
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

Campus Universitário de Jequié/BA 

Programa de Pós-Graduação 

 Educação Científica e Formação de Professores  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORES DE QUÍMICA QUE TAMBÉM 

LECIONAM FÍSICA: UM ESTUDO COMPARATIVO 

SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
 
 

ROSILENE VENTURA DE SOUZA 

 

2017 

 
 
 



II 
 

ROSILENE VENTURA DE SOUZA 

 

 

 

 

PROFESSORES DE QUÍMICA QUE TAMBÉM 
LECIONAM FÍSICA: UM ESTUDO COMPARATIVO 

SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 

Formação de Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, para obtenção 

do título de Mestre em Educação Científica e Formação de Professores. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Bruno Ferreira dos Santos  
Co-Orientadora: Prof.ª Dr.ª Talamira Taita Rodrigues Brito 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

JEQUIÉ-BA 
2017 

 
 
 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Souza, Rosilene Ventura de. 

S718          Professores de química que também lecionam física: um 

estudo comparativo sobre a prática pedagógica/Rosilene 

Ventura de Souza.- Jequié, UESB, 2017. 

              207 f: il.; 30cm. (Anexos) 

    

 

 Dissertação de Mestrado (Pós-graduação em Educação 

Científica e Formação de Professores)-Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, 2017. Orientador: Profº. Drº. Bruno Ferreira 

dos Santos. 

          

                         

1. Ciências (ensino) – Prática pedagógica  2. Pofessores 

formados em química que atuam na docência nas disciplinas de 

química e física no ensino médio regular – Exigência conceitual 

da prática pedagógica I. Universidade Estadual do Sudoeste da  

Bahia  II. Título.                                             

                                                  

 

                                                                       CDD – 372.35707 



IV 
 

 

 



V 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha família, amigos, amor, aos 

mestres e a todas as pessoas que conheci durante esta 

jornada.  

 

 



VI 
 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente agradeço a Deus pela minha vida, pela fé e força que me 

destes para que eu percorresse este processo com muita determinação, alegria e 

satisfação. Também agradeça a ele por todas as oportunidades e vitórias 

conquistadas. 

Agradeço imensamente aos meus pais Roberto e Luzilene pelo amor, 

confiança, incentivo e apoio que me deram e que foram determinantes para que 

eu chegasse até aqui. Ao meu irmão Juan que muito me ajudou a passar pelo 

momento difícil que foi me ausentar da família. A vocês todo o meu amor.  

Agradeço também ao meu namorado Herick pelo amor e carinho, por 

compreender a minha ausência em muitos momentos, por me incentivar e me 

apoiar, por caminhar ao meu lado durante todo o curso, pelos conselhos, por 

escutar minhas angustias e por sempre me deixar mais calma quando as coisas 

pareciam não dar certo. Muito obrigada amor, sem você teria sido mais difícil. 

Agradeço ao meu orientador Prof. Doutor Bruno Ferreira dos Santos, pelos 

momentos de aprendizado, pelos conhecimentos compartilhados, pela pessoa 

humana e compreensível que é, por tornar o curso de mestrado e a pesquisa um 

processo um pouco mais leve e de muita satisfação e realização pessoal e 

profissional. Também agradeço a ele pela oportunidade de ser sua orientanda e 

pelo voto de confiança que me deste. 

Ao Prof. Doutor Agnaldo Arroio e ao Prof. Doutor Sérgio Luiz Bragatto 

Boss pela disponibilidade em ler o meu trabalho, em participar da banca de 

qualificação e defesa e pelas contribuições ao trabalho. 

A minha Co-Orientadora Prof. Doutora Talamira Taita Brito, pela 

disponibilidade de orientação, pelos momentos ricos de discussão, pelas 

contribuições ao trabalho e por todo aprendizado de nossos encontros. 

A todos os membros de GEPEQS, pela acolhida, pelos momentos de 

aprendizado, pelo companheirismo, pelas alegrias e conquistas que 

compartilhamos. Meus agradecimentos especiais a Bia que mais próxima de 



VII 
 

mim esteve que muito ouviu os meus desabafos, euforia e que me presenteou 

com a sua doce companhia e amizade, a Rivaldo, Joabes, Adonay e Alana pela 

ajuda nas transcrições, que foram fundamentais para o desenvolvimento deste 

trabalho.  

Agradeço imensamente a toda a minha turma de mestrado “a preferida” 

pelo prazer da companhia, pelo apoio, pela união, pela força de vontade 

contagiante, pela alegria do aprendizado e pela amizade que ganhamos, 

compartilhamos e que permanecerá em nossas vidas e corações.  

Aos professores do Programa de Pós-graduação em Educação Científica e 

Formação de Professores (PPG.ECFP) pela competência, pelos ensinamentos e 

momentos de muito aprendizado. Obrigada a todas as meninas do colegiado, 

Leinad, Carol e Fernanda. 

Aos professores observados e seus alunos por permitirem a minha presença 

em sala de aula, a disponibilidade para participarem da pesquisa e pelas 

conversas e troca de experiência que me proporcionaram.  

Aos meus familiares que torcem pelas minhas conquistas e que me trazem 

muita alegria, descontração e amor a minha vida.  

Aos meus fiéis amigos, Tatielle, Luiz Fernando, Thatiana, Cleiciane, 

Nathila, Éverton, que mesmo longe me deram força nessa caminhada. 

Aos meus professores da Graduação Dulce, Daniela, Ademir, Marcelo 

Franco, que me incentivaram e me incentivam a ser professora e que são 

exemplos para mim. 

A FAPESB pelo apoio e fomento a este trabalho. 

E por fim e não menos importante, meus agradecimentos a Dani, uma 

amiga que Deus me presentou em Jequié e na vida. 

 

 



VIII 
 

RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar e contrastar o nível de exigência 

conceitual da prática pedagógica de professores formados em Química que 

atuam na docência nas disciplinas de Química e Física no Ensino Médio regular. 

Para isto usamos como aporte a teoria sobre o Discurso Pedagógico de Basil 

Bernstein. Neste estudo, analisamos alguns elementos da prática pedagógica de 

dois professores de Química que lecionam as disciplinas de Química e Física no 

Ensino Médio regular de duas escolas públicas do município de Jequié-BA. A 

pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, e incluiu a observação 

participante das aulas de Química e Física no Ensino Médio regular de 

professores e de seus respectivos alunos. Para coleta de dados, as aulas 

observadas foram gravadas em aparelho de áudio e posteriormente foram 

transcritas, também utilizamos diário de campo, entrevistas semiestruturadas 

com os respectivos professores e coordenação pedagógica da escola e 

questionários socioeconômico e cultural aplicado aos alunos. Para 

caracterização da prática pedagógica dos professores utilizamos instrumentos 

adaptados do grupo ESSA e do GEPEQS. Estes instrumentos nos permitiram a 

caracterização da prática pedagógica dos professores por meio da análise da 

relação professor-aluno e dos momentos de definição de tarefas e atividades. 

Caracterizamos a prática pedagógica dos dois professores na dimensão do 

discurso instrucional das regras discursivas da teoria de Basil Bernstein 

(seleção, sequência, ritmagem e critérios de avaliação) e na dimensão da 

exigência conceitual (intradisciplinaridade, interdisciplinaridade, 

conhecimentos acadêmicos e não acadêmicos e complexidade dos 

conhecimentos científicos). Para alcançarmos o nosso objetivo realizamos uma 

análise comparativa da prática pedagógica dos professores ao lecionarem as 

disciplinas de Química e Física e buscamos relacionar suas práticas com sua 

formação inicial e com o contexto escolar no qual estavam inseridos. Nossas 

análises apontam que há mais semelhanças do que diferenças na prática 

pedagógica dos professores ao lecionar as disciplinas de Química e Física. No 

nível da instrução, suas práticas pedagógicas sofrem influências da formação 

inicial dos professores, das relações estabelecidas na escola com os pais, alunos 

e colegas docentes e das condições socioeconômicas dos alunos.  Quanto a 

exigência conceitual, os dois professores apresentaram nível de exigência baixo 

sobre a instrução e tarefas na sala de aula, e não houve diferenças significativas 

destes níveis entre as disciplinas de Química e Física, sendo a formação inicial 

destes professores que exerce maior influência sobre os níveis de exigência 

conceitual que apresentam em suas práticas pedagógicas.  

Palavras-chave: Prática pedagógica; Ensino de Ciências; Exigência conceitual.  
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ABSTRACT 

This research aimed to analyze and contrast the level of conceptual demand of 

the pedagogical practice of teachers, who were trained in Chemistry who teach 

Chemistry and Physics in secondary  schools. For this we used the Pedagogical 

Discourse of Basil Bernstein as a theoretical framework. In this study we 

analyzed some elements of the pedagogical practice of two Chemistry teachers 

who teach the subjects of Chemistry and Physics in two  public secondary 

schools of the county of Jequié-BA. The research used a qualitative approach, 

and it included the participant observation of the Chemistry and Physics classes 

of teachers and their respective students in the secondary schools. In order to 

collect data, the observed classes were recorded by an audio device and later 

transcribed. We also used: field notes, semi-structured interviews with the 

respective teachers and pedagogical coordinators of the school and 

socioeconomic and cultural questionnaires applied to the students. To 

characterize the pedagogical practice of teachers, we used adapted instruments 

from the ESSA group and the GEPEQS. These instruments allowed us to 

characterize the pedagogical practice of teachers through the analysis of the 

teacher-student relationship and the moments of task and activity definition. 

We characterized the pedagogical practice of the two teachers in the dimension 

of instructional discourse by means of discursive rules (selection, sequence, 

pace and evaluation criteria). We also characterized the pedagogical practice in 

the dimension of the conceptual demand  by means of intradisciplinarity, 

interdisciplinarity, academic and non-academic knowledge and the degree of 

complexity of knowledge. In order to reach our goal, we conducted a 

comparative analysis of the pedagogical practice of the two teachers in teaching 

the subjects of Chemistry and Physics and we sought to relate their practices to 

their initial training and to the school context in which they were inserted. Our 

analyses indicated that there are more similarities than differences in the 

pedagogical practice of these teachers when teaching the subjects of Chemistry 

and Physics. At the educational level, their pedagogical practices are influenced 

by: the initial training of teachers, the relationships established in the school 

with parents, students and colleagues, the socioeconomic conditions of the 

students and the school infrastructure. As for the conceptual demand, the two 

teachers presented low demands on instruction and tasks in the classroom, and 

there were no significant differences of these levels between the Chemistry and 

Physics subjects, with the initial training of these teachers having the greatest 

influence on the levels of conceptual demand that they presented in their 

pedagogical practices. 

Key-words: Pedagogical practice; Science teaching; Conceptual demand. 
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RESUMEN 

Esa investigación tuvo como objetivo analisar y contrastar el nivel de exigencia 

conceptual de la práctica pedagógica de docentes formados en Química que 

actúan en la docencia en las disciplinas de Química y Física en la enseñanza 

media regular. Para eso empleamos como aporte la teoría sobre el Discurso 

Pedagógico de Basil Bernstein. En este estudo, analizamos algunos elementos 

de la práctica pedagógica de dos docentes de Química que enseñan las 

disciplinas de Química y Física en la enseñanza media regular de dos escuelas 

públicas de la ciudad de Jequié-BA. La investigación empleó un abordaje 

cualitativo, e incluyó la observación participante de las clases de Química y 

Física en la enseñanza media regular de los docentes y sus alumnos. Para la 

recolección de datos, las clases fueran registradas en una grabadora de audio y 

después desgravadas, también utilizamos el diario de campo, entrevistas 

semiestructuradas con los respectivos docentes y la coordinación pedagógica de 

las escuelas y cuestionarios socioeconómico y cultural aplicado a los 

estudiantes. Para la caracterización de la práctica pedagógica de los docentes 

utilizamos instrumentos adaptados del grupo ESSA y del GEPEQS. Estos 

instrumentos nos permitieron la caracterización de la práctica pedagógica de los 

docentes a partir del análisis de la relación docente-alumno y de los momentos 

de definición de tareas y actividades. Caracterizamos la práctica pedagógica de 

los dos docentes en la dimensión del discurso instruccional de las reglas 

discursivas (selección, secuencia, ritmo y criterios de evaluación) y en la 

dimensión de la exigencia conceptual (intradisciplinaridad,interdisciplinaridad, 

conocimientos académicos y no académicos y complejidad de los conocimientos 

científicos). Para lograrnos el nuestro objetivo realizamos un análisis 

comparativo de la práctica pedagógica de los docentes al enseñaren las 

disciplinas de Química y Física y buscamos relacionar sus prácticas con su 

formación inicial y con el contexto escolar en el cual estaban insertados. 

Nuestras análisis señalan que hay más semejanzas que diferencias en la práctica 

pedagógica de los docentes al enseñar las disciplinas de Química y Física. En el 

nivel de la instrucción, sus prácticas pedagógicas adquieren influencias de la 

formación inicial de los docentes, de las relaciones establecidas en la escuela con 

los padres, alumnos y colegas docentes y las condiciones socioeconómicas de 

los alumnos. Cuanto a la exigencia conceptual, los dos docentes presentaron 

bajo nivel de exigencia sobre la instrucción de tareas en la clase, y no fueron 

observadas diferencias significativas de estos niveles entre las disciplinas de 

Química y Física, siendo la formación inicial de estos docentes la que ejerce 

mayor influencia sobre los niveles de exigencia conceptual que presentan en sus 

prácticas pedagógicas.  

Palabras clave: Práctica pedagógica; Enseñanza de las Ciencias; Exigencia 

conceptual. 
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INTRODUÇÃO 

 OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DE SI E DO 

CAMINHO DA PESQUISA 

Me apresentarei de forma breve, pois a minha trajetória profissional, curta 

até então, ainda não me rende longas histórias. Sempre estudei em escolas 

públicas, em maior parte no município de Itapetinga-BA, onde resido. Ao 

concluir o Ensino Médio, não tinha ideia de qual profissão escolher. Aí a minha 

história se repete com a de muitos professores (as) e estudantes de licenciatura 

que temos conhecimento por meio dos relatos de pesquisa: “Não podia estudar 

em outra cidade; Dos cursos ofertados na única Universidade pública da cidade 

escolhi o de Química devido à afinidade com as matérias de exatas; A 

licenciatura foi consequência, pois nunca havia pensado em ser professora”. 

Mas a minha escolha, ou falta dela, não me poderia ser melhor. Na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB, campus de Itapetinga, no 

curso de Licenciatura em Química, fui despertada para a docência. Apesar das 

dificuldades que me deparei ao longo do curso, me dediquei a estudar, 

pesquisar e aperfeiçoar os meus conhecimentos sobre a docência e tive 

professores formadores como inspiração.  

No último ano do curso, participando do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação a Docência – PIBID, fui convidada a lecionar por meio de um 

contrato temporário, coincidentemente na mesma escola onde havia cursado o 

Ensino Médio. O convite me trouxe esperança para o início da carreira docente 

e também frustração, pois não era para lecionar a disciplina de Química e sim a 

de Física. Recusei o convite, pelo fato de não me sentir segura e apta a lecionar 

qualquer outra disciplina que não fosse aquela na qual estava me preparando 

há 3 anos e meio, e também por saber minha primeira experiência docente seria 

neste caso um desafio dobrado. Saí da escola naquele dia acreditando ter 

perdido uma oportunidade tão esperada, a de ingressar no mercado de 

trabalho. Dias depois fui novamente surpreendida, pois a escola me fez outro 

convite, dessa vez para lecionar Química, que aceitei feliz da vida, mas havia 
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uma condição, deveria lecionar também a disciplina de Geometria, mas nesse 

momento não vi grandes problemas, pois era apenas para uma turma. 

Como havia de esperar, foi difícil o início, pois por ser jovem e iniciante 

tinha que constantemente provar a minha “eficiência” para a escola, para os 

colegas professores e para os próprios alunos. Me formei naquele ano (2013) e 

prestei concurso para professor temporário do Estado em Regime 

Administrativo (REDA), fui aprovada e continuei na mesma escola no ano de 

2014 lecionando apenas Química e, ao longo do ano, me dei conta de que por 

mais que eu me esforçasse, não seria a “professora eficiente” que eu pensava 

que deveria ser. Percebi que eu precisava estudar mais, saber mais, entender 

mais. Então decidi sair da escola e fazer o mestrado e fui aprovada na seleção 

do Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Formação de 

Professores da UESB- Jequié. 

Fui então convidada pelo meu orientador, o Prof. Dr. Bruno Ferreira, para 

participar do GEPEQS1, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Química e 

Sociedade no qual coordena e a realizar a minha pesquisa de mestrado como 

continuidade do projeto de pesquisa do grupo intitulado “Ensino de Química: 

interações discursivas nas definições de tarefas em diferentes contextos sociais” 

já em andamento, projeto este vinculado ao Programa de Pós-Graduação stricto 

sensu em Educação Científica e Formação de Professores da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

Este projeto de pesquisa do GEPEQS tem com principal objetivo o estudo 

da influência do contexto social sobre as atividades de gerenciamento 

empregadas por professores de Química no ensino médio na definição das 

atividades e tarefas a serem realizadas pelos alunos. O desenvolvimento desse 

estudo tem como foco o discurso em sala de aula. Para o desenvolvimento do 

estudo das interações discursivas em aulas de Química, e que compara escolas 

de diferentes perfis socioculturais, se recorreu à teoria do discurso pedagógico 

de Basil Bernstein, pois essa teoria busca descrever como funciona a educação 

                                                           
1 O link do grupo de pesquisa no diretório do CNPq. 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2997479991348735 
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escolar por meio de códigos pedagógicos oriundos das relações de poder e de 

controle que se estabelecem entre os sujeitos na escola. Com isso, ela se 

apresenta como uma perspectiva potencial para nossos estudos, uma vez que se 

caracteriza por possibilitar investigar a relação entre os contextos macro e 

microssociais. 

