condutibilidade elétrica tem cor, textura, sabor, cheiro que varia de um material para o 
outro‖ como a senhora colocou o ovo na água gelada né acho que  um afundou e o 
outro subiu, mas quando a senhora colocou o sal né? Foi o que deu aí foi a temperatura 
da água que uma tava [sic] gelada não? 
00:39:35 P: Não teve relação com a temperatura da água teve relação com outra coisa 
que o texto fala. 
00:39:40 A: Ah não sei não. 
00:39:41 P: Sim mas tem alguma propriedade específica (...) alguém nunca ouviu falar 
disso? Dessa propriedade? (...) lembrando [...] você adiciona o ovo na água se este ovo 
ele foi posto a pouco tempo ele vai afundar se ele foi posto já a bastante dias ele flutua 
certo? Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei o ovo que estava afundando e adicionei sal na 
água quando eu adicionei sal na água modifiquei o que na água? A sua o que?  
00:40:50 A: Substância.  
00:40:52 P: Não. 
00:40:57 P: Eu modifiquei o que da água? E aí o ovo passou a que? A flutuar. O que foi 
que eu modifiquei?  
00:41:16 P: LS presta atenção (...) nesta vasilha aqui eu tinha água e eu adicionei o ovo 
então o que foi que aconteceu? O ovo ele (...) afundou ok? Nesta segunda vasilha o que 
foi que eu coloquei? Eu adicionei eu tinha água agora e eu adicionei o que?  
00:41:39 As: Sal.  
00:41:40 P: Quando adicionei sal o que foi que aconteceu com o ovo?  
00:41:44 A: Ele subiu. 
00:41:49 P: O ovo flutuou (...)  por que foi que o ovo flutuou? O que foi que eu fiz? Qual 
propriedade eu alterei da água?  
00:42:19 A: O sabor da água.  
00:42:21 P: Vocês agora não estão conseguindo é identificar, então quando fizer a 
exposição dos slides vocês vão conseguir então identificar, mas eu não vou dizer vou 
manter vocês na curiosidade mas vamos lá 
00:42:29 A: A senhora nunca diz. 
00:42:31 P: Geralmente na oitava série o professor trabalha com isso então quando eu 
fiz este experimento eu pensei que vocês logo de cara identificaria esse fenômeno 
certo? Ele é muito comum, ele é muito trabalhado na oitava série, mas vamos 
continuar. [...] teve algo mais que eu fiz. O que foi que eu fiz relacionado a seringa? E 
aqui o texto diz?  
00:42:53 As: A temperatura da água, professora a ebulição.  
00:42:55 P: A ebulição, então o que foi que eu fiz? Eu conseguir ferver o que na seringa?  
00:43:00 As: A água. 
00:43:01 P: A água, agora aqui o texto diz o que? O que ele diz a respeito da fervura da 
água? Ele diz que a água ferve a qual temperatura?  
00:43:11 As: A cem (...)/ ferve a zero graus ela congela. 
00:43:18 P: E aquela água que nós trabalhamos aqui na sala de aula a temperatura dela 
estava a cem graus Celsius? 
00:43:24 As: Não/ sei lá. 
00:43:25 P: E por que vocês conseguiram ferver a água? Olha só no segundo ano vocês 
vão trabalhar um conteúdo chamado propriedades coligativas certo? E vocês vão 
poder estudar este fenômeno de forma mais aprofundada, mas o que eu agora posso 
antecipar pra vocês que quando eu adicionei a água na seringa e puxei o êmbolo o que 
foi que eu fiz? Eu diminui a pressão no interior da seringa e essa diminuição da 
pressão fez com que a água fervesse então eu to trabalhando com dois fatores pressão e 
temperatura, aquela água estava em uma temperatura mais ou menos setenta graus 
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Celsius e ela não estava a cem graus Celsius, certo? [...]. Continuando tem mais alguma 
coisa que vocês gostariam de destacar aqui deste texto? Que vocês puderam relacionar 
com a aula de segunda-feira?  
00:45:59 A: Tem mais aí professora. Cor, textura, sabor e cheiro são propriedades 
organolépticas. 
 
14/04/2014 
00:00:23 P: Nossa aula hoje vai envolver dois momentos. Eu vou estar expondo alguns 
slides e à medida que estiver expondo esses slides nós vamos estar prestando atenção 
no texto porque na aula passada nós começamos a discussão do texto/ 
00:00:53 A: Eu não tenho esse texto não.  