Pesquisas anteriores do GEPEQS realizadas por Karina Novaes dos Santos e 

Geovânia dos Santos Moreira Souza são antecedentes do estudo que aqui 

propomos realizar, pois trazem discussões sobre a prática pedagógica de 

professores de Química por meio de estudos comparativos dos diferentes 

contextos sociais no qual cada professor está inserido. Em Santos (2015), foram 

analisadas práticas pedagógicas de professores do primeiro ano do ensino 

médio regular da disciplina Química em três escolas, sendo duas da rede 

pública e uma da rede privada, com o objetivo de caracterizar os modos de 

instrução empregados em sala de aula por professores de Química para a 

realização das tarefas escolares por seus alunos quanto ao controle exercido 

pelos pares. Para a autora, o fato das práticas pedagógicas dos professores de 

Química participantes da pesquisa serem desenvolvidas em contextos 

socioculturais muito diferentes entre si, permitiu identificar determinados 

fatores, como a definição e organização das atividades e experiências e o 

produto do trabalho dos alunos, que podem corroborar ou prejudicar a 

consecução das atividades e, em consequência, a aprendizagem em Química.  

Já no estudo realizado por Souza (2015), que teve como principal objetivo 

investigar de que modo a influência do contexto social se manifesta sobre a 

prática pedagógica de um professor de Química, observando e comparando as 

suas práticas em uma escola pública e uma escola privada, a autora identificou 

de forma mais expressiva essa influência principalmente na forma que o 

professor diminui o nível de exigência conceitual aplicando uma avaliação mais 

simples quanto ao nível de abstração na prova da escola pública do que na 

escola privada. 

Outros estudos também realizados pelo GEPEQS vêm contribuindo para o 

campo das investigações sobre o discurso nas aulas de Química, como o 

trabalho de Silva Júnior e colaboradores (2015) que apresenta uma análise das 
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perguntas nas interações entre professor e alunos; Santos e colaboradores (2015) 

que buscaram caracterizar a prática pedagógica de um professor de Química 

cuja prática é considerada exitosa e contrastá-la com o modelo da Pedagogia 

Mista; Santos e colaboradores (2014) que investigaram as interações discursivas 

em aulas de Química ao redor de atividades experimentais. Cada estudo 

realizado vai se complementando a fim de obtermos investigações consistentes 

para este campo de pesquisa e as mesmas não esgotam o tema central de nossas 

investigações, pois vão apresentando questionamentos novos que necessitam de 

investigações futuras. Deste modo, a pesquisa que apresentaremos aqui, além 

de relacionar a influência do contexto social na prática pedagógica dos 

professores de Química, apresenta uma nova abordagem a este campo, 

investigando professores que lecionam no Ensino Médio regular disciplinas 

diferentes da sua formação inicial. Deste modo, propomos um estudo sobre as 

interações discursivas de sala de aula como principal elemento para 

compreender a prática pedagógica de professores licenciados em Química que 

também atuam lecionando a disciplina de Física nas escolas públicas,  motivado 

pela seguinte questão problematizadora:  

 Quais os níveis de exigência conceitual que professores 

formados em Química apresentam quando ensinam Física no 

Ensino Médio regular? Esses níveis são os mesmos que eles 

apresentam quando ensinam Química?  

Buscamos contribuir com as investigações sobre o discurso nas aulas de 

Química e Física, bem como uma melhor compreensão sobre o cenário em que 

professores de Química que estão atuando no ensino médio na dualidade 

especialista/leigo, pois acreditamos que essa situação de algum modo afeta o 

processo de ensino e aprendizagem de Ciências, e pode comprometer o 

desenvolvimento de uma sólida educação científica e a formação social dos 

jovens. Ao mesmo tempo, pensamos ser necessária a realização de pesquisas 

que investiguem o contexto deficitário de professores com formação específica 

na área e suas consequências sobre a educação científica. Logo, para responder 

as questões apresentadas acreditamos que um caminho promissor seja o 

escrutínio das relações professor-aluno e do discurso promovido entre estes 
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sujeitos. Deste modo temos como objetivo central de nossa investigação, 

analisar e contrastar o nível de exigência conceitual da prática pedagógica de 

professores formados em Química que atuam na docência nas disciplinas de 

Química e Física no Ensino Médio regular. 

Para atender ao nosso objetivo de pesquisa buscamos estabelecer relações 

entre a prática pedagógica destes professores com a sua formação inicial, o 

contexto social escolar no qual se insere, a sua trajetória profissional docente, as 

disciplinas que lecionam e os discursos promovidos para com seus alunos em 

sala de aula. Temos a Teoria do Discurso Pedagógico de Basil Bernstein como 

principal aporte teórico que encaminhará o nosso percurso metodológico e de 

análise por nos fornecer os principais elementos com os quais buscamos 

responder nosso questionamento de pesquisa.  

Além do nosso objetivo central, temos como objetivos específicos os 

seguintes: 

 Analisar o discurso pedagógico de professores formados em 

Química que atuam na docência nas disciplinas de Química e 

Física no Ensino Médio regular com base nas regras discursivas 

da teoria de Basil Bernstein; 

 Analisar o nível de exigência conceitual da prática pedagógica 

de professores de Química que atuam na docência nas 

disciplinas de Química e Física no Ensino Médio regular com 

base da teoria de Basil Bernstein; 

 Verificar a relação entre o nível de exigência conceitual e a 

formação inicial dos professores formados em Química que dão 

aula de Física. 

Em nossa pesquisa contemplamos três aspectos ainda negligenciados pelos 

estudos que investigam as aulas de Ciências: primeiro, buscaremos relacionar a 

formação inicial do professor licenciado em Química com a sua prática 

pedagógica em ambas as disciplinas - Química e Física; segundo, exploraremos 

episódios das interações discursivas entre professor/alunos durante a definição 

de tarefas e atividades, pois consideramos que as pesquisas sobre linguagem e 

discurso em aulas de Ciências se ocupam mais dos momentos das explicações 
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conceituais, como os estudos de Oliveira et al. (2007), Redling (2011), Moura 

(2008), Langhi e Nardi (2005), entre outros; terceiro, buscaremos elementos que 

caracterizam a prática pedagógica do professor por meio de conceitos 

sociológicos, a fim de compreender as distintas relações que vão se estabelecer 

entre professor e alunos, pois de acordo com Neil Mercer (1998), o discurso não 

é meramente a representação do pensamento na linguagem, é mais uma 

maneira social de pensar. Com isso, acreditamos que ao final do nosso trabalho 

possamos trazer novos subsídios para o conhecimento sobre a condição destes 

professores atuantes no processo educacional e que possam estar atuando sobre 

sua prática pedagógica. 

As leis, os planos, e as metas educacionais confirmam a importância da 

formação específica dos professores na área que atuam, mas ainda não 

garantiram que tal condição torne-se concreta no país. Conforme os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, na área de Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias, objetiva-se que o Ensino Médio em cada área do 

conhecimento deve envolver, de forma combinada, o desenvolvimento de 

conhecimentos práticos, contextualizados, que respondam às necessidades 

contemporâneas, a promoção de condições para desenvolver uma visão de 

mundo atualizada, o que inclui uma compreensão mínima das técnicas e dos 

princípios (BRASIL, 2000). 

Para que o professor possa atender aos propósitos do PCNEM, reforçamos 

que a formação específica na área que atua no Ensino de Ciências faz-se 

necessária para suprir as necessidades de desenvolver um ensino científico, 

contextualizado e formador de cidadãos. Porém, queremos também destacar 

que, não apenas a formação com sua especificidade e o domínio de conteúdo 

são importantes para o Ensino de Ciências, mas uma formação docente que lhe 

garanta o domínio das didáticas específicas para o ensino. 

Segundo Aguiar Jr. e Mortimer (2005), com a influência de abordagens 

discursivas na pesquisa em educação em ciências, assistimos à emergência de 

investigações que têm procurado responder como os significados são criados e 

desenvolvidos por meio do uso da linguagem. Entretanto, Mortimer e Scott 

(2002) argumentam que: 
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“Apesar dessa nova ênfase no discurso e na interação, 

consideramos que relativamente pouco é conhecido sobre como 

os professores dão suporte ao processo pelo qual os estudantes 

constroem significados em salas de aula de ciências, sobre como 

essas interações são produzidas e sobre como os diferentes 

tipos de discurso podem auxiliar a aprendizagem dos 

estudantes. Dificilmente alguém discordaria da importância 

central do discurso de professores e alunos na sala de aula de 

ciências para a elaboração de novos significados pelos 

estudantes. No entanto, relativamente pouca atenção tem sido 

dada a esse aspecto, tanto entre professores, formadores de 

professores e investigadores da área” (p. 284). 

De acordo com Neil Mercer (1998), os discursos em sala de aula têm sido 

estudados por diversas áreas disciplinares entre as quais se destaca não só a 

Psicologia, mas também os estudos sociológicos, antropológicos e linguísticos, 

gerando um campo interdisciplinar de conhecimento que oferece uma base 

crítica e construtiva para o desenvolvimento metodológico das pesquisas 

socioculturais. Desta forma, as investigações das interações discursivas em sala 

de aula que visam os momentos de atividade e tarefas vêm complementar as 

investigações sobre a linguagem e conceitos científicos e o ensino de ciências 

(SANTOS et. al., 2014).  

Assumindo um cunho sociológico, nossa pesquisa dialoga com o referencial 

sociolinguístico da teoria do Discurso Pedagógico de Basil Bernstein, que 

procurou preencher a lacuna existente entre o conhecimento das relações entre 

a classe social e o sucesso escolar. Para Bernstein, a Sociologia da Educação 

deve voltar-se para análise das características intrínsecas da comunicação que é 

realizada pelo discurso pedagógico da educação (DOMINGOS et. al., 1986).  

Nosso trabalho será apresentado em quatro capítulos e mais as 

considerações finais. No primeiro capítulo, destina-se à apresentação da teoria 

de Basil Bernstein e sua condição crítica de pensar a realidade escolar, os 

elementos da teoria que irão compor os aspectos metodológicos, de análise e de 

discussão dos nossos dados. Também serão abordadas as dimensões dos níveis 
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de exigência conceitual de autoria do grupo de estudo português ESSA2- 

Estudos Sociológicos de Sala de Aula. Este grupo é considerado o pioneiro nas 

investigações em sala de aula de Ciências com aporte teórico Bernsteiniano,  e 

suas pesquisas encontram-se centradas na área das Ciências no Ensino Básico e 

Secundário.  

No capítulo segundo trazemos a perspectiva da formação de professores no 

contexto da análise crítica, iniciando com uma breve abordagem sobre a 

formação de professores para e Educação Básica no Brasil, seguido da discussão 

sobre a condição da formação inicial e os processos identitários que envolvem 

esta etapa, a realidade das escolas públicas brasileira em contextos 

democráticos e as implicações do déficit de professores de Ciências no Brasil 

para a Educação Básica. Também apontaremos vínculos entre estes aspectos e o 

contexto educacional do estado da Bahia, onde a pesquisa foi desenvolvida. 

No terceiro capítulo é apresentada a construção da nossa metodologia de 

trabalho à luz da teoria de Basil Bernstein. Apontamos os caminhos 

metodológicos percorridos durante as etapas de nossa investigação, dando 

ênfase na apresentação do contexto socioeconômico e cultural dos alunos que 

compõe o nosso objeto de estudo a fim de tornar mais explícitos os contextos 

escolares em que cada professor está inserido e realizando suas práticas 

pedagógicas. 

No quarto capítulo apresentamos a nossa análise da realidade 

escola/aluno/professor/produção de conhecimento e o que a teoria nos ajuda a 

compreender, e também buscamos caracterizar as práticas pedagógicas dos 

professores por meio das regras do discurso instrucional de Basil Bernstein e 

das dimensões da exigência conceitual de acordo com Ana Maria Morais e 

Isabel Pestana Neves. Por fim apresentaremos as nossas considerações finais 

das discussões realizadas e as contribuições do nosso trabalho para os estudos 

sociológicos em sala de aula e das condições de trabalho de professores de 

ciências que também atuam sem formação específica na área. 
                                                           
2 

 Constitui um grupo de investigação integrado no Instituto de Educação e no Centro de 
Investigação em Educação da Universidade de Lisboa que pretende valorizar a perspectiva 
sociológica na análise educacional. <http://essa.ie.ulisboa.pt/indexport.htm>. 
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CAPÍTULO 1  

 A TEORIA DE BASIL BERNSTEIN E SUA CONDIÇÃO 

CRÍTICA DE PENSAR A REALIDADE ESCOLAR 

 

Na introdução, foram trazidas informações sobre a pesquisadora e autora desta 

dissertação, bem como do grupo de estudos no qual faz parte e sua colaboração para o 

desenvolvimento deste trabalho. Também vos apresentamos os objetivos da pesquisa e os 

argumentos que justificam a sua relevância para o cenário das investigações em Ensino 

de Ciências. Neste primeiro capítulo buscamos apresentar os princípios teóricos que 

orientam o nosso trabalho e a importância de uma análise sociológica sobre a linguagem 

e o discurso no ensino de ciências. Iniciaremos com uma breve abordagem da teoria 

pedagógica crítica que orienta a teoria de Basil Bernstein, seguido da apresentação do 

desenvolvimento do seu pensamento e de sua teoria em sociologia da educação e os 

conceitos e aspectos da teoria que nos permitem a caracterização da prática pedagógica 

dos professores investigados nesta pesquisa. 

 

1.1 A pedagogia crítica e os princípios orientadores da teoria de Basil 

Bernstein 

No cenário da década de 60, marcado por muitas manifestações culturais e 

sociais, como os protestos estudantis na França, o movimento de direitos civis 

nos Estados Unidos, a guerra no Vietnã, os movimentos feministas e a ditadura 

militar no Brasil, surgiram às primeiras teorizações que questionavam a 

estrutura e o pensamento da educação tradicional (SILVA, 2005). Neste 

momento, a visão tradicional da escola, como um espaço de instrução e 

aprendizagem, neutra por sua não incorporação dos conceitos de poder, 

política, história, contexto, sua dominação do conhecimento e das relações 

sociais passam a ser questionados.  

Os teóricos críticos que defendem uma nova pedagogia argumentavam que 

as escolas racionalizavam a indústria do conhecimento em divisões de classes, 

reproduzindo desigualdade, racismo e sexismo (McLAREN, 1997). Para Silva 

(2005), a ideologia da pedagogia tradicional atua de forma discriminatória e 

garante por meio da escola que crianças das classes dominadas não cheguem a 
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atingir os níveis que seriam capazes de aprender hábitos e habilidades próprias 

da classe dominante. Deste modo, as pessoas das classes subordinadas são 

ensinadas na submissão e obediência enquanto as pessoas das classes 

dominantes aprendem a comandar e controlar. 

Assim os movimentos intelectuais da época reivindicaram uma renovação 

da teoria educacional tradicional. Estes movimentos ocorreram em vários locais 

e de forma quase simultânea, na Inglaterra, França, Estados Unidos e também 

no Brasil (SILVA, 2005). No entanto, a pedagogia crítica não se constituiu de um 

conjunto homogêneo de ideias, apesar de que os teóricos críticos buscavam de 

forma comum fortalecer aqueles sem poder e transformar as desigualdades e as 

injustiças sociais existentes (McLAREN, 1997). 

De acordo com Silva (2005), na França e Inglaterra as teorias educacionais 

tinham suas bases na sociologia crítica de Bourdieu e na filosofia marxista de 

Althusser. Já nos Estados Unidos e Canadá as teorias educacionais críticas 

tinham suas bases no próprio campo de estudo da educação. Nos Estados 

Unidos surgiu um antagonismo na teoria educacional crítica, pois de um lado 

estava os teóricos que utilizavam os conceitos marxistas e o pensamento da 

Escola de Frankfurt para  criticar o modelo pedagógico tradicional, e de outro 

estavam aqueles que fundamentavam suas críticas inspirados em estratégias 

interpretativas de investigação, como a fenomenologia e a hermenêutica.  

Ao questionarem a ideologia da educação, os teóricos marxistas e 

neomarxistas abriram espaço para os questionamentos ideológicos do currículo 

e o seu papel social, político e cultural. Nos Estados Unidos se destaca a teoria 

crítica de Henry Giroux que argumenta que a escola e o currículo devem ser 

locais onde os estudantes possam exercer atividades democráticas de discussão 

e participação. Para Giroux, ações no nível da escola e do currículo não devem 

ser feitos apenas para dominação e controle, e deve haver lugar para a oposição 

e a resistência (SILVA, 2005). A visão de escola de Giroux difere da visão 

tradicionalista que concebe a escola como um local de instrução e também da 

visão dos críticos que veem as escolas como agências de reprodução social, 

econômica e cultura. Para ele a escola é uma esfera pública democrática. 
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No Brasil, as obras de Paulo Freire, embora não se dirijam de forma 

específica sobre o currículo, trás implicações para a sua teorização, 

principalmente devido a sua preocupação com questões epistemológicas como: 

O que ensinar? O que significa conhecer? (SILVA, 2005). Com seus livros 

difundidos em todo o mundo, Paulo Freire defendeu a necessidade de tornar a 

educação acessível às camadas populares por meio da discussão e 

problematização visando transformar a realidade social. Em oposição à 

educação bancária, em que aos alunos era oferecido o conhecimento como 

depósito para que o mesmo fosse guardado, Paulo Freire traz a concepção de 

educação problematizadora, na qual educadores e educandos estabelecem 

contato com o mundo vivido de forma dinâmica.  