00:00:54 P: Mas nós não fizemos a conclusão. Você não veio na última aula, por isso 
que você não tem o texto. [...]. Voltando ao assunto, primeiro slide tem assim o que a 
química estuda certo? Tem três palavras matéria, energia e transformação. Eu vou 
fazer inicialmente uma pergunta a vocês alguém aqui já ouviu falar a palavra matéria? 
00:02:37 P: Voltando ao assunto, primeiro slide tem assim o que a química estuda 
certo? Tem três palavras matéria, energia e transformação. Eu vou fazer inicialmente 
uma pergunta a vocês alguém aqui já ouviu falar a palavra matéria? 
00:02:56 A: Já. 
00:02:58 P: Em química? 
00:02:59 A: Já. 
00:03:00 P: Quem saberia me dizer o que significa matéria? 
00:03:04 A: Matéria é tudo aquilo que tem no corpo, uma massa e/ 
00:03:14 ((conversa entre alunos)) 
00:03:33 P: [...] defina novamente o que significa matéria? 
00:03:38 A: Que tem uma quantidade de massa, volume e que ocupa um lugar no 
espaço tudo isso. 
00:03:45 P: Vocês ouviram isso quando? 
00:03:47 A: Ano passado. 
00:03:49 ((conversa entre alunos)) 
00:04:00P: Todos concordam com a definição de F? 
00:04:06 A: Concordam.  
00:04:17 P: Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço foi isso que ela falou 
[...], mas eu quero fazer o seguinte questionamento a vocês  possuir massa e ocupar 
lugar no espaço [...] são definições que nós poderíamos usar para classificar, identificar 
ou definir um material? O que vocês acham? 
00:05:14 A: Sim.  
00:05:16 P: E? 
00:05:18 ((conversa entre alunos)) 
00:05:28 P: Novamente a pergunta, alguns de vocês definiram matéria como tudo que 
tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Aí eu pergunto a todos possuir massa e 
ocupar um lugar no espaço são definições que podem ser usadas para identificar, para 
classificar um material, diferenciar um material do outro? 
00:05:54 A: Não, porque nem todo material tem a mesma característica, só que a 
senhora perguntou o que é matéria e não pediu para a gente diferenciar.  
00:06:10 P: [...]. Então matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. No texto de 
vocês no verso ele começa destacando as propriedades gerais [...] que [...] não 
permitem a identificação do material, então possuir massa e ocorrer em um 
determinado espaço, ou seja, apresentar um volume não são definições suficientes para 
identificar ou classificar um material. 
00:08:42 P: Olha só [...] é muito comum nós dizermos assim que a Química é a ciência 
que estuda a matéria, certo? [...] vou mostrar [...] algumas definições, vou fazer a leitura 
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e eu vou perguntar quais dessas definições na opinião de vocês [...] tem mais relação 
com uma definição para a Química, dessas definições quais estão mais relacionadas 
com que a Química estuda? Então vamos lá ―matéria é a substância de que os corpos 
são formados; matéria qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar 
no espaço; matéria notícia, reportagem, artigo, texto de qualquer jornal ou revista; 
matéria disciplina escolar; matéria aquilo a que se atribui força ou energia, que é 
princípio de movimento. Quais dessas definições na opinião de vocês, quais delas estão 
mais relacionadas/‖  
00:10:09 A1: A um e a última.  
00:10:13 A2: A segunda e a última.  
00:10:17 P: Somente a segunda e a última? Todos concordam que qualquer substância 
sólida, líquida ou gasosa ocupa lugar no espaço é a definição coerente de matéria e 
aquilo que se atribui força, energia. Certo?  Tem mais alguma definição que nós 
também poderíamos relacionar com matéria. 
00:10:53 ((conversa entre alunos)) 
00:10:55 A: () corpos são formados? 
00:10:59 P: Que os corpos são formados.  
00:11:01 A: Toda matéria é um corpo.  
00:11:03 P: Essas três definições são aquelas que tem mais relação com aquilo que a 
Química estuda. A Química envolve todo mundo material, inclusive nós mesmos e 
somos constituídos de matéria. [...]. Antes de partir para [...] a definição de energia eu 
vou chamar atenção para a leitura da definição de matéria [...] tudo que ocupa lugar no 
espaço, professora, mas, já ouvir falar que é tudo que tem massa, certo. Essa definição 
de que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço ela não é mais válida, ou 
seja, a definição de matéria hoje aceita é tudo que ocupa lugar no espaço por quê? 