Já na Inglaterra as críticas sobre currículo davam-se a partir da Sociologia, e 

este momento foi sobretudo marcado pela publicação do livro Knowledge and 

control organizado por Michael Young, que marcou o início de um movimento 

conhecido como Nova Sociologia da Educação, que continha ensaios do próprio 

Young, de Pierre Bourdieu e de Basil Bernstein entre outros. De acordo com 

Silva (2005), no contexto da sociologia crítica que se desenvolveu na Inglaterra, 

a obra de Bernstein ocupa posição singular. Embora o foco da sua obra não seja 

o currículo, Bernstein preocupa-se em pensar e discutir como o currículo está 

estruturalmente organizado. 

Assim, a pedagogia crítica está fundamentalmente preocupada em 

compreender as relações entre poder e conhecimento de uma sociedade, relação 

esta capaz de definir a produção e a reprodução social e cultural (McLAREN, 

1997). Sendo as relações de poder e conhecimento refletidas e mantidas por 

meio da escola, a pedagogia crítica busca compreender como estas relações se 

desenvolvem e são mantidas no aparelho escolar, principalmente por meio do 

currículo. Para Silva (2005), a obra de Bernstein mostra, sobretudo, que é 

impossível conhecer o currículo e a pedagogia sem uma perspectiva sociológica, 

pois uma teoria crítica da educação não pode deixar de se perguntar qual o 

papel da escola na reprodução cultural e social, e a teoria de Bernstein torna-se 

fundamental para a compreensão desse papel.  
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A nova sociologia da educação vai apontar que as escolas são parte de um 

processo social mais amplo e que devem ser vistas como uma estrutura 

socioeconômica, na qual o currículo realiza uma seleção cultural mais ampla. 

Assim os novos críticos argumentam a favor de uma reavaliação da pedagogia 

tradicional, que contemple as relações entre currículo, escola e sociedade 

(GIROUX, 1997). Ao questionarem como as escolas ajudam a transmitir status e 

posição de classe na sociedade, os educadores críticos apontam para caminhos 

esclarecedores de tais questões, como a alocação de estudantes em escola 

públicas e privadas; a composição socioeconômica das comunidades escolares; 

e a colocação de estudantes em diferentes currículos dentro das escolas 

(McLAREN, 1997). 

O pensamento crítico da nova sociologia da educação também abre espaço 

para outros questionamentos, qual o papel dos professores na escola e no 

currículo crítico? Para a pedagogia crítica a educação deve ser problematizada e 

o professor deve ser aquele que levanta um problema com uma visão política 

explícita dos assuntos a serem questionados. De acordo com Paulo Freire, o 

professor deve ter uma visão de ensino que além de problematizadora e 

humana, seja capaz de aproximar o conhecimento cotidiano do aluno ao 

conhecimento científico.  

Para Henry Giroux, o professor deve ser um intelectual (estudioso e 

pensante) capaz de agir, tomar decisões e realizar transformações, pensar de 

forma crítica na sua própria prática pedagógica, ensinar de forma que seus 

alunos pensem de forma crítica, não permear a atividade docente como técnica 

(instrumental) e sim de forma problematizadora. Enquanto intelectuais, os 

professores devem combinar a reflexão e ação no interesse de fortalecerem os 

estudantes com as habilidades e conhecimentos necessários para abordarem as 

injustiças e de serem atuantes críticos comprometidos com o desenvolvimento 

de um mundo livre da opressão e exploração.  De acordo com Giroux, 

“Intelectuais deste tipo não estão meramente preocupados com a promoção de 

realizações individuais ou progresso dos alunos nas carreiras, e sim com a 

autorização dos alunos para que possam interpretar o mundo criticamente e 

mudá-lo quando necessário” (1997, p.29). 
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Basil Bernstein não traz uma definição precisa sobre o papel do professor 

numa pedagogia crítica, para ele no processo de ensino e aprendizagem em sala 

de aula a relação professor-aluno deve ser favorecida de forma que o ensino 

não esteja centrado apenas no aluno, nem tão pouco, apenas no professor. Por 

meio dos princípios de poder e controle, Bernstein defende que o professor 

deve promover certo controle aos alunos sobre sua própria aprendizagem, o 

professor deve respeitar o ritmo de aprendizagem dos alunos e manter os 

critérios de avaliação da aprendizagem explícitos para favorecer a 

aprendizagem dos códigos elaborados, como os do conhecimento científico. 

Deste modo, o papel do professor está diretamente ligado a linguagem que ele 

utiliza na comunicação pedagógica, a qual Bernstein caracterizou como códigos 

linguísticos, e que por meio das relação professor-aluno regulam as orientações 

intelectuais, afetivas e sociais, que vão implicar no nível de aprendizagem dos 

alunos e na produção e reprodução cultural e social. 

Para Sadovnik (2001), Bernstein foi um dos primeiros sociólogos do mundo 

cuja obra, desenvolvida nos últimos quarenta anos, nos leva a entender a 

relação entre a política econômica, a família, a linguagem e a escola. Procurando 

estabelecer uma descrição que permitisse a integração entre os níveis macro e 

micro, Bernstein desenvolve uma teoria que nos permite compreender como as 

relações de classe geram desigualdades sociais, sendo estas desigualdades 

realizadas na criação, organização, distribuição e reprodução dos valores 

materiais e simbólicos da sociedade, principalmente da divisão social do 

trabalho que marca a divisão de classes sociais. Deste modo, qualquer análise 

sobre como a estrutura de classes se repete no processo de socialização deve 

mostrar necessariamente as relações de classe na família, na escola e no trabalho 

(DOMINGOS et. al., 1986). 

Como resultado da sua atuação docente no ensino secundário nos anos 50, 

Bernstein notou claramente a discrepância entre a forma de comunicação 

requerida pela escola e a forma de comunicação que os alunos desenvolviam, 

sendo estas duas formas opostas. Ele atribui essas formas de comunicação aos 

de códigos de fala, assim em sua teoria ele procura preencher a lacuna existente 

sobre o conhecimento das relações entre a classe social e o sucesso na escola, 
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sendo que no desenvolvimento de sua teoria a linguagem é vista como uma 

mensagem e a língua como um código, ou seja, numa comunicação, uma 

mensagem é transmitida por meio de um código linguístico (DOMINGOS et. al., 

1986). 

Para Bernstein (2001), a divisão social do trabalho cria, distribui, reproduz e 

legitima os valores físicos e simbólicos na sociedade, gerando a divisão social de 

classes, esta divisão por sua vez é desigual e promove formas de comunicação 

próprias para cada classe. O uso da linguagem ocorre em função das relações 

sociais que regulam o que, quando e como é falado, o qual ele chamou de 

códigos linguísticos, portanto, é a estrutura social que determina o 

comportamento linguístico dos sujeitos na sociedade (SOARES, 2000).  

 

1.2 O código pedagógico 

Segundo Bernstein, numa sociedade dividida em classes pode-se identificar 

dois tipos de códigos linguísticos, o código elaborado e o código restrito. A 

diferença entre estes dois códigos resulta da diferença entre os processos de 

socialização que ocorrem nas diversas classes sociais (SOARES, 2000; 

DOMINGOS et. al., 1986).  

Num trabalho de investigação3 com dois grupos de crianças, trinta da classe 

média e trinta da classe trabalhadora, com idades entre oito e onze anos, foram 

apresentados figuras de alimentos que eram conhecidos por todos. No primeiro 

momento da investigação foi solicitado às crianças que agrupassem as figuras 

dos alimentos da forma que lhes fosse conveniente.  

Depois de agrupados foi solicitado a elas que explicassem a forma como 

realizaram o agrupamento. As crianças da classe trabalhadora realizaram o 

agrupamento classificando os alimentos de acordo com a sua relação com o 

cotidiano familiar, por exemplo, alimentos que comemos em casa, alimentos 

que a mãe costuma preparar. Já as crianças de classe média realizaram o 

agrupamento classificando os alimentos de acordo a sua relação com as práticas 

sociais, por exemplo, alimentos que vêm da terra, alimentos que vêm do mar. 

                                                           
3 Disponível na obra: Bernstein, B. La estrutura del discurso pedagógico: clases, códigos y 
control. 4 ed., vol. 5, Morata: Madrid, 2001, p.30. 
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No segundo momento foi solicitado às crianças que realizassem o agrupamento 

dos alimentos de outra maneira, as crianças da classe trabalhadora realizaram o 

agrupamento utilizando os mesmos critérios, já os da classe média modificaram 

a forma de agrupar utilizando os mesmos critérios das crianças da classe 

trabalhadora. O que se pode observar nesta e em outras investigações é que a 

comunicação das crianças da classe trabalhadora se relaciona diretamente com 

o contexto local de suas vidas, sendo então uma relação direta e específica 

chamada de código restrito, já a comunicação das crianças da classe média 

independe de um contexto específico, sendo então uma relação indireta e 

menos específica chamado de código elaborado.  

De acordo com Soares (2000), Bernstein aponta que o processo de 

socialização das crianças da classe média daria a elas acesso aos códigos 

elaborados e restritos, enquanto o processo de socialização das crianças da 

classe trabalhadora daria a elas acesso ao código restrito. No entanto, as 

primeiras publicações de Bernstein que abordam os códigos elaborados e 

restritos foram mal interpretadas e incorretamente compreendidas, pois na 

época as suas ideias foram atribuídas à teoria da deficiência linguística, que 

apontava que as crianças de classe trabalhadora possuem uma linguagem 

deficiente que as impediam de obter sucesso na escola, deste modo a sua teoria 

foi alvo de criticas. Bernstein, no entanto, rebate estas críticas, pois sua teoria 

não aponta para o déficit linguístico, ele esclarece que um código sendo restrito 

não afeta a quantidade e qualidade do discurso, mas afeta a sua forma, sendo 

evidente que não há um código melhor que o outro, pois cada um possui a sua 

estética própria, contudo a sociedade pode atribuir diferentes valores aos 

diferentes tipos de códigos (DOMINGOS et. al., 1986). 

Para Bernstein (2001), o uso dos códigos elaborados ou restritos significa a 

capacidade de adequar a linguagem ao contexto e este entendimento é crucial 

para a área da educação, uma vez que a escola usa principalmente o código 

elaborado. Portanto, em sua perspectiva isso explica parte do fracasso escolar 

da criança de classe trabalhadora, pois a sua experiência escolar significará 

numa tentativa de transformação social e simbólica que implica dominar 

também os códigos elaborados.  
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Mais além, Bernstein busca explorar não apenas a comunicação das crianças 

na escola e na família, mas a relação entre estas duas formas de socialização, 

família-escola, e esta é uma mudança importante em sua teoria, pois se refere 

agora não aos códigos linguísticos, mas sim aos códigos sociolinguísticos 

(SOARES, 2000; DOMINGOS et. al., 1986). Bernstein afirma que entre a escola e 

a comunidade que pertencem alguns alunos pode existir uma descontinuidade 

cultural baseada na comunicação diferente entre a família, a comunidade e a 

escola (DOMINGOS et. al., 1986). Assim, a disponibilidade, distribuição e 

realização dos códigos elaborados vão depender das relações entre a educação e 

a comunicação, à medida que as relações existentes dentro e entre a educação, 

família e comunidade são reguladas pelas classes. (BERNSTEIN, 2001).  

Os indivíduos aprendem os seus papeis sociais por meio do processo de 

comunicação, pois cada vez que uma criança fala ou ouve é nela reforçada a 

estrutura social e moldada a sua identidade social (DOMINGOS et. al., 1986). O 

conceito de código é então definido por Bernstein como um dispositivo de 

posicionamento culturalmente determinado, sendo este um princípio que 

regula, seleciona e integra significados, formas de realização e contextos, 

portanto o código regula as relações existentes entre contextos e dentro dos 

contextos (BERNSTEIN, 2001) e, desse modo, os códigos sociolinguísticos são 

definidos como dispositivos de controle cultural (DOMINGOS et. al., 1986). 

Nessa perspectiva Bernstein define que as relações de classe ocorrem por 

meio dos contextos sociais, atribuindo então à sua teoria os conceitos de poder e 

controle. As relações de poder criam, justificam e produzem limites entre 

distintas categorias (grupo, gênero, classe social, raça, discursos), atuando para 

provocar rupturas, produzir marcadores de espaços sociais, e deste modo as 

relações de poder expressam as relações sociais que ocorrem entre contextos ou 

categorias. As relações de controle estabelecem formas legítimas de 

comunicação adequada a diferentes categorias, e dessa forma o controle 

expressa as relações sociais que ocorrem dentro dos contextos e socializa os 

indivíduos nestas relações (BERNSTEIN, 2001). Para Bernstein as relações de 

classe ocorrem por meio da distribuição do poder e dos princípios de controle 
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que irão gerar um código, e este irá posicionar os sujeitos na sociedade 

definindo a reprodução cultura. 

O código então deve gerar princípios que permitam fazer a distinção entre 

vários contextos e princípios que levam à criação e à produção de relações 

especializadas dentro de cada contexto (DOMINGOS et. al., 1986).  Com este 

pensamento, Bernstein refina os conceitos de códigos elaborados e restritos para 

regras de reconhecimento e regras de realização. Deste modo, a forma de 

adquirir um código se dá por meio das regras que dão acesso ao que é 

requisitado em um contexto, de maneira que ao sujeito seja possível antecipar e 

executar uma conduta adequada (BERNSTEIN, 1998).  Assim, as regras de 

reconhecimento criam os meios para reconhecer as especialidades que 

constituem um contexto, e as regras de realização regulam a criação e a 

produção de relações internas a esse contexto (DOMINGOS et. al., 1986).   

Para Bernstein (1998), a posse das as regras de reconhecimento é uma 

condição necessária para se produzir um texto legítimo4 em determinado 

contexto, porém elas não são suficientes pois é necessário saber como construir 

na prática um texto legítimo, e isto se dá por meio das regras de realização. 

Deste modo “um individuo puede ser capaz de reconocer que está em uma 

classe de sociologia, pero no ser capaz de produzir los textos y las práticas 

específicas del contexto5” (1998, p. 134).  

De acordo com Bernstein o modo como a sociedade seleciona, classifica, 

distribui, transmite e avalia o conhecimento educacional formal reflete na 

distribuição de poder e nos princípios de controle social, por isso desenvolveu 

os conceitos de classificação e enquadramento que podem ser usados ao nível 

da sala de aula, ao nível dos códigos, nas relações interior e exterior à escola, 

permitindo uma ligação entre os estudos sociolinguísticos e os estudos da 

transmissão-aquisição6 educacional (DOMINGOS et. al., 1986). 

                                                           
4  De acordo com Bernstein (2001) um texto legítimo é um texto solicitado por meio do código. 
5
 “Um indivíduo pode ser capaz de reconhecer que está em uma aula de sociologia, porém não 

será capaz de produzir os textos e as práticas específicas do contexto”. 
6 O termo transmissão-aquisição utilizado na teoria de Bernstein não se refere a ideia da educação 
bancária, mas sim a forma como o conhecimento educacional é ensinado ao alunos através da 
comunicação pedagógica, ou seja, a transmissão para Bernstein ocorre no contexto escolar por 
meios dos discursos promovidos pelos sujeitos educacionais, promovendo a aquisição dos 
conhecimentos. 
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Para Bernstein, a produção e reprodução dos códigos ocorrem por meio de 

um conjunto de categorias e um conjunto de práticas sociais especializadas. As 

categorias são reguladas pela divisão social do trabalho e suas relações sociais 

internas, e as práticas são realizações das categorias, por exemplo, na escola, a 

divisão social do trabalho é constituída por um conjunto de categorias: 

transmissores (professores) e adquirentes (alunos); as relações sociais referem-

se às práticas que ocorrem entre os professores, entre os alunos, entre os alunos 

e os professores, ou seja, entre as categorias (DOMINGOS et. al., 1986).  Assim, 

Bernstein define que o código é determinado por valores de classificação e 

enquadramento, a classificação traduz as relações de poder, logo é capaz de 

examinar as relações que ocorrem entre as categorias (agentes, discursos, 

práticas), já o enquadramento traduz as relações de controle sobre a 

comunicação (pais e filhos, alunos e professores), logo é capaz de examinar as 

relações que ocorrem dentro das categorias (BERNSTEIN, 1998).  Domingos et. 

al. (1986) inferem que: 

“Os conceitos de classificação e de enquadramento permitem 

destacar os componentes de poder e de controle contidas nos 

códigos de transmissão que regulam a estrutura do conhecimento 

educacional; uma mudança de código traduz uma alteração nas 

estruturas de poder e de controle que afetará a forma das relações 

sociais e, consequentemente, a forma como é pedagogicamente 

moldada a estrutura mental.” (p.147). 

 

A partir das discussões que Bernstein traz sobre a divisão de classe, sobre os 

códigos sociolinguísticos e as relações de poder e controle, ele elabora a teoria 

do Dispositivo Pedagógico que, de acordo com Mainardes e Stremel “é um 

modelo capaz de analisar o processo pelo qual uma disciplina ou um campo 

específico do conhecimento é transformado para constituir o conhecimento 

escola”. (2010, p.11). 

 

1.3 A teoria do Dispositivo Pedagógico 

Para Bernstein, o conhecimento educacional formal ocorre por meio de três 

sistemas: o currículo, a pedagogia e a avaliação (DOMINGOS et. al., 1986). 
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Assim, ele define a teoria do Dispositivo Pedagógico como um conjunto de três 

regras: as distributivas, de recontextualização e de avaliação. De acordo com 

Bernstein, a função das regras distributivas é distribuir formas de consciência 

mediante a distribuição de diferentes formas de conhecimento, as regras de 

recontextualização têm a função de regular a formação de um discurso 

pedagógico específico, e as regras de avaliação têm a função de avaliar como a 

prática pedagógica transmite os critérios no nível da produção e da 

regulamentação da consciência (BERNSTEIN, 1998).   

As regras do Dispositivo Pedagógico estão relacionadas hierarquicamente, 

de forma que a regra distributiva rege a recontextualizadora que por sua vez 

rege a avaliativa (MAINARDES; STREMEL, 2010). A regra distributiva 

distingue entre as classes diferentes tipos de conhecimento, estando presente 

em todas as sociedades. Estas regras criam sociologicamente um campo 

especializado de produção de discursos, com regras de acesso, controle e poder 

(BERNSTEIN, 1998).  Um discurso ocorre por meio das regras distributivas que 

marcam e distribui quem pode transmitir o quê, a quem e em quais condições, 

estabelecendo assim as regras na comunicação (DOMINGOS et. al., 1986).  

Na comunicação pedagógica, os discursos pedagógicos ocorrem por meio 

da transmissão-aquisição do conhecimento, e este discurso cria por meio das 

regras de recontextualização os sujeitos pedagógicos (DOMINGOS et. al., 1986). 

Por meio das regras recontextualizadoras, um discurso se desloca do seu 

contexto original onde foi produzido, para outro contexto, onde é modificado e 

recolocado (MAINARDES; STREMEL, 2010). De acordo com Bernstein, o 

discurso pedagógico ocorre por meio de dois processos de recontextualização, a 

oficial, regulada politicamente pelo Estado por meio dos sistemas legislativos, 

administrativos e da função pública, e a pedagógica, regulada pelas posições, 

agentes e práticas de agências universitárias de educação, de escolas de 

formação docente, de escolas de educação básica, e dos meios de comunicação 

como jornais, revistas e livros (DOMINGOS et. al., 1986).  

A recontextualização oficial cria um discurso oficial que tem como objetivo 

estabelecer um conjunto de conhecimentos específicos e práticas reguladoras a 

serem transmitidas pela escola, assim como a recontextualização pedagógica 
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cria um discurso pedagógico oficial, que se preocupa com os princípios e 

práticas que regulam os discursos de produção e reprodução do conhecimento. 

Tanto o discurso recontextualizador oficial quanto o pedagógico oficial 

disputarão espaços e influências na configuração do discurso pedagógico 

(MAINARDES; STREMEL, 2010). 

Por fim, as regras de avaliação condensam o dispositivo pedagógico, pois é 

no momento da avaliação que vemos como as regras distributivas foram 

realizadas por meio das regras de recontextualização (HOADLEY; MULLER, 

2013). É por intermédio das regras de avaliação que podemos analisar como 

ocorre a aquisição do conhecimento e da consciência. Na figura 1 é apresentada 

uma síntese do Dispositivo Pedagógico da teoria de Basil Bernstein. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 O Discurso Pedagógico  

Como vimos, o dispositivo pedagógico é um meio à disposição do Estado 

para a produção e a reprodução da cultura da sociedade, e também para a 

reprodução de códigos dominantes. No contexto da reprodução cultural, é o 

código pedagógico (regras de recontextualização) que estabelece a relação entre 

o nível institucional (escola) e o interacional (comunicação), portanto é no 

processo de recontextualização que um discurso pedagógico ocorre 

(MAINARDES; STREMEL, 2010; DOMINGOS et. al., 1986).  

No processo de recontextualização pedagógica ocorre a transmissão-

aquisição do conhecimento escolar, e este processo ocorre por meio dos 

discursos promovidos entre os sujeitos da escola. Uma vez que a escola é um 

campo de recontextualização, ela sofre influência de outros contextos, internos e 

Figura 1. Estrutura do Dispositivo Pedagógico (Fonte: Adaptado de Bernstein, 1998, p.67). 
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externos a ela, como o contexto primário dos alunos (família, comunidade), 

assim os discursos da família e da comunidade podem interferir no discurso 

escolar, como o discurso escolar pode influenciar os discursos da família e da 

comunidade. 

De acordo com Bernstein (1998), o discurso pedagógico é um princípio que 

engloba dois discursos, um de ordem técnica que regula as relações 

especializadas e outro de ordem social, que regula a moral, criando ordem, 

relações e identidade. Segundo o autor, do ponto de vista analítico podemos 

distinguir dois discursos, o discurso regulador – DR, que trata do controle de 

ordem social e formas adotadas nas relações hierárquicas da relação 

pedagógica, como conduta, caráter e boas maneiras; e o discurso instrucional – 

DI, referente à ordem adotada nos discursos e nas instruções, como a seleção de 

conteúdos, a sequência e ritmos de realização das aulas e os critérios de 

avaliação que são empregados. O discurso regulador integra o discurso 

instrucional e é o discurso dominante. 

A estrutura institucional da escola como um contexto de reprodução tem o 

seu discurso pedagógico marcado pelo tempo e pelo espaço. A dimensão 

temporal é formada pelas relações entre professores, alunos, professores e 

alunos e diz respeito à prática pedagógica (transmissão-aquisição); A dimensão 

espacial é constituída pelas relações dentro e entre os locais de reprodução e diz 

respeito às práticas de organização (DOMINGOS et. al., 1986). É importante 

mencionar que, para Bernstein (1998), uma prática pedagógica é um contexto 

social fundamental por meio do qual se realizam a reprodução e a produção 

cultural.  

Deste modo, a relação do discurso pedagógico entre as dimensões do tempo 

e do espaço onde é reproduzido ocorre por meio do discurso regulador e do 

discurso instrucional, como podemos ver na figura 2. 
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1.4.1 O Discurso Regulador – DR 

O DR da escola é um discurso institucionalizado que está na base da 

produção e reprodução de normas e de valores. Assim, como a reprodução do 

discurso pedagógico ocorre por meio das dimensões de tempo e espaço, o 

discurso regulador irá gerar práticas reguladoras nestas duas dimensões. Na 

dimensão espacial, o discurso regulador ocorre sobre a organização (locais 

organizacionais) e, por meio de valores de classificação e enquadramento, cria 

relações de posição, práticas e categorias dentro da escola e entre a escola e 

outros contextos; Na dimensão temporal, o discurso regulador ocorre sobre a 

comunicação (relações sociais) e, por meio de valores de classificação e 

enquadramento, cria relações sociais entre transmissores, adquirentes, 

transmissores e adquirentes (DOMINGOS et. al., 1986). Vejamos como ocorre a 

atribuição de valores de classificação e enquadramento em cada dimensão do 

discurso regulador: 

 

a) Dimensão espacial (dentro e entre contextos de reprodução) 

Nesta dimensão, a classificação refere-se ao grau de manutenção de 

fronteiras entre contextos de reprodução (família/comunidade, escola). Quando 

houver uma separação nítida entre os contextos, teremos a origem de 

Figura 2. Relações entre o Discurso Pedagógico e as práticas e locais da sua reprodução através dos 
discursos instrucional e regulador (Fonte: Adaptado de Domingos et. al., 1986, p.305). 
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hierarquias, portanto, um poder da escola sobre o contexto da 

família/comunidade. Neste caso considera-se o valor de classificação como 

forte (C+); quando a separação entre os contextos não for tão evidente, não 

veremos uma relação de hierarquia, e as relações de poder serão próximas entre 

o contexto da escola e da família/comunidade. Considera-se neste caso a 

classificação com um valor fraco (C-). Já o enquadramento vai se referir ao grau 

de manutenção de fronteiras entre os contextos de reprodução, ou seja, o 

controle sobre a comunicação. Quando o valor de enquadramento é forte (E+), o 

aluno é deslocado dos seus valores e identidades do contexto primário 

(família/comunidade) para a relocação dos valores e identidades do contexto 

da escola; num enquadramento fraco (E-), a escola legitima os valores e 

identidades de outros contextos e os alunos são menos deslocados dos seus 

valores e identidades do contexto primário (MORAIS; NEVES, 2007; 

DOMINGOS et. al., 1986). 

Quando a classificação e o enquadramento ocorrem dentro dos contextos, 

temos o nível do discurso instrucional, por isso Bernstein aponta o discurso 

regulador como um discurso dominante, pois o discurso instrucional está 

integrado nele. 

 

b) Dimensão temporal (relações sociais) 

Subjacente às relações entre os professores estão o poder e o controle 

traduzidos pela comunicação. Quando a estrutura da escola é muito 

estratificada, as relações sociais entre os professores vão se basear na 

manutenção da hierarquia escolar e as suas práticas serão isoladas, neste caso o 

valor de classificação da relação social entre professores será forte (C+), mas se 

as relações de poder não promovem a manutenção da hierarquia e suas práticas 

são incorporadas, o valor de classificação será fraco (C-). As relações entre 

alunos terá classificação forte (C+) se suas características forem objeto de 

formação de grupos de alunos (sexo, idade, capacidade), mas se a classificação 

for fraca (C-), a organização social dos alunos será mais homogênea com 

participação e cooperação dos grupos. No que se refere às relações sociais entre 

professores e alunos, a relação de comunicação é determinada por valores de 
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enquadramento, e quando na transmissão de normas e valores o aluno tem 

pouco controle sobre a transmissão, o valor de enquadramento será forte (E+), 

mas se tiver maior controle sobre a transmissão e se tiver à sua disposição 

opções de normas e valores, o valor de enquadramento será fraco (E-) 

(MORAIS; NEVES, 2007; DOMINGOS et. al., 1986). 

Na figura 3 estão esquematizados os aspectos das dimensões espacial e 

temporal da comunicação no contexto de reprodução que ocorre por meio do 

discurso regulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 O Discurso Instrucional – DI 

O DI ocorre por meio das relações sociais da instrução e é realizado na 

prática pedagógica no processo de transmissão-aquisição. O discurso 

instrucional se ocupa em definir o “como” da prática pedagógica, sendo assim 

se ocupa da transmissão-aquisição das regras de realização. O discurso 

instrucional é composto por quatro regras chamadas de regras discursivas, e 

são elas: a seleção (que se ocupa dos momentos em que ocorre a escolha dos 

conteúdos, materiais didáticos, atividades, etc. a serem usados na sala de aula); 

sequência (ocupa-se dos momentos em que é definido o plano de aula, com a 

Figura 3. Dimensão espacial e temporal do discurso regulador (Fonte: Adaptado de 
Domingos et. al., 1986, p.312). 
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ordem de conteúdos, atividades, etc. a serem seguidos); ritmagem (se refere ao 

tempo empregado na sala de aula para execução do plano de aula, sendo assim 

a ritmagem se relaciona diretamente com a sequência); critérios de avaliação (se 

ocupa dos momentos em que ocorre a avaliação da aprendizagem). 

É por meio da relação professor-aluno que o discurso instrucional se 

desenvolve e, assim, as regras discursivas vão definir “como” ocorre o controle 

dos transmissores e adquirentes sobre o processo de transmissão-aquisição, ou 

seja, por meio do princípio de enquadramento que regula a seleção, sequência, 

ritmo e critérios de avaliação da prática pedagógica (MORAIS; NEVES, 2007, 

DOMINGOS et. al., 1986). Na figura 4 estão esquematizadas as regras 

discursivas do discurso instrucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 A Prática Pedagógica 

Uma prática pedagógica é qualquer relação social na qual conhecimentos 

são transmitidos e adquiridos, ou seja, existe uma relação entre transmissores e 

adquirentes, sendo esta relação não exclusiva do contexto educacional. 

Portanto, uma prática pedagógica se estabelece por meio das relações entre 

transmissores e adquirentes, sejam eles professores-alunos, pais-filhos, médico-

paciente (BERNSTEIN, 2001; MORAIS; NEVES, 2007). 

Na prática pedagógica do contexto educacional, o nível da transmissão do 

discurso ocorre por meio dos discursos regulador e instrucional (DR e DI). Estes 

discursos por sua vez estabelecem as relações sociais de transmissão, aquisição 

Figura 4. Estrutura do Discurso Instrucional (Fonte: Elaboração própria). 
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e avaliação do conhecimento educacional. Os discursos da prática pedagógica 

definem a divisão do trabalho de instrução por meio das categorias 

(transmissores, adquirentes, discursos, espaços) e das relações sociais da 

instrução (MORAIS; NEVES, 2007). Para Bernstein (2001), em qualquer prática 

pedagógica existe uma relação pedagógica que consiste num conjunto de 

regras, as hierárquicas e as discursivas (sequência e critérios de avaliação). 

 

a) Regras Hierárquicas 

Segundo Bernstein (2001) em qualquer relação pedagógica o transmissor 

deve aprender a ser transmissor e o adquirente aprender a ser adquirente, e este 

processo supõe adquirir ordem social, caráter e modelo social, chamadas de 

ordem de conduta, sendo estas regras um pré-requisito para qualquer prática 

pedagógica. As regras de conduta então são chamadas de regras hierárquicas e 

ocorrem na prática pedagógica por meio do discurso regulador na comunicação 

entre transmissores-adquirentes. Deste modo, a caracterização de uma prática 

pedagógica educacional no nível das regras hierárquicas ocorre sobre as normas 

de conduta, estabelecendo relações de poder e controle entre as categorias 

envolvidas no processo de transmissão-aquisição. 

Na caracterização de uma prática pedagógica educacional as regras 

hierárquicas são cruciais, pois são elas que regulam a forma de comunicação 

entre as categorias com posições hierárquicas distintas (por meio dos princípios 

de controle) e a forma de comunicação entre sujeitos com posições hierárquicas 

distintas (por meio dos princípios de enquadramento) (MORAIS; NEVES, 2007). 

Assim, a relação entre as categorias, professor-aluno; aluno-aluno; entre 

disciplinas (interdisciplinar); dentro das disciplinas (intradisciplinar); escola-

família/comunidade; tipos de discurso (acadêmico e não acadêmico); 

professores-pais definem como os sujeitos podem ter o controle sobre as 

normas de conduta dentro de uma relação pedagógica (BERNSTEIN, 2001; 

MORAIS; NEVES, 2007). 

 

b)  Regras Discursivas 
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As regras discursivas que caracterizam a prática pedagógica são compostas 

das regras de seleção, sequência, ritmagem e de critérios de avaliação do 

discurso instrucional. Ocupam-se das relações entre professor-aluno nos 

momentos de comunicação do processo de transmissão-aquisição do 

conhecimento. 

Bernstein (2001) aponta que a produção da transmissão e da aquisição não 

ocorre de forma simultânea, uma coisa deve vir antes da outra e para que haja 

um progresso é necessário que se estabeleça uma sequência. Assim, toda prática 

pedagógica deve ter uma regra de sequência que supõe uma regra de ritmo, ou 

seja, a transmissão-aquisição é um processo que ocorre em tempos 

determinados e concebidos. Nas regras de critérios de avaliação, os critérios 

empregados na prática pedagógica vão determinar a produção do texto 

legítimo (MORAIS; NEVES, 2007). Em toda prática pedagógica é essencial que 

se avalie a competência dos adquirentes por meios dos critérios que foram 

posto a sua disposição e da produção alcançada (BERNSTEIN, 2001). 

As características necessárias para caracterização da prática pedagógica 

educacional estão esquematizadas na figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Estrutura das características da Prática Pedagógica educacional (Fonte: Própria). 
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De acordo com Domingos et. al. (1986), as características da prática 

pedagógica educacional podem gerar tipos distintos de pedagogias, nomeadas 

por Bernstein como visíveis e invisíveis. Para as autoras, a distinção entre os 

tipos de pedagogias se dá por meio das regras hierárquicas e discursivas da 

seguinte forma: 

a) Regras hierárquicas – Quando as regras hierárquicas são explícitas, 

as relações de poder entre transmissor e adquirente são de 

dominação/subordinação, sem ambiguidade; Quando implícitas 

determinam uma relação dominação/subordinação pouco clara e o 

adquirente pode ter maior controle sobre os seus movimentos, 

atividades e comunicação. 

b) Regras discursivas (Sequência) – Esta regra vai regular o 

desenvolvimento de um programa, currículo, sistema de avaliação, 

englobando a ritmagem. Regras de sequência explícita correspondem 

a uma ritmagem forte, que regulam publicamente aquilo que se deve 

aprender em cada idade; Se as regras de sequência forem implícitas, 

a ritmagem da transmissão será fraca, e o adquirente não pode saber 

os princípios de sua progressão. 

c) Regras discursivas (Critérios de Avaliação) – Numa transmissão que 

utiliza critérios explícitos, o transmissor torna ciente ao adquirente 

aquilo que falta na sua produção, ou seja, fornece os critérios; se a 

transmissão utiliza critérios implícitos, a fonte dos critérios serão os 

próprios adquirentes. 