Porque alguns anos atrás foram descoberta algumas partículas denominadas quarks, 
de forma que essas partículas elas não tem massa, mas elas ocupam lugar no espaço. A 
partir desse estudo a definição de matéria ela foi atualizada, mas infelizmente os livros, 
muitos ainda não acompanharam essa definição. 
 
28/04/2014  
00:09:15 P: Quando a gente utiliza o sal em água em uma pequena quantidade qual é a 
propriedade física? () este fenômeno eu falei na aula passada. Qual foi gente a 
propriedade? 
00:09:29 A: (). 
00:09:31 P: Não quando eu pego uma grande quantidade de água e adiciono uma 
pequena quantidade de sal, dissolvo o sal na água qual é a propriedade? 
00:09:39 A: Dissolução. 
00:09:40 P: Não.  
00:09:41 A: Organoléptica.  
00:09:43 P: Não e aí bora pensar qual é a propriedade. (...) qual foi a propriedade? Olha 
no caderno de vocês vê se vocês observam os nomes e identificam qual foi à 
propriedade.  
00:10:09 A: Propriedade funcionais? 
00:10:11 P: Não é uma propriedade física (...) qual é a propriedade? (...) qual 
propriedade? 
00:10:39 A: Densidade. 
00:10:40 P: Não é densidade. Qual é a propriedade R você sabe? [...] se eu coloco uma 
grande quantidade de água e dissolvo uma pequena quantidade de sal qual é a 
propriedade? 
00:10:53 A: (). 
00:10:54 P: Também não. 
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00:11:03 A: Solubilidade. 
00:11:04 P: Muito bem! Solubilidade, solubilidade muito bem pessoal! 
00:11:04 P: [...] a solubilidade é a capacidade que uma substância tem de se dissolver 
em outra,  quais substâncias? Um sólido em um líquido certo? O sólido é chamado de 
soluto e o líquido é chamado de solvente na solução. 
00:00:12 P: [...] nós iremos continuar  a aula de onde nós paramos na aula passada que 
foi justamente nas propriedades físicas da matéria, certo? E nós paramos ()/  
00:00:36 ((conversa entre alunos)) 
00:01:08 P: Nós paramos na propriedade física (...) dureza, certo? Por favor, amores 
vamos lá. Então a dureza é uma das propriedades físicas da matéria.  
00:01:28 A: A o que professora? 
00:01:29 P: A dureza.  
00:01:30 ((risos)) 
00:01:34 P: [...]. Continuando o que significa dureza? Dureza representa propriedade 
nas quais determinadas substâncias possuem eh:: certa resistência ao risco certo? Então 
aqui eu trouxe essa definição para vocês, não precisa está copiando as definições, mas 
vocês precisam anotar os tópicos. Ok? Vocês entenderam o que significa dureza? Vocês 
entenderam que dureza é uma propriedade na qual determinada substância oferece 
resistência ao risco? 
00:11:04 P: [...]. O que a gente fala aqui na sala de aula não para vocês simplesmente 
observarem e por isso que eu chamo atenção para a conversa de vocês. 
00:28:43 P: Amanhã no terceiro horário vocês irão fazer uma atividade pontuada de 
consulta em relação ao conteúdo propriedades da matéria então vocês tenham anotado 
no caderno todas as propriedades da matéria, os nomes além disso vocês tem essa 
folha que é extremamente importante, ela é extremamente importante para que vocês 
possam consultar durante a avaliação então vocês deveram trazê-la então não 
esqueçam de trazer certo? O texto que utilizarão para consulta, qual é o texto? Alguns 
conceitos importantes esse é o título principal do texto. O que mais? Amanhã vou 
relembrar essa atividade que é de consulta, mas é de consulta do material de vocês, não 
é de consulta de um para os outros porque vocês têm a presença minha e da professora 
K aqui na aula com vocês, então estudem, peguem hoje a tarde em casa façam uma 
releitura do texto uma ou duas vezes, uma ou duas vezes, façam uma releitura uma ou 
duas vezes do texto certo? Depois anotem o que vocês acham importante, depois quem 
tiver acesso à internet pode tá pesquisando as propriedades, quem não tiver acesso à 
internet não vai ser prejudicado porque [...] quem prestou atenção então com certeza 
vai conseguir resolver, certo? Lembre o que K falou que é uma atividade pontuada, se 
amanhã um horário só não for suficiente eu recolho no final e vocês continuam no 
próximo horário. [...] como eu disse é uma atividade pontuada de consulta, uma 
atividade que vocês vão estar pesquisando, certo? Então  vocês anotem aí na agenda a 
data é amanhã dia vinte e nove, o horário é o terceiro, o conteúdo são propriedades da 
matéria que eu trabalhei com vocês. Quais foram as propriedades? As propriedades 
gerais, as propriedades específicas que por sua vez subdividiram em quais? Em 
funcionais, organoléptica (...) físicas e químicas, certo? Dúvidas? 
00:32:05 A: Não. 
00:32:07 P: Vocês entenderam? 
00:32:08 A: Sim.  
00:32:09 P: Dúvidas? 
00:32:10 A: Não.  
00:32:11 P: A respeito da tarefa de amanhã? 
00:32:13 A: Não. 
00:32:35 A: Aberta ou fechada? 
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00:32:37 P: É aberta ou fechada? É fechada com questões objetivas ou aberta com 
questões discursivas? São dez questões misturadas, tem questões que vocês vão 
responder produzindo um texto, tem questões que vocês vão produzir respondendo 
com palavras, tem questões que vocês vão responder com letras, então é intermediária. 
É mais aberta, é mias discursivas, subjetivas do que fechada, mas não tá difícil não, 
agora tem que estudar porque as coisas são fáceis para quem não estuda? 
00:33:21 A: Não.  
00:33:22 P: São? 
00:33:23 A: Não.  
00:34:51 P: [...]. Até amanhã já sabe né? Estudem e prestem atenção [...]  para que 
amanhã vocês possam ter bastante sucesso nessa atividade. 
 
29/04/2014 (1º horário) 
00:00:03 P: Bem 1º ano B hoje [...] vocês irão fazer uma atividade pontuada aqui oh M 
pode pegar essa. Mas antes eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou 
dizer (...). Para isso eu preciso que todos estejam sentados e escutem. Vou esperar a 
professora K fazer a chamada para não atrapalhar.  
00:01:02 P: [...] essa atividade [...] além de envolver o conhecimento específico do que 
foi trabalhado aqui ela depende de concentração para vocês tenham sucesso [...]. Então 
agora o que é que eu vou solicitar individualmente de cada um. Eu quero que todos 
leiam a primeira questão e se alguém tiver dúvidas quanto à interpretação levante a 
mão porque de um em um vou tirando a dúvida. Vamos lá? 
00:02:22 A: G não faça isto não. 
00:02:26 P: Não é pra ler a questão, a primeira/ 
00:02:29 A: ―Uma chaleira contendo água....‖ 
00:02:31 P: Não P, eu não quero que leia em voz alta, eu quero que leia em silêncio e 
individualmente 
00:02:41 A: É pra olhar na tabela professora? 
00:02:42 P: Não meu amor, calma. Você espere, a primeira regra é ler toda a atividade. 
Ler a primeira questão, bora? Leia a primeira questão e me diga se tem dúvida M. Aliás 
eu vou mudar leiam a prova toda, a avaliação toda do um ao dez. Aquela questão que 
vocês não entenderam aí vocês me perguntam. 
00:07:15 A: Professora é pra gente responder atrás? 
00:07:16 P: Não, não é pra responder agora não. Terminou de Ler J? 
00:07:20 A: Já. 
00:07:21 P: Já. Quem falta terminar de fazer a leitura? 
00:07:25 A: Eu. 
00:07:27 P:  Então eu vou esperar mais uns minutinhos para todos lerem. Para ver se 
tem mais alguma dúvida. P, por favor, me ajude. 
00:10:39 P: Olha só! Presta atenção eu sei que nem todos terminaram de ler ainda, mas 
o que foi que fiz neste primeiro momento de propósito? Eu queria chamar atenção de 
vocês para a importância da concentração. Essa atividade não vai ser uma atividade 
individual, ela será uma atividade que vocês irão responder em grupo [...].  Agora olha 
só, cada grupo irá receber uma folha maior e aí vocês irão responder esta atividade 
onde? No verso, agora M, por favor, presta atenção para que vocês não tenham 
dúvidas. O grupo deve ler a questão e discutir a resposta e depois respondê-la. Todos 
têm que ter a resposta no caderno [...]. Certo?  
00:35:18 ((O horário de intervalo toca)) 
00:35:33 P: Podem pegar, oh!!! Podem pegar PSIUUUU a merenda e voltar pra sala, a 
gente fica o horário de intervalo e solto vocês mais cedo. 