Assim, uma pedagogia visível é criada por regras hierárquicas explícitas, 

regras de sequência explícitas e de critérios de avaliação explícitas e específicas. 

Já uma pedagogia invisível é criada por regras hierárquicas implícitas, regras de 

sequencia implícitas e de critérios de avaliação implícitos, múltiplos e difusos 

(DOMINGOS et. al., 1986). 

 

1.6 A Exigência Conceitual  

A exigência conceitual não é apontada na teoria de Bernstein, mas é com 

base nas pesquisas empíricas desenvolvidas sob a perspectiva de sua teoria que 
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a pesquisadora Ana Maria Morais, sua ex-aluna de doutorado e professora da 

Universidade de Lisboa introduz o conceito. 

Num trabalho de investigação sobre os fatores sociológicos e o insucesso de 

um grande número de alunos em Ciências, Morais (1991) aponta que a 

capacidade cognitiva dos alunos exigida pela escola pode ocorrer de duas 

formas, por meio da exigência de um elevado nível de abstração do 

conhecimento (como a utilização de conhecimentos em novas situações), em 

que os alunos podem desenvolver a capacidade de justificar, relacionar e 

interpretar; e por meio da exigência de um baixo nível de abstração do 

conhecimento (quando apenas adquirem conhecimento), e os alunos 

desenvolvem apenas a capacidade de memória, exemplificação, descrição. Para 

a pesquisadora, quanto maior for a exigência conceitual exigida maior será o 

seu nível de abstração. Como a ciência é marcada por níveis altos de abstração, 

é necessário elevar os níveis de exigência conceitual para o sucesso escolar 

nessa área do conhecimento. 

Em seu estudo foi mostrado que o nível de exigência conceitual adotado por 

professores em sua prática de Ciências era influenciado pelo contexto social da 

escola, e também que quando o nível de exigência da sua prática era elevado 

havia uma maior diferença de aproveitamento entre os alunos de classes sociais 

distintas. Neste caso, os alunos de classe média tinham mais sucesso com esse 

tipo de prática que os alunos da classe trabalhadora, no entanto este tipo de 

prática conduzia os alunos da classe trabalhadora a melhorarem seu nível de 

desenvolvimento científico (MORAIS, 1991). 

Deste modo, em estudos posteriores sobre a ideia de exigência conceitual, 

Morais e colaboradoras (2004) apontam que para que os alunos da classe 

trabalhadora tenham sucesso escolar nas ciências não é necessário que os 

professores diminuam o nível de exigência conceitual, pois aumentar o nível da 

exigência conceitual é um passo importante para que todos os alunos possam 

ter acesso a um nível maior de linguagem científica valorizada tanto pela 

ciência quanto pela sociedade em geral. 

O conceito de exigência conceitual da prática pedagógica de professores de 

ciências evoluiu e passou a incluir outras dimensões, como a complexidade dos 
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conhecimentos científicos, a complexidade das capacidades cognitivas e as 

relações intradisciplinares, as relações interdisciplinares e as relações entre 

conhecimento acadêmico e não acadêmico (CALADO et. al., 2013b apud 

FERREIRA; MORAIS, 2013). A análise da prática pedagógica de professores de 

Ciências então pode ser então realizada por meios das relações entre sujeitos 

(professor/aluno), discursos (intradisciplinar/interdisciplinar), espaços (espaço 

professor/espaço aluno) e conhecimentos (acadêmico/ não acadêmico), assim 

são feitas por meios dos princípios de classificação e enquadramento das regras 

discursivas e hierárquicas.  

Para que uma prática seja favorável à aprendizagem de alunos de classes 

sociais distintas é necessário estabelecer fracas fronteiras entre espaços do 

professor e dos alunos (C-); relações comunicativas abertas entre professor-

alunos e alunos-alunos (C-); critérios de avaliação explícitos (E+); ritmagem 

fraca da aprendizagem (E-); fortes relações intradisciplinares; alto nível de 

exigência conceitual e alto nível de proficiência investigativa (MORAIS et. al., 

2004).  

Analisamos neste trabalho os níveis de exigência conceitual da prática 

pedagógica docente por meio de: (1) dimensão da complexidade dos 

conhecimentos científicos na abordagem de conteúdos, e nesta dimensão 

buscamos identificar as competências científicas do conhecimento que os 

professores demonstram através do que ensinam aos alunos, pois de acordo com 

Souza (2014) “se o professor não tem o mínimo de proficiência em relação aos 

conteúdos específicos na área em que atua, não será capaz de promover 

conhecimentos significativos aos seus alunos” (p. 72); (2) a relação entre 

professor-aluno, nesta dimensão buscamos identificar como ocorre o discurso 

pedagógico por meio das regras discursivas (seleção, sequência, ritmagem, 

critérios de avaliação) e como este discurso é capaz de potencializar ou limitar o 

nível de exigência conceitual da prática pedagógica docente; (3)  a dimensão 

intradisciplinar (discursos que relacionam os conteúdos de uma mesma área 

especifica da ciência) e interdisciplinar (discursos que relacionam os conteúdos 

entre as áreas específicas da ciência); (4) a dimensão dos discursos acadêmicos 

(discurso científico) e não acadêmico (discurso de senso comum). Na figura 6 



50 
 

estão esquematizadas as dimensões usadas para a caracterização da prática 

pedagógica dos professores que propomos investigar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Uma análise sociológica 

De acordo com Cachapuz et. al. (2011), a importância atribuída à educação 

científica exige um estudo atento de quais são os obstáculos que se opõem a sua 

execução, pois as investigações em Didática das Ciências têm mostrado um 

elevado insucesso escolar, falta de interesse e repulsa às matérias científicas. 

Para Tardif e Lessard (2014), a sociedade sempre apresenta grandes 

expectativas sobre o ensino, pois vêm à educação como um remédio para os 

problemas da classe trabalhadora, sendo assim as exigências e expectativas que 

são impostas ao professor acaba por caracterizar uma tarefa cuja realização 

sempre é deixada a desejar. 

De acordo com Mercer (1998), sob uma perspectiva sociocultural, a educação 

em sala de aula é um processo de discurso sócio histórico, em que os resultados 

da aprendizagem são determinados conjuntamente pelos esforços dos 

professores e de seus alunos. No que diz respeito ao Ensino de Ciências e as 

necessidades emergentes desse campo, Flôr e Cassiani (2011) apontam a 

necessidade de um olhar para a linguagem no qual a ciência está sendo 

produzida e divulgada. 

Figura 6. Dimensões da Caracterização da Prática Pedagógica docente (Fonte: Própria). 
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Na pesquisa do tipo estado da arte realizada por Souza e colaboradores 

(2014) sobre linguagem e ensino de ciências no Brasil em teses e dissertações no 

período do ano 2000 a 2011, os autores identificaram que as pesquisas sobre  a 

educação infantil e a educação de jovens e adultos precisam ser mais estudadas, 

bem como o espaço de laboratórios. Também apontam para a importância de 

estudos sobre linguagem nas disciplinas de Química e Física, que possuem 

nível de complexidade semelhante, sendo áreas da ciência ainda pouco 

exploradas. 

Considerando que o discurso e a linguagem estão no centro dos estudos 

psicológicos do ensino e da aprendizagem por ser o principal meio de 

comunicação entre professores e alunos (MERCER, 1998), e as relações entre 

linguagem, discurso, ensino e aprendizagem estarem incorporados nas 

investigações em educação principalmente utilizando o marco teórico de Lev 

Vygotsky (SOUZA et. al., 2014), estas relações também podem ser abordadas  

pela Sociologia, sendo possível apropriar-se desse conhecimento para a 

explicação dos fenômenos que ocorrem no contexto da educação escolar, como 

os estudos realizados no campo da Educação em Ciências (GARCIA; LIMA, 

2009). Considerando o ensino e aprendizagem como atividades sociais, 

compreender como os processos são discursivamente estruturados e 

desenvolvidos por meio do diálogo e da interação torna-se fundamental 

(SILVA; MORTIMER, 2009). 

Assim, abordar uma postura sociológica em investigações no Ensino de 

Ciências vem a acrescentar as investigações sobre aprendizagem e cognição, 

buscando a compreensão dos desafios desta área de conhecimento com um 

olhar voltado os contextos macro e micro escolar. Deste modo, mesmo que a 

Teoria do Dispositivo Pedagógico de Basil Bernstein seja objeto de críticas, estas 

não impedem que a linguagem de descrição por ele elaborada seja capaz de 

explicar as formas como o conhecimento escolar é ensinado aos alunos por meio 

das interações discursivas em sala de aula. 
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CAPÍTULO 2  

 A PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

NO CONTEXTO DA ANÁLISE CRÍTICA 

 

A partir dos princípios postos pela pedagogia crítica sobre o papel da escola, do 

currículo e dos professores na reprodução cultural e nas injustiças sociais apresentados 

no capítulo anterior, emerge que uma mudança da pedagogia tradicional para uma 

pedagogia crítica requer pensar em mudanças nas políticas públicas de currículo e de 

formação de professores. Deste modo, apresentaremos neste segundo capítulo uma 

perspectiva teórica da formação de professores para a Educação Básica no Brasil, 

destacando os processos identitários que envolvem essa etapa e a realidade das escolas 

públicas brasileiras no contexto do processo de ensino-aprendizagem e da formação 

docente. A abordagem que faremos busca assegurar uma maior coerência em relação à 

abordagem crítica adotada nesta investigação, bem como apresentar alguns dos 

problemas enfrentados atualmente no Ensino de Ciências, dando delineamento e limites 

ao nosso estudo sobre a análise comparativa da prática pedagógica de professores de 

Química que também lecionam Física. 

 

2.1 Cenários e Perspectivas da formação de Professores para a Educação 

Básica no Brasil 

Quando tomamos como ponto de partida a perspectiva da formação de 

professores na história da educação no Brasil, vamos perceber que a 

preocupação e regulamentação da formação docente para a Educação Básica 

começou tardiamente ao início do processo educativo no país.  

A educação no Brasil teve seu início no século XVI com o ensino jesuítico 

em escolas conservadoras, centradas no nível secundário, com formação 

humanística, literária, abstrata, dogmática, que não tinha em seu currículo as 

ciências físicas ou naturais; a igreja e os padres eram responsáveis pelo ensino, 

que era destinado apenas a elite brasileira; essas características estenderam-se 

até o final do século XVIII (ARANHA, 2006; GHIRALDELLI JR., 2009).   

Já a formação docente para o ensino das “primeiras letras” foi proposta 

apenas no século XIX com a criação das Escolas Normais, que correspondiam à 
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época ao nível secundário, pois até então o trabalho docente era exercido por 

profissionais liberais e autodidatas, e o número de escolas e alunos eram bem 

pequeno (GATTI, 2010). Somente em 1931 com a chamada Reforma Francisco 

Campos, a organização do ensino secundário e o registro de professores para 

atuar na educação secundária foi regulamentado. Essa reforma foi a primeira da 

educação no âmbito nacional, com decretos que dispunham desde o regime 

universitário, a organização da Universidade do Rio de Janeiro, a criação do 

Conselho Nacional de Educação, do ensino secundário e comercial (ARANHA, 

2006). 

Neste mesmo período, a partir da formação de bacharéis nas poucas 

universidades então existentes, acrescentou-se um ano com disciplinas da área 

de educação para a obtenção da licenciatura, que passou a ser a formação 

exigida para atuação docente no ensino secundário. Este modelo formativo 

ficou popularmente conhecido como formação 3 + 1 (GATTI, 2010). Mesquita e 

Soares (2011) abordam um fato importante nesta época, à inserção da Química 

no currículo do ensino secundário em um momento em que esta disciplina 

passa a ser obrigatória nas duas séries finais da etapa fundamental e nas duas 

séries da etapa complementar para o ingresso nos cursos superiores de 

medicina, farmácia, odontologia, engenharia e arquitetura.  

Com a obrigatoriedade das disciplinas de caráter científico na educação 

secundária, a formação dos professores para ministrá-las tornou-se uma 

preocupação inserida no ideal de construção de um projeto educacional para o 

Brasil. Com estes anseios foi criada em 1934 a Universidade de São Paulo-USP, 

com um projeto que previa a formação para o magistério secundário, sendo 

associados aos estudos na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras-FFCL do 

Instituto de Educação (MESQUITA; SOARES, 2011). Foi criado também o 

Departamento de Química, que na época tinha como objetivo explícito formar 

Químicos cientificamente preparados (LIMA, 2013). 

De acordo com Mesquita e Soares (2011) na FFCL da USP só foi 

regulamentado um currículo mínimo específico para a Licenciatura em Química 

separado do curso de Químico Industrial a partir de 1962, após sua aprovação 

pelo Conselho Federal de Educação. Antes disso o estudante cursava três anos e 
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recebia o diploma de licenciado, que se referia a “licença cultural ou científica” 

e a complementação pedagógica poderia ser feita em um curso de Didática 

vinculado à seção de educação da FFCL, configurando a chamada formação 3+1 

de Professores de Química. Os autores também apontam que a partir da década 

de 1960, com expansão do ensino obrigatório para oito anos que aumentou 

consideravelmente a demanda por professores com formação específica e com a 

ampliação do sistema público de ensino proposto pelo governo militar, a falta 

de cursos de formação de professores para lecionar aulas de Ciências Naturais e 

Exatas como, no caso em questão a Química, para as escolas de ensino 

secundário, tornou-se um problema eminente. 

Na tentativa de sanar o problema de falta de professores habilitados para 

atuar no ensino secundário, foram criados no início da década de 1970 os cursos 

de Licenciaturas curtas, o que para Diniz-Pereira (1999) foi uma tentativa 

aligeirada de formar professores justificada na necessidade, e que favoreceu a 

improvisação no preparo dos profissionais da educação. Somente no final da 

década de 1990, com a publicação da Lei n. 9.294/96 – Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional-LDB, que alterações são propostas tanto para as 

instituições formadoras como para os cursos de formação de professores 

(GATTI, 2010). No intuito de buscar equidade e qualidade na formação de 

professores da Educação Básica em nível superior nos cursos de licenciatura de 

graduação plena, foram instituídas em 2002 as Resoluções do Conselho 

Nacional de Educação – CNE 01/2002 e 02/2002 que estabelecem 

respectivamente as Diretrizes Curriculares Nacionais e a duração e carga 

horária dos cursos de licenciatura. 

No entanto, Gatti (2010) aponta que mesmo com as novas diretrizes, 

verifica-se nos cursos de licenciaturas a prevalência da histórica ideia de 

oferecimento de formação com foco na área disciplinar específica, com pequeno 

espaço para a formação pedagógica, e com isso adentramos o século XXI em 

uma condição de formação de professores nas áreas disciplinares em que ainda  

prevalece o modelo consagrado no início do século XX para essas licenciaturas. 

No caso das licenciaturas em Química, Schnetzler (2012) também aponta 

para esta problemática, pois segunda a autora a formação propiciada pela 
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maioria dos nossos cursos de licenciatura em Química parece ainda estar 

pautada em uma visão simplista de que basta saber o conteúdo químico e 

dominar algumas técnicas pedagógicas. Esta visão é reforçada pelas aulas das 

disciplinas específicas baseadas no modelo tradicional de transmissão-recepção 

e pela ausência e despreocupação dos professores formadores em reelaborar 

conceitos químicos adequados ao ensino pelos futuros docentes 

(SCHNETZLER, 2012).  

Ainda hoje, em função dos graves problemas que enfrentamos a respeito 

das aprendizagens escolares em nossa sociedade, a preocupação com as 

licenciaturas torna-se cada vez maior, seja quanto às estruturas institucionais, 

quanto aos seus currículos e conteúdos formativos (GATTI, 2010). Atualmente a 

formação de professores está para além da sua formação inicial, e as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica (2015), trata a formação 

continuada de professores como necessária para a atuação docente, devendo 

estar articulada a formação inicial para que se tenha uma formação sólida, 

interdisciplinar, teórica, prática, de compromisso social e de valorização do 

profissional da educação, bem como para a avaliação e regulação dos cursos de 

formação. No entanto, Diniz-Pereira (2007) nos alerta que, enquanto a formação 

continuada de professores for baseada na lógica da realização de cursos de 

atualização, reciclagem, capacitação, entre outros, o impacto dessa formação 

sobre a escola e/ou a sala de aula, provavelmente, não serão significativos. 

Existe ainda uma ideologia forte e recorrente, em nosso país e em vários 

outros, de se responsabilizar ou até mesmo culpabilizar os professores pelas 

mazelas da educação escolar. Para essa ideologia, melhorar a educação escolar 

implica em investir, única e exclusivamente, na formação dos docentes, devido 

a ideia difundida de que a educação escolar está ruim porque os professores 

estão mal preparados para o exercício da profissão (DINIZ-PEREIRA, 2007). 