00:35:34 As: Ah não pró. Libera mais tarde. 
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00:35:48 P: Ta bom, voltamos no quinto horário e quando eu chegar aqui já sabe sobre a 
agilidade na formação dos grupos. Entrega por favor. 
 
29/04/2014 (2º horário) 
00:00:13 P: Pessoal busquem discutir as respostas antes de anotar. [...]. Bora? 
00:05:52 A1: É tudo no fundo da atividade e aí agora todo mundo tem que ter no seu 
caderno. 
00:05:52 A2: Depois a gente pega daqui vei [sic] e copia. 
00:12:42 A3: Bora vei [sic]. 
00:12:42 A4: É pra responder em uma folha só? 
00:12:42 A5: Eu to [sic] fazendo aqui oh atrás. 
00:12:20 P: Olha só eu vou precisar anotar o nome de quem está com brincadeiras? 
00:19:34 A: Professora terminamos. 
00:19:38 P: Terminaram?  
00:19:40 A: Faltou uma. 
00:19:41 P: Não, faltou uma questão. 
00:19:43 A: Não too achando. 
00:19:45 P: Mas tem que achar. 
00:27:47 P: Vou dar a nota () do caderno com as atividades.  
00:27:53 A1: Ah professora! Pera aí professora. 
00:27:53 A2: () aí professora porque a senhora falou que ia corrigir só isso aí  (). 
00:27:59 P: Eu disse pra vocês que todos tinham que ter as respostas no caderno.  
00:28:26 As: Oh! Professora daqui que a gente passa isso à limpo. 
00:28:50 P: Bora respondam rapidinho pra eu dar o visto. 
00:28:54 A: Todo mundo? 
00:28:54 P: Essa folha eu não devolvo à vocês não.  
00:28:56 A: Todo mundo?  
00:28:57 P: Todo mundo, eu A-VI-SEI, eu avisei na sala. Vocês não tem o hábito de  
escutar, passe à limpo rapidinho, daqui dois minutos você passa à limpo bora?  
00:30:02 A: E a gente tudo doido querendo ir embora. 
00:32:44 P: Responde logo passa à limpo, M larga de preguiça. M você era () essa folha 
eu vou olhar em casa, eu vou corrigir, mas assim vocês não vão tê-la de volta porque 
ela é minha, fica no arquivo. 
00:33:00 A: Oh! Pró () uma folha pra gente passar depois pro [sic] caderno a gente fez 
numa folha dessa aqui.  
00:33:18 P: É rapidinho, vamos aproveitar o tempo quando for outro dia não precisa 
mais fazer. 
00:33:25 As: Eu já too fazendo olha aqui oh. 
 
07/05/2014  
00:25:49 P: [...] quero que vocês abram o livro de química na página 19, quem não tem o 
livro quando K chegar na sala, ela providência mas eu preciso trabalhar este assunto  
com vocês por conta das atividades pontuadas [...] tem algumas informações que eu 
vou pedi a vocês para registrar no caderno porque o livro não traz. No livro página 19 
vocês tem um diagrama. Esse diagrama aqui certo? ((professora aponta o diagrama 
virando a imagem do livro para os alunos)). Vou está representando no quadro. [...] 
esse primeiro diagrama eu quero que vocês anotem no caderno porque vou trazer 
informações que o livro não traz, certo? Então primeiro vou começar assim nós temos 
três estados a temperatura ambiente, certo? De 25°C, 1 atm de pressão. Nós temos o 
estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso ou vapor. Primeira pergunta que eu 
vou fazer, eu quero um exemplo de uma substância no estado sólido.  
00:28:43 A: Gelo.  
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00:28:43 P: Gelo, agora eu quero exemplo de uma substância no estado líquido.  
00:28:49 A: Água. 
00:28:53 P: Agora eu exemplo de uma substância no estado gasoso ou vapor.  
00:28:56 A: Vapor d’água. 
00:29:08 P: Então aqui vocês estão mostrando que a água ela se encontra em três 
estados físicos, certo? 
00:29:15 A: Certo. 
00:29:16 P: Agora eu quero fazer uma pergunta como é que o gelo se transforma em 
agua líquida? 
00:29:21 A: Derretendo.  
00:29:23 P: Derretendo, muito bem! Entre o estado sólido e o estado líquido eu vou ter 
um processo chamado de? Fusão, certo? E a fusão é justamente o quê? Uma substância 
que sai do estado sólido para o estado líquido. 
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