Sobre isso, Gatti (2010) alerta que deve ser claro para todos que os problemas na 

educação não devem ser reportados apenas ao professor e a sua formação, pois 

múltiplos fatores convergem para esta realidade, como as políticas educacionais 

postas em ação; o financiamento da educação básica; aspectos das culturas 
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nacional, regionais e locais; hábitos estruturados; a naturalização em nossa 

sociedade da situação crítica das aprendizagens efetivas de amplas camadas 

populares; as formas de estrutura e gestão das escolas; a formação dos gestores; 

as condições sociais e de escolarização de pais e mães de alunos das camadas 

populacionais menos favorecidas; a condição do professorado e sua formação 

inicial e continuada, seus planos de carreira e salário e suas condições de 

trabalho nas escolas. 

Por essas considerações que nos reportamos aos aspectos históricos da 

Educação Básica e da formação docente para compreendermos o contexto e as 

características da formação inicial de professores, pois dessa forma 

entenderemos como os professores foram e estão sendo formados e de onde 

vêm suas características formativas. Deste modo também se faz necessário 

discutir o papel da formação para a construção de uma identidade profissional, 

como esta identidade vai se repercutir no desenvolvimento profissional do 

professor na escola e na sala de aula, e como tal identidade pode ser 

confrontada diante de diferentes realidades sociais na escola e de condições de 

trabalho adversas. 

 

2.2 A condição da formação inicial e dos processos identitários que envolvem 

essa etapa – O caso dos Professores de Química 

Para Lira e Sobrinho (2014), o desenvolvimento da pós-graduação no Brasil 

tem mostrado discussões multifacetadas em torno do fracasso escolar e da 

identidade docente, em que as produções acadêmicas passam a questionar as 

representações tradicionais da criança-problema e do professor incompetente, 

passando a dar espaço a novas discussões e ao reconhecimento do 

desenvolvimento profissional docente, seus saberes da experiência e agentes 

gestores dos dilemas da educação. 

Deste modo, também surge uma preocupação das pesquisas sobre o que 

deve ser formar e profissionalizar alguém para a docência, em que o processo 

de profissionalização dos docentes é norteado pela aprendizagem da docência, 

pela formação e o desenvolvimento profissional (RAMALHO; NUÑES, 2014a). 

Para Veiga (1998), essa profissionalização envolve o esforço da categoria para 
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efetivar uma mudança no trabalho pedagógico que desenvolve e mudança na 

sua posição social. A profissionalização do trabalho docente deve ser um 

movimento de esforços para a construção de uma identidade profissional 

alicerçada na formação inicial e continuada e no exercício profissional regulado 

por um estatuto social e econômico que se fundamente numa articulação 

sistemática entre as agências formadoras e as associações profissionais, 

científicas e sindicais (VEIGA, 1998). 

Quando reconhecemos os professores como docentes experientes, podemos 

dizer que eles possuem crenças, ideias, concepções, conhecimentos, atitudes 

sobre ensinar e sobre a aprendizagem, vindas da sua atuação ao longo dos anos 

(RAMALHO; NUÑES, 2014a). Para Farias e colaboradores (2009), fatores como 

história de vida, formação vivenciada em sua trajetória profissional, o 

significado que cada professor confere à atividade docente no seu cotidiano 

com base em seus saberes, em suas angústias e anseios, são elementos 

constituidores das maneiras como ele se faz e refaz como profissional e que 

também vai construir e moldar sua identidade docente. Desta forma, como 

apontado por Ramalho, Nuñes e Gauthier (2003), a aprendizagem proveniente 

da formação e do desenvolvimento profissional dos professores devem estar 

embasados em conteúdos significativos que lhes permitam construir saberes e 

desenvolver atitudes e valores sobre sua prática profissional, pois o exercício da 

docência é um processo sustentado na experiência e na prática, em que os 

saberes são mobilizados por meio da necessidade, expectativa e interesses. 

Veiga (1998) aponta dois principais componentes da profissionalização 

docente, são eles a formação e o exercício profissional. Com base nestes dois 

componentes é que podemos compreender os processos identitários da 

profissão professor. Para torna-se profissional, o professor passa por um 

processo formativo, e as competências desenvolvidas nessa formação poderão 

trazer para a sua atuação profissional determinadas características. Assim, o 

modelo de formação docente assumido nos cursos de licenciatura transpõe 

determinadas características para o exercício da profissão docente e para seu 

processo de profissionalização. 
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Apesar de a contemporaneidade, com todas as suas características, exigir 

mudanças na escola e, consequentemente nos professores, sua formação 

continua a ser orientada a partir das definições e de modelos já existentes 

(FERREIRA, 2014a). Para a autora, o modelo de formação docente crítico 

reflexivo, pode proporcionar a construção de uma escola contemporânea, de 

modo que uma nova identidade de professor deve ser construída considerando 

seu importante papel na educação. No caso da Licenciatura em Química, a 

construção da identidade profissional com base numa formação crítica e 

reflexiva nos parece ainda um horizonte distante, pois o caráter técnico das 

ciências naturais contribui para as profundas raízes existentes na formação 

destes profissionais.  

Terrazzan e colaboradores (2008), ao analisarem as possibilidades das 

configurações curriculares dos cursos de Licenciatura em Ciências (Química, 

Física e Biologia) da UFSM favorecerem a formação identitária do professor, 

verificaram que ainda há muitas limitações para a formação de uma identidade 

profissional que diferencie o professor da Educação Básica de um bacharel 

atuante na área do conhecimento correspondente. Para os autores, um dos 

fatores limitantes na formação da identidade do licenciado é o número 

reduzido de disciplinas destinadas à formação pedagógica, que dificulta a 

formação de um licenciado com uma identidade profissional de professor. 

No caso da identidade profissional de professores de Química, esta ainda é 

permeada por outras, como ser químico industrial ou ainda 

bacharel/pesquisador, ou seja, são identidades que se cruzam, se tangenciam, 

ou mesmo se contradizem, fazendo composições e identidades híbridas (ROSA 

et. al., 2012). Deste modo, a identidade profissional dos professores de Química, 

não é construída de forma sólida nos cursos de licenciatura que muitas vezes 

contribui mais para a construção de identidade de Químico do que para 

professor de Química.  

Sá (2012) em sua tese de doutoramento objetivou caracterizar os processos 

identitários em construção pelo currículo ativo de um curso de Licenciatura em 

Química numa universidade pública baiana. Ao interpretar as percepções de 

licenciandos, egressos e professores formadores, a pesquisadora teve a 
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compreensão de que os grupos de professores formadores químicos e 

pedagogos não contribuem para a constituição nos alunos de uma identidade 

docente para a Educação Básica, e que a constituição identitária destes alunos 

“parece estar restrita ao trabalho de um pequeno grupo de formadores que são 

aqueles responsáveis pelas disciplinas de Ensino de Química” (p.251). Sobre a 

construção de novas perspectivas para a mudança nas licenciaturas em 

Ciências, Ramalho e Nuñes trazem uma importante reflexão: 

“No âmbito das licenciaturas em Ciências, os processos de 

formação de professores não devem ser pensados como 

carência de competências, mas como oportunidades de 

desenvolvimento profissional. Os recentes contextos da 

profissão exigem dos professores um novo tipo de 

profissionalização. Os professores devem construir novas 

culturas de ensino e de aprendizagem na sociedade da 

informação e do conhecimento, diferentes dos quais eles 

aprenderam. Nesse contexto, a inovação, a criatividade, a 

flexibilidade, o trabalho colaborativo, a aprendizagem em 

diferentes espaços/tempos e em redes são algumas das 

diferenças fundamentais que se impõem às culturas da 

aprendizagem e do ensino do século XX” (2014b, p. 13). 

 

Mesmo nossa pesquisa tendo como objeto de estudo principal os 

professores licenciados em Química que também atuam na disciplina de Física, 

gostaria de incluir alguns aspectos da construção da identidade docente de 

professores de Física. A Química e a Física possuem mais aproximações quanto 

aos enfrentamentos da formação e construção da identidade docente, 

principalmente porque nestes cursos raramente há uma ligação entre os 

diversos saberes do currículo que fortaleça a relação entre os conteúdos 

científicos específicos de cada área com os conteúdos didáticos e pedagógicos. 

Esta separação entre as áreas do currículo cria uma sensação de vazio de saber 

na mente do professor, pois é diferente saber os conteúdos de Química, por 

exemplo, no contexto de Química e no contexto de mediação pedagógica do 
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conhecimento Químico (MALDANER, 2006) e o mesmo vale para a formação 

do professor de Física. 

De acordo pesquisa realizada por Cortez e Sá (2012) sobre a construção da 

identidade docente no curso de licenciatura em Física, as autoras identificam 

problemas semelhantes aos já apresentados sobre o professor de Química, pois 

consideram que os licenciandos em Física, sob a influência da sua formação, 

optam pela pesquisa, afastando-se do trabalho docente na educação básica, em 

função de extremista visão negativa da docência, e que compromete seriamente 

a construção da identidade profissional da docência em Física.  

Outro fator preocupante apresentado pelas autoras é sobre os professores 

formadores do curso, que ao serem indagados sobre como ocorre a sua atuação 

para o fortalecimento da identidade docente no curso de licenciatura em Física, 

demonstram pouca compreensão de como esta pode contribuir para a 

construção da identidade docente de seus alunos. Deste modo, nós e as autoras 

defendemos a necessidade de formação permanente dos professores que atuam 

no Ensino Superior. E esta questão deve ser tratada como um campo específico 

de pesquisa em todas as instituições de Ensino Superior que ofertem cursos de 

licenciatura (CORTEZ; SÁ, 2012). 

Sendo esta realidade dos cursos de licenciatura em Ciências algo já 

denunciado, o que vemos são constantes políticas públicas no âmbito da 

formação docente e do currículo dos cursos no intuito de fortalecer os discursos 

oficiais. Esses discursos falam da gestão dos docentes e da organização dos 

sistemas escolares, dos objetivos e das metas do trabalho de ensino e dos 

docentes; falam também dos modos pelos quais são vistos ou falados, dos 

discursos que os veem e através dos quais eles se veem, produzindo uma ética e 

uma determinada relação com eles mesmos, que constituem a experiência que 

podem ter de si próprios (GARCIA et. al., 2005).  

Para Rosa e colaboradoras (2012), à medida que as políticas curriculares 

oficiais produzem inúmeras interpelações em torno da interdisciplinaridade, da 

contextualização, do desenvolvimento de competências e habilidades, da 

preparação para a vida e para o mundo do trabalho, professores de disciplinas 

específicas veem-se em processo de fragmentação e descontinuidade identitária, 
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sendo estes deslizamentos em torno dessas identidades provocados pelos 

discursos das reformas curriculares também produtores de instabilidades no 

currículo do Ensino Médio.  

Por outro lado, as identidades docentes não se reduzem ao que os discursos 

oficiais dizem que elas são. Elas são mais que meros formadores de cidadãos, 

como querem as políticas curriculares oficiais, elas negociam suas identidades 

em meio a um conjunto de variáveis como a história familiar e pessoal, as 

condições de trabalho e ocupacionais, os discursos que de algum modo falam 

do que são e de suas funções (GARCIA et. al., 2005). De acordo com Farias e 

colaboradores (2009), os professores têm uma história própria marcada pelo 

tempo em que vivem, dos lugares e das condições concretas de sua existência, 

para além do grupo familiar, pois o professor está situado em um contexto 

político, econômico e cultural no qual cresce e se desenvolve. 

Considerando que os professores de Química ingressam na docência com 

uma identidade docente pouco definida, a sua prática docente e suas 

experiências adquiridas na profissão podem ser determinantes para a 

consolidação da sua identidade profissional docente ou ao seu total afastamento 

da profissão. Ao longo do seu desenvolvimento profissional, os professores 

adquirem experiências que se referem à aprendizagem e ao domínio 

progressivo das situações de trabalho no exercício da prática cotidiana e essa 

experiência mantém uma forte relação com a sua identidade (TARDIF; 

LESSARD, 2014).  

Logo, ao ingressar na atividade docente e enfrentar os desafios da profissão, 

esses professores aprendem a desenvolver sua prática pedagógica na medida 

em que desempenham o papel de ensinar. No entanto Ramalho e Nuñes (2014a) 

apontam que aprendizagem docente e formação docente não gozam do mesmo 

estatuto, pois a aprendizagem em sua natureza evoca a instrução, o 

conhecimento, os saberes e habilidades que vão formar as competências 

profissionais, enquanto a formação vai se revelar no contexto real da atividade 

docente e poderá modificar as concepções, valores, atitudes, interesses e 

motivações dos professores.   
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Deste modo, conforme apontam Rossi e Ferreira (2012), como qualquer 

outro profissional, os professores de Química necessitam de formação 

continuada. Formação esta que deve visar o desenvolvimento das 

potencialidades da profissão, ocorrendo na continuidade da formação inicial e 

desenrolando-se numa estreita relação com o desempenho da prática educativa 

(ALARCÃO, 1998). Para Ramalho e Nuñes (2014a), a formação continuada está 

associada ao desenvolvimento profissional do professor, não sendo apenas uma 

possibilidade, mas sim uma necessidade para lograrem seus objetivos 

profissionais, deste modo a formação continuada constitui um espaço de 

representação e construção da identidade profissional da atividade de ensinar. 

De acordo com Alarcão (1998), a formação continuada de professores deve 

levar em conta a atualização inerente ao progresso do conhecimento científico, 

capitalizando a experiência adquirida de cada professor, valorizando a reflexão 

formativa e as investigações sobre o desenvolvimento do seu trabalho, bem 

como a mobilização de conhecimentos e capacidades já adquiridas pelos 

professores para a produção de novos saberes que devem ser integrantes do 

saber ser professor. Sobre os aspectos da profissionalização docente 

mobilizados pela formação inicial e continuada de professores, Veiga nos diz: 

“A formação constitui um dos instrumentos privilegiados no 

processo de construção de uma identidade profissional de 

professores. Ela é um processo contínuo que se inicia antes 

dos exercícios das atividades pedagógicas, prossegue ao 

longo da carreira e permeia toda a prática profissional, numa 

perspectiva de formação permanente. Refletir sobre a 

profissionalização do magistério implica necessariamente 

ressaltar a importância da articulação entre a formação 

inicial e continuada. Uma pressupõe a outra e ambas 

complementam-se como elementos essenciais à construção 

da identidade profissional” (1998, p.84). 

Portanto, a identidade docente não é algo acabado e sim em constante 

modificação. Desta forma, os aspectos dessa construção integram-se aos da 

legitimação do trabalho docente como uma profissão. Vale ressaltar também 
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uma importante consideração de Alarcão (1998), que o conhecimento do 

professor não é meramente acadêmico, como também não é um conhecimento 

feito só de experiência, o saber do professor consiste mais em agir com a 

informação disponível em um contexto de uma situação formativa, é um saber 

agir na situação, pois os professores são seres culturais, pensantes e críticos, 

com responsabilidades sociais de construir e desenvolver a sociedade. 

Assim, se entendermos a identidade profissional como uma construção e o 

professor como um profissional, é necessário também entendê-lo como 

produtor de sua própria identidade. Com isto qualquer mudança na identidade 

profissional do professor implica em mudar as características dos contextos 

onde ele exerce a sua atividade docente (RAMALHO et. al., 2003).  Desta forma, 

as questões da profissionalização e da identidade docente estão ligadas também 

à valorização da profissão e ao seu status na sociedade. Por isso a 

profissionalização docente pode ser vista para além da formação, e como 

aponta Diniz-Pereira (2007) é preciso pensar na condição (do trabalho) docente 

e a condição de (ser) docente. Sobre o contexto de formação, de exercício da 

docência e dos cenários de ensinar e aprender que os professores estão 

submetidos é que daremos continuidade às nossas discussões. 

 

2.3. A realidade das escolas públicas brasileiras em contextos democráticos: 

ensino-aprendizagem e formação de professores de Química 

As condições do trabalho docente continuam muito ruins no Brasil, o que 

implica que as formações inicial e continuada que ocorrem no âmbito da escola 

e da sala de aula sejam bastante limitadas, e com tais condições de trabalho 

conceber a escola como um local de produção de conhecimentos e de saberes é 

praticamente impossível (DINIZ-PEREIRA, 2007). Quando é discutida a 

melhoria do ensino no Brasil, as condições de trabalho são um dos fatores mais 

citados, a questão dos baixos salários, por exemplo, obrigam os professores a 

darem mais aulas semanais, e frequentemente em várias escolas (KRASILCHIK, 

2012). 

Para Sá e Santos (2016), a desvalorização social do professor, os baixos 

salários, as altas jornadas de trabalho, por exemplo, podem repercutir sobre os 
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cursos de formação desses profissionais, determinando a baixa procura, a 

retenção e a alta evasão dos licenciandos. Esses múltiplos fatores, de acordo 

com Diniz-Pereira (2007), corroboram para a baixa procura de estudantes por 

cursos de licenciatura, mesmo com o aumento na oferta destes cursos nos 

últimos anos. No Estado da Bahia, contamos com a oferta de 12 cursos de 

Licenciatura em Química em instituições públicas na modalidade presencial, 

distribuídos entre a capital (Salvador) e cidades do interior (Amargosa, 

Barreiras, Catu, Guanambi, Ilhéus, Itapetinga, Jequié, Porto Seguro, Vitória da 

Conquista), sendo quatro cursos oferecidos por Instituições Estaduais (UESB, 

UNEB, UEFS e UESC) e oito em Instituições Federais (UFOB, UFBA, UFRB, 

IFBA, IFBAIANO) 7. 

A licenciatura em Química na modalidade à distância é ofertada pela 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB em 14 polos da UAB localizados no 

interior do estado (Feira de Santana, Paulo Afonso, Lauro de Freitas, 

Alagoinhas, Remanso, Senhor do Bonfim, Serrinha, Santo Estevão, Itaberaba, 

Conceição do Coité, Valença, Irecê, Ibotirama e Euclides da Cunha). O 

PARFOR-BA também oferta cursos de formação inicial e continuada, nas 

modalidades presencial, semipresencial e a distância, nos seus campi 

universitários e nos Polos Estaduais e Municipais do Programa Universidade 

Aberto do Brasil. No Estado baiano ainda não há registros de Instituições de 

Ensino Superior privadas que ofertem o curso de Licenciatura em Química. 

A Bahia também conta com o Instituto Anísio Teixeira – IAT, que oferta 

programas de formação inicial para professores em exercício da rede estadual, 

complementação pedagógica para licenciar bacharéis e Pró-formação para 

oferecimento de curso normal em serviço para professores das primeiras séries 

do Ensino Fundamental (CHAPANI; CARVALHO, 2009). Gostaríamos de 

destacar que os programas vigentes de formação de professores em serviço na 

Bahia são destinados a professores que compõem o quadro permanente de 

docentes. Entretanto, existe no estado um número elevado de professores 

atuantes sem vínculo empregatício (de acordo o relatório de auditoria fiscal do 

TCU publicado em 2014, 28,1% dos professores da rede estadual da Bahia no 

                                                           
7 Informações retiradas dos sites das Universidades mencionadas. 
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ano de 2012 eram contratados temporariamente) e são, em consequência, 

excluídos dos programas formativos ofertados para docentes em exercícios.  

A contratação de professores temporários é admitida como necessário nos 

casos de substituição de professores de carreira em situação de licenças, férias e 

outros afastamentos. Contudo, o regime especial de contrato temporário torna 

precários os direitos dos professores contratados, e algumas redes estaduais de 

ensino contam com altos índices de contratação de professores temporários 

(TCU, 2014), maiores que aquele verificado no estado da Bahia. A condição de 

contrato temporário de docentes, não conduzindo à estabilidade e à progressão 

profissional, gera nas redes alguns problemas que mereceriam melhor 

consideração, pois afeta a própria profissionalização docente, a formação 

continuada e progressiva de quadros, a formação de equipes nas escolas e, em 

decorrência, a qualidade do ensino (GATTI; ANDRÉ, 2011). 

O problema de contratação temporária de professores na Bahia pode ser 

mais bem compreendido ao analisarmos o histórico dos últimos concursos 

públicos realizados para a contratação de professores. O último concurso 

público realizado no Estado da Bahia para contratação de professores de caráter 

efetivo ocorreu no ano de 20108, com 267 vagas para professor de Química, 

sendo 39 vagas para a capital e 228 para o interior do estado. Em seis anos deste 

a realização deste concurso, foram realizados três concursos para contratação de 

professores por tempo determinado (até 4 anos) em Regime Especial de Direito 

Administrativo - REDA. No ano de 20119 não foram destinadas vagas para 

professor de Química na capital, ofertaram 196 vagas no interior, no ano de 

201310 ofertaram 34 vagas para professor de Química na capital e 133 no interior 

                                                           
8 Informação retirada do portal do servidor do estado da Bahia. < 
http://www.portaldoservidor.ba.gov.br/conteudo/encerrados>. Acesso em: 07/07/16. 
9 Informações retiradas do edital do concurso. < 
http://www.consultec.com.br/download/SEC2011_EDITAL_REDA.PDF>. Acesso em: 
07/07/16. 
10 Informações retiradas do edital do concurso. < 
http://www.consultec.com.br/download/SECBA_EDITAL_REDA_MINUTA_EDUCA_BASIC
A.PDF>. Acesso em: 07/07/16. 
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do estado, e em 201511 destinaram 54 vagas para professor de Química na 

capital e 487 no interior. 

Sobre os concursos REDA8, 9,10 realizados no estado apontamos outro fator 

preocupante, relacionado com a formação mínima exigida para o cargo. No ano 

de 2011, por exemplo, para atuar como professor no município de Salvador e 

Região Metropolitana, a exigência era formação de nível superior, sem a 

necessidade de ser em um curso de Licenciatura, tampouco possuir a 

licenciatura na área específica para o cargo. Já para atuar como professor no 

interior do estado bastava aos candidatos ter formação em Ensino Médio 

completo ou Licenciatura a partir do 6° semestre ou Formação de Nível 

Superior. Nas seleções REDA de 2013 e 2015 se exigia a formação de nível 

superior em Licenciatura Plena para o cargo de professor no município de 

Salvador e Região Metropolitana, já para as cidades do interior a exigência 

mínima era formação de nível superior. 

Estas informações demostram a resistência do Governo do Estado da Bahia 

em aumentar o quadro de professores efetivos, dando preferência às 

contratações temporárias que ocorrem quase que anualmente, e com número de 

vagas superior às ofertadas em concursos públicos de contratação permanente. 

Além disso, tais processos seletivos contribuem para a desvalorização docente, 

pois permite a contratação de profissionais sem formação em cursos de 

licenciatura, reforçando a visão de que para ser professor basta ter noção de 

conhecimentos específicos da matéria, não importando a formação pedagógica.  

A modalidade de contratação, em algumas redes estaduais, passou a ser 

aplicada como verdadeira política de pessoal, e há indícios de que o cenário de 

superutilização de professores temporários deve persistir, ou até mesmo 

aumentar, pois algumas redes prosseguem fazendo da contratação temporária 

uma regra. Além disso, o uso ostensivo, intensivo e, em algumas redes, 

claramente abusivo do regime de contratação temporária frustra a perspectiva 

de desenvolvimento e amadurecimento profissional onde há prática de rescisão  

                                                           
11 Informações retiradas do edital do concurso. < 
http://www.consultec.com.br/download/1EDITAL0012015_SEC_SUDEPE.PDF>. Acesso em: 
07/07/16. 
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dos contratos logo após o período  letivo, criando subcategorias  de professores, 

sem a mesma remuneração e sem outros direitos viabilizados por meio de 

vínculo minimamente estável com os governos estaduais (TCU, 2014).  

Outro fator agravante ocasionado pelos professores contratados é a falta de 

oportunidades de ingressar na profissão docente com uma carreira de 

magistério estável, além de que muitas vezes estes professores assumem 

disciplinas nas escolas sem formação específica na área. De acordo o relatório 

de fiscalização do TCU (2014), o déficit de professores com formação específica 

nas disciplinas obrigatórias do Ensino Médio, na rede estadual de ensino, em 

2012 era de 32.738 professores, sendo na Bahia o déficit apresentado era de 

6.931 docentes, a respeito das disciplinas da área da Ciência (Química, Física e 

Biologia) o déficit no país em 2012 era de 15.492 docentes, sendo 2.196 no estado 

da Bahia. 

Para mitigar o problema de déficit de professores do Brasil, algumas 

iniciativas do Governo Federal que apontam nessa direção são o incentivo à 

prática da docência tanto entre os alunos do ensino médio quanto do superior 

por meio de programa de bolsas de docência, o PIBID e o programa Quero ser 

Cientista, Quero ser Professor, os programas Universidade para Todos (ProUni) 

e o Financiamento Estudantil (Fies).  A instituição da lei do Piso Salarial 

Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da educação 

básica (Lei 11.738/2008) também visou à melhoria das condições de trabalho e a 

atratividade da carreira dos professores (TCU, 2014).  

Sobre as políticas de valorização do magistério, instituiu-se em 2007 o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, que tem como 

uma de suas propostas a contribuição para a formação do professor com o 

estímulo à docência dos licenciandos das diferentes áreas do conhecimento. No 

estado da Bahia, oito instituições de Ensino Superior distribuídas em 15 campi 

participam do PIBID. Na área de Ciências existem subprojetos em quatro 

instituições federais (IFBAIANO, UFRB, IFBA e UFBA) e quatro nas 

Universidades Estaduais (UESB, UESC, UNEB, UEFS), sendo no total, 10 na 
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área de Química12. Sobre as informações apresentadas, consideramos que o 

estado da Bahia possui uma oferta de cursos de Licenciatura em Química 

considerável, bem como programas de formação continuada de professores. De 

acordo com Mororó (2012), a Bahia é o estado brasileiro com maior adesão ao 

PARFOR - Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, que 

seguiu à definição da Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, compreendendo um conjunto de ações do 

Ministério da Educação - MEC em colaboração com as secretarias de Educação 

de estados e municípios e as Instituições Públicas de Ensino Superior, para 

ministrar cursos superiores a professores em exercício em escolas públicas que 

não possuem a formação adequada prevista pela LDB. 

No entanto, é importante salientar que mesmo com a oferta de concursos 

públicos ainda que para contratação temporária, com a oferta de cursos de 

Licenciaturas, de programas de formação continuada de professores e 

programas de valorização a carreira docente, o problema de déficit de 

professores ainda persiste. De acordo o relatório do TCU (2014), em todas as 

unidades da federação existe cursos que formam profissionais para lecionar em 

qualquer das doze disciplinas obrigatórias do ensino médio. No entanto, existe 

no país um número considerável de professores formados que não estão em 

sala de aula e na Bahia, por exemplo, no ano de 2012 havia 3.629 professores 

fora da sala de aula e este número não inclui os professores que estão nas 

escolas exercendo atividades administrativas, deste modo, também se faz 

necessário superar os problemas na alocação desses profissionais por parte das 

secretarias de educação do Estado. 

De igual modo, a falta de professores de Ciências no Brasil e na Bahia 

também não é uma realidade nova. Historicamente, o enfrentamento da 

carência de professores pelo governo federal tem sido sinônimo de soluções (ou 

improvisos) que pouco contribui para a melhoria da qualidade da formação 

desses profissionais (ARAUJO; VIANNA, 2011), mas que agora se apresenta 

com outras problemáticas que merecem atenção por parte dos pesquisadores da 

área. Os autores, ao realizarem estudos que relacionam a dimensão da carência 

                                                           
12

 Informações retiradas dos sites das Universidades mencionadas. 
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de professores no país com o crescimento da oferta de vagas nas licenciaturas 

presenciais e a distância com base nos dados estatísticos do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP sobre o Ensino Superior, 

constataram que as más condições encontradas nas salas de aula da Educação 

Básica são o principal motivo para que os licenciandos manifestem desinteresse 

pela carreira docente e apontam que, mesmo que o país consiga ofertar no 

Ensino Superior o total de vagas estimadas para suprir a carência de 

professores, o Brasil continuará sem professores nas quantidades e qualidades 

necessárias, se as condições que levam os licenciados a evadirem as salas de 

aula da Educação Básica não forem alvo de ações contundentes. Alertam 

também serem necessárias, no âmbito das políticas educacionais, reflexões 

sobre os caminhos adotados para a solução da carência de professores, pois  se 

corre o risco de se perder não somente os esforços e investimentos no Ensino 

Superior, mas também a oportunidade de se construir, para a próxima geração, 

uma educação de qualidade e, consequentemente, um país melhor. 

No estudo de Sá e Santos (2011), ao considerarem a relação apontada pelo 

MEC entre a falta de professores de Química e o alto índice de evasão nos 

cursos de Licenciatura, os pesquisadores buscaram identificar as razões de 

escolha da Licenciatura em Química da Universidade do Estado da Bahia - 

UNEB pelos estudantes, desvelando os processos de opção pelo curso e as 

motivações pela carreira docente. Este estudo levanta duas hipóteses que 

consideramos pertinentes ao estabelecerem a relação de baixo interesse pelos 

cursos de Licenciatura em Química e a carência desses professores na Educação 

Básica: (1) os pesquisadores observaram que o interesse pelo curso se dá pela 

conjunção do interesse pela área de Química e pela relativamente baixa 

concorrência no vestibular, e a maioria dos licenciandos manifestam 

perspectivas profissionais futuras distintas da docência na Educação Básica, o 

que pode contribuir para a carência de professores em nível local; (2) a 

possibilidade para o desvio da carreira docente, talvez em função do choque de 

realidade com as escolas públicas baianas durante os estágios curriculares, 

quando percebem a falta de prestígio social, a baixa remuneração, as precárias 

condições de trabalho encontradas, enfim, dos desafios a enfrentar, os 
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estudantes passam a refletir se vale a pena o trabalho docente. Em outro estudo, 

Sá e Santos (2016) também revelam que o baixo número de ingressantes, a alta 

evasão e o baixo número de concluintes nas licenciaturas em Química podem 

estar contribuindo para a referida carência de professores de Química na 

Educação Básica. 

Já no estudo realizado por Pinto (2014), que teve como base os dados dos 

concluintes nos cursos de licenciatura nos últimos 20 anos levantados pelo 

INEP e considerando uma estimativa de demanda de professores por 

disciplina, ele constata que, com exceção da disciplina de Física, existem 

professores habilitados em número mais do que suficiente para assumir as 

turmas existentes no Ensino Médio, e que, portanto o problema é 

essencialmente a falta de atratividade da carreira docente. Deste mesmo modo, 

o relatório de fiscalização do TCU (2014) corrobora com os dados em que no 

ano de 2012 ao mesmo tempo em que foi identificado déficit de 32 mil 

professores com formação específica em disciplinas obrigatórias do Ensino 

Médio nas redes estaduais, há mais de 46 mil professores em sala de aula, mas 

que não possuem formação específica, e cerca de 60 mil docentes afastados da 

sala de aula. 

A partir dos resultados das pesquisas apresentados, o problema de carência 

de professores de Ciências na Educação Básica parece não estar na oferta desses 

cursos de nível superior e sim na desvalorização da carreira docente, que tem 

afastado desde os graduandos no decorrer do curso de licenciatura, quanto os 

profissionais já formados, que buscam atuar em outras áreas que apresentam 

maior “prestígio social”, como a pesquisa e a docência no Ensino Superior. 

Sobre a (não) atratividade da carreira docente na Educação Básica, uma 

possibilidade para mudar este cenário é apontada por Sá: 

“[...] se faz necessário garantir salários justos, boas condições 

de trabalho, o que inclui dedicação exclusiva do professor a 

uma única escola, com tempo disponível para planejamento 

de atividades, estudos, e perspectivas de atualização 

profissional. Acredita-se que essas condições seriam 

alcançadas com o estabelecimento de políticas educacionais 
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de Estado, com continuidade, independentes dos Governos 

que se sucedem. Estado e sociedade deveriam 

conjuntamente assumir o compromisso de superar esse 

gargalo que impede o país de alcançar a democracia 

educacional.” (2012, p. 71). 

Mas aqui o nosso foco situa-se nos licenciados em Química que optaram 

por algum motivo (seja por falta de outras oportunidades, seja por escolha 

voluntária) a exercer a docência na Educação Básica. Sobre estes profissionais 

que enfrentam as más condições de trabalho na escola pública, muitas vezes 

ainda têm de enfrentar outra situação comum em seu local de trabalho, além de 

assumirem a disciplina de sua formação, se deparam com outras disciplinas que 

lhe são atribuídas para complementação da carga horária. E é aí que podemos 

perceber a dimensão do problema do déficit de professores de ciências no 

Brasil, pois os professores licenciados que atuam em sala de aula estão longe de 

atender a demanda do ensino escolar, afetando não só o ensino e aprendizagem 

dos alunos, mas também a sua própria profissionalização docente.  

 

2.4 As implicações do déficit de professores de Ciências no Brasil para a 

Educação Básica 

O documento que trata sobre o perfil da docência no ensino médio regular, 

elaborado com base nos dados do censo escolar 2013, procurou avaliar a 

formação inicial dos docentes que atuam no Brasil, por disciplina, e o esforço 

que esses profissionais empreendem para o exercício de suas funções. O cenário 

desejado é que o professor tenha a devida qualificação acadêmica para 

ministrar a disciplina que lhe é atribuída, que atue em uma única escola e que 

destine até dois terços de sua jornada de trabalho à sala de aula (BRASIL, 

2015a). Apresentamos no quadro 1 a seguir o perfil do professor de Química no 

Ensino Médio regular apresentado no referido documento. 
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Gostaríamos de destacar um dado apresentado sobre o perfil do professor 

de Química no Ensino Médio regular que é crucial para a nossa pesquisa: além 

de Química, 52,9% dos professores também lecionam Física.  

De acordo o relatório de auditoria (Fiscalização nº 177/2013) do Tribunal de 

Contas da União – TCU (2014), a área das Ciências apresenta o maior índice de 

déficit de professores, sendo as disciplinas de Física e Química, como as de 

maior número de déficit (9,9 mil e 4,8 mil professores respectivamente). Estes 

dados também são citados no relatório das desigualdades na escolarização no 

Brasil realizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES 

em 2014, e é considerado grave, pois contribui para a distribuição desigual da 

educação no país. Neste mesmo relatório do TCU, é apresentado o dado do 

déficit de professores a nível estadual, sendo que na Bahia o déficit chega a 

6.931 professores, sendo 1.060 na disciplina de Física e 616 na disciplina de 

Química.  

No dia 29 de março de 2016, o Jornal da Ciência (online) publicou 

reportagem sobre uma entrevista coletiva do então ministro da Educação, 

Aloizio Mercadante. Na reportagem assinada por Viviane Monteiro, é 

anunciada pelo Ministro a criação de 105 mil vagas em Universidades Federais 

Quadro 1. O perfil do professor de Química no Ensino Médio regular. (Fonte: Adaptado de BRASIL, 
2015b). 
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para professores da rede pública que precisam complementar sua formação em 

disciplinas específicas, com aulas previstas para o segundo semestre do ano. 

Ainda segundo a reportagem, o anúncio das vagas foi seguido da apresentação 

do Censo Escolar de 2015, que apontou que 38,7% dos docentes da rede pública 

da educação básica (200.816) ministram aulas em disciplinas diferentes da de 

sua formação, com destaque para Física. O Ministro avaliou que dos docentes 

que lecionam Física sem a formação na área 56,6% são professores com 

formação em matemática, cujos desafios se aproximam dos da Física, porém 

10,1% dos docentes são biólogos, 10,1% formados em Química; 5,1%, em 

Pedagogia; 1,7% em Letras; e outros 10,3% com outras formações. 

Os dados apontados pelo Ministro são preocupantes para o cenário da 

educação, porém não constituem nenhuma novidade. O censo de 2013 já 

apontava a realidade do déficit de professores, com destaque para as áreas de 

Física e Química. O Movimento Todos Pela Educação – TPE, ao realizar um 

levantamento com base no Censo Escolar da Educação Básica 2013, apontou 

que mais da metade dos professores do Ensino Médio (51,7%) no Brasil não tem 

licenciatura na disciplina que leciona. Para as disciplinas de Química e Física, 

respectivamente, os dados apontavam que 94,3 % e 94,6%, dos docentes 

possuíam curso superior, 71,4% e 73,9% possuíam licenciatura, e apenas 33,7% e 

19,2% possuíam licenciatura na área de atuação (TPE, 2014). 

O TPE (2016) divulgou dados de 2015 sobre o perfil formativo docente, e de 

acordo com o documento os estados da Bahia, Acre, Pernambuco, Tocantins, 

Goiás e Santa Catarina possuem menos de um terço dos docentes de Física e 

Química com formação específica. O documento também aponta o estado da 

Bahia com o pior percentual (25,6%) de professores estaduais do Ensino Médio 

com formação específica em todas as disciplinas que lecionam, como podemos 

observar na figura abaixo. 
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Deste modo, temos como um dos cenários do déficit de professores de 

ciências os professores com licenciatura plena em Química atuando no Ensino 

Médio em outras disciplinas, assim como também é comum encontrar 

professores formados em outras áreas da ciência lecionando a disciplina de 

Química.  Para nós é importante a realização de pesquisas sobre os impactos 

deste cenário para a Educação em Ciências, que podem dar suporte às novas 

políticas públicas que surgem no intuito de equalizar o problema de déficit de 

professores, e para homogeneizar a formação docente e a atuação na Educação 

Básica em todo o país. 

A literatura define os professores que assumem uma disciplina que não é 

específica da sua formação como professores leigos.  Para Almeida e Oliveira 

(2011), quando o professor leigo aceita o desafio de lecionar uma disciplina 

diferente da qual foi formado, acredita-se que no decorrer  da  prática  docente 

ele vai adquirindo experiência e saberes, mas sempre lhe faltará o embasamento 

teórico que não foi desenvolvido em sua primeira formação. 

No estudo realizado por Júnior e Pietrocola (2011), que investigou a atuação 

de professores graduados do curso de Licenciatura em Biologia no Paraná, foi 

observado que as duas disciplinas de maior atuação desses profissionais são a 

de Ciências e Matemática. Em seguida vem Física e Química, empatadas nas 

ocorrências de atuação.  Para os autores, este resultado era esperado, pois o fato 

de estas disciplinas pertencerem a ciências que são base do curso de biologia 

cria certo “conforto” para esses profissionais em ensiná-las. 

Figura 7. Porcentagem dos docentes do Ensino Médio com formação específica em todas as disciplinas 
que lecionam, por estado brasileiro. Fonte: (Monitoramento meta 15 PNE – TPE). 
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Em outro trabalho, Santos e Curi (2012) fazem uma reflexão sobre o quadro 

referente à formação dos professores que ministram a disciplina de Física no 

Ensino Médio, e consideram que os dados apresentados em seu trabalho são 

preocupantes, quando se leva em conta a forma como tem sido ensinada a 

disciplina de Física no Ensino Médio, uma vez que a formação dos professores 

não tem sido adequada para esta finalidade. 

Chapani (2011) reitera que ainda existem milhares de docentes sem 

licenciatura plena na disciplina que lecionam e propõe-se a discutir a formação 

desses docentes em cursos especiais, particularmente no que se refere aos 

professores de Ciências que trabalham no interior do estado da Bahia. A autora 

destaca que a precariedade da formação docente é aspecto preocupante quando 

se luta por uma educação básica de qualidade, e que é desejável que o Estado 

cumpra com seu dever de proporcionar formação de caráter “inicial” ou 

continuada para os professores que já se encontram em exercício no interior do 

estado da Bahia. 
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CAPÍTULO 3  

POR UMA METODOLOGIA DE PESQUISA À LUZ DE 

BASIL BERNSTEIN  

Para alcançarmos o objetivo da nossa pesquisa adotamos uma metodologia 

de investigação qualitativa, na qual a mesma apresenta de forma descritiva os 

contextos da sala de aula, ambiente onde a pesquisa se desenvolveu, como 

descrito por Bogdan e Biklen (1994). Devido ao programa de pós- graduação 

estar localizado no município de Jequié-BA, cidade onde a pesquisadora estava 

residindo, foi oportuno realizar a pesquisa neste mesmo município. Deste 

modo, buscou-se primeiramente identificar na cidade professores licenciados 

em Química que estivessem atuando na docência nas disciplinas de Química e 

Física no Ensino Médio regular. Por meio dos participantes do GEPEQS que já 

desenvolviam pesquisas nas escolas da cidade, foi possível identificar alguns 

professores que atendiam a esse perfil. O cronograma planejado da pesquisa 

previa que a mesma fosse iniciada no mesmo período em que a pesquisadora 

também estava a cumprir as atividades obrigatórias do programa de pós-

graduação, sendo assim buscou-se conciliar as duas tarefas decidindo-se então 

realizar a pesquisa com dois professores. 

Antes de contatar os professores a pesquisa foi submetida ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Para seleção 

da escola e dos professores participantes do nosso estudo, utilizamos os dados 

do INEP sobre as notas do ENEM 2014 por escola. Selecionamos apenas as 

escolas estaduais do município de Jequié e obtivemos uma relação por escola e 

suas respectivas médias, conforme apresentamos na figura abaixo. 
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Com esta relação definimos três critérios para escolher as escolas onde 

realizaríamos a pesquisa. Primeiro, escolas com professores licenciados em 

Química que lecionassem as disciplinas de Química e Física; segundo, escolas 

com diferentes níveis socioeconômicos; terceiro, escolas com diferentes médias 

de resultado do ENEM 2014. Como o Colégio da Polícia Militar não atendia ao 

nosso primeiro critério, as escolas que selecionamos para a realização do nosso 

estudo foram o Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, que vamos chamar 

de Escola B e o Colégio Polivalente Edivaldo Boaventura, que chamaremos de 

Escola A. 

Contatamos as escolas e os respectivos professores e os convidamos a 

participarem de nosso estudo, convite este aceito prontamente por ambos. 

Como a pesquisa deveria se desenvolver nas escolas onde estes professores 

atuavam, solicitamos a autorização da direção escolar para imersão em campo 

por meio de carta de apresentação da pesquisa (APÊNDICE F). Aos professores 

foi apresentado o Termo de consentimento livre e esclarecido da pesquisa 

(APÊNDICE E), por meio  do qual ficou resguardada a sua adesão voluntária à 

pesquisa e o entendimento do seu papel na natureza do estudo. 

Para escolha das turmas de Química e Física que realizamos as observações 

em sala de aula nos baseamos na compatibilidade de horários entre as turmas 

de cada professor e os horários disponíveis da pesquisadora. Definidas as 

turmas, apresentamos aos respectivos alunos a nossa proposta de investigação e 

a solicitação de participação voluntária, que nos foi garantida por meio das 

Nome da escola 
Município UF Rede 

Indicador de 
permanência 

na escola 

Indicador de 
nível 

socioeconômico 

Média da escola 
(provas objetivas) 

EE - COLEGIO DA POLICIA MILITAR 
CPM PROFESSOR MAGALHAES 
NETO 

JEQUIE BA Estadual De 60% a 80% Médio 538,21 

EE - COLEGIO MODELO LUIS 
EDUARDO MAGALHAES 

JEQUIE BA Estadual De 60% a 80% Médio 508,49 

EE - CENTRO ESTADUAL DE 
EDUCACAO PROFISSIONAL EM 
GESTAO E TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO REGIS PACHECO 

JEQUIE BA Estadual 80% ou mais Médio Baixo 482,97 

EE - COLEGIO POLIVALENTE 
EDIVALDO BOAVENTURA 

JEQUIE BA Estadual De 60% a 80% Médio Baixo 474,45 

Figura 8. Notas do ENEM 2014 por escola (Fonte: INEP 2015).  
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assinaturas dos pais ou responsáveis dos alunos dos Termos de Consentimento 

Livre e Esclarecido da pesquisa (APÊNDICE D). Também solicitamos aos 

alunos, após a posse dos termos assinados que, de forma voluntária, 

respondessem ao questionário socioeconômico e cultural (APÊNDICE A).  

Apresentaremos a seguir os cenários de nossa pesquisa, a caracterização dos 

participantes, os instrumentos e procedimentos de coleta e análise de dados. 

 

3.1. Caracterização dos participante e local de pesquisa 

Como nossa pesquisa é subordinada por aspectos sociológicos, a descrição 

do ambiente escolar no qual os participantes da pesquisa estão inseridos torna-

se fundamental para compreensão de como os fatores externos e internos à 

escola podem contribuir para o funcionamento das atividades escolares e no 

desempenho dos alunos.  

 

 Escola A 

A escola A está situada num bairro de classe popular do município de 

Jequié-BA, oferta o Ensino Fundamental II, o Ensino Médio regular e o Ensino 

Profissionalizante, e atende a alunos provenientes de classes sociais baixas. 

Fundada em 1976, a escola apresenta aspectos da construção antiga com 

elementos de reformas mais atuais. Possui biblioteca, sala de professores, 

laboratório de ciências e informática, auditório e quadra poliesportiva na área 

externa da escola e sem cobertura, e atende alunos nos turnos diurno e noturno.  

As salas de aula estão equipadas com mesas e cadeira organizadas de forma 

que os alunos sentem em fileiras, a mesa e cadeira do professor ficam entre o 

quadro branco e as fileiras dos alunos na posição central da sala.  O quadro 

branco é de fórmica e está anexado por cima do quadro de giz, que fica visível 

nas laterais do quadro branco. As salas possuem ventiladores de teto e algumas 

têm divisórias de compensado entre a sala vizinha. Em uma das paredes 

laterais da sala é possível encontrar bancadas de alvenaria com pias 

(interditadas), estas bancadas não são utilizadas pelos alunos nem pelos 

professores. As salas também possuem Tv pendrive, são bem iluminadas, mas 

não possuem janelas.  
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 O professor desta escola, participante de nossa pesquisa, doravante 

chamado de professor P1, do sexo masculino, é licenciado em Química, possui 

mestrado em Química Analítica, tem treze anos de experiência docente, já foi 

vice-diretor por três anos nesta escola no qual atua há seis anos. No ano de 

2015, no qual a pesquisa foi realizada, ele lecionava com carga horária de 40 

horas semanais, nas disciplinas de Química e Física, para turmas do primeiro 

ano do Ensino Médio regular nos turnos matutino e vespertino. 

 

 Perfil Sociocultural dos Alunos - Química 

A turma de Química selecionada para a pesquisa é uma turma do 1º ano do 

Ensino Médio regular, a carga horária da disciplina é de duas aulas semanais de 

50 minutos cada, nesta turma as aulas de Química ocorrem sequencialmente 

nos dois primeiros horários de aula das terças-feiras no turno vespertino. 

Devido às aulas iniciarem no primeiro horário, era comum muitos alunos 

chegarem atrasados na aula ou chegarem somente para o segundo horário. A 

turma é formada por 32 alunos, dos quais 20 responderam ao questionário 

socioeconômico cultural. A faixa de idade destes alunos é de 15 a 17 anos, 7 se 

declararam pardos, 5 brancos, 5 afrodescendente, 2 indígena e 1 aluno não 

declarou sua cor/raça; sobre a religião, 15 alunos declaram ser evangélicos, 2 

católicos, 1 ateu e 2 não informaram sua opção religiosa; dos 20 alunos apenas 1 

é casado(a) sendo os demais solteiros(as) e 2 alunos(as) têm filho(s); 11 alunos 

informam ter estudado em escolas públicas e privadas, enquanto 9 alunos 

estudaram apenas em escolas públicas. A maioria dos alunos, 11 dos 20, moram 

com os pais, 4 alunos moram com parentes e 5 alunos moram apenas com a 

mãe. O número mínimo de pessoas que residem em suas casas são 2 e o 

máximo mencionado foram 10 pessoas. As mães são as principais responsáveis 

pela renda familiar, apontadas por 8 alunos, os pais como responsáveis pela 

renda familiar são apontados por 7 alunos e apenas o pai como responsáveis 

pela renda da família é apontado por 5 alunos. 

Com relação à escolaridade do pai, 10 possuem Ensino Fundamental 

incompleto, 1 possui Ensino Fundamental completo, 1 Ensino Médio 

incompleto, 5 Ensino Médio completo,  1 Ensino Superior Incompleto e 2 alunos 
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não informaram a escolaridade do pai. Em relação à profissão, foram 

mencionados: vendedor; funcionário público; guarda municipal; segurança; 

dono do próprio negócio; agricultor; aposentado; comerciante; pedreiro, 

autônomo e 5 alunos não informaram a profissão do pai. Com relação à 

escolaridade das mães, 1 mãe não é alfabetizada, 7 delas possuem Ensino 

Fundamental incompleto, 1 das mães possui Ensino Fundamental completo, 4 

Ensino Médio incompleto, 5 Ensino Médio completo,  1 Ensino Superior 

Incompleto e 1 aluno não informou a escolaridade da mãe. Em relação à 

profissão foram mencionados: domésticas; vendedora; gerente; dona do próprio 

negócio; autônoma; pedagoga; serviços gerais; donas de casa e 6 alunos não 

informaram a profissão da mãe. 

Quando questionados sobre os meios que utilizam para chegar à escola, 10 

alunos relataram ir a pé, outros 9 disseram ir à escola de ônibus e 1 de 

motocicleta. Dos 20 alunos, 16 informam que a família possui casa própria e 4 

que moram de aluguel. Sobre o seu acesso ao computador 10 alunos os têm em 

casa, 6 alunos não têm e 4 não informaram. Quanto ao acesso a internet, 17 

alunos informam ter, enquanto 3 alunos não têm acesso. Quanto as suas 

atividades de lazer os alunos apontam em maior número os shows musicais e 

os jogos de futebol. Dez dos alunos dizem não participar de grupos sociais fora 

da escola, os outros dez alunos participam de grupos religiosos.  

Sobre a profissão que pretendem exercer no futuro forma citados em maior 

número (5 alunos cada) médicos e advogados, seguido de outras profissões 

menos citadas: professor, policial, empresário, jogador de futebol, secretária, 

eletricista, modelo, esteticista e enfermeiro. A maioria dos alunos alega o desejo 

de exercer tais profissões no futuro por se identificarem com elas, mas motivos 

como admiração, status e sonho também foram mencionados. A respeito do 

motivo que os levaram a escolher estudar nesta escola, dos 20 alunos 6 

informaram que o principal motivo foi a indicação de outros estudantes, 5 

porque os pais determinaram, 3 por ser próxima a sua residência, 2 porque 

consideram a escola disciplinada, 1 porque pensava outra coisa da escola, 1 

porque foi reprovado em outra escola e 2 porque queriam conhecer a escola.  
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Também perguntamos aos alunos se eles têm dificuldade em alguma 

disciplina escolar. Muitos alunos informaram ter dificuldades em mais de uma 

disciplina, assim dos 20 alunos que responderam ao questionário, 15 

informaram ter dificuldade em Física, 14 em Matemática, 5 em Química, 5 em 

Biologia, 3 em Sociologia e as disciplinas de Geografia, Inglês, Filosofia e 

Português foram apontadas por 1 aluno cada. 

 

 Perfil Sociocultural dos Alunos - Física 

A turma de Física selecionada para a pesquisa é uma turma do 1º ano do 

Ensino Médio regular, a carga horária da disciplina é de duas aulas semanais de 

50 minutos cada, e nesta turma as aulas de Física ocorrem sequencialmente nos 

dois primeiros horários de aula das sextas-feiras no turno matutino. Devido as 

aulas iniciarem no primeiro horário era comum muitos alunos chegarem 

atrasados ou chegarem somente no segundo horário. A turma é formada por 37 

alunos, dos quais 26 responderam ao questionário socioeconômico cultural. A 

faixa de idade destes alunos é de 16 a 20 anos, sobre suas etnias, 13 se 

declararam pardos, 7 afrodescendente ,5 brancos e 1 aluno não declarou sua 

etnia; sobre a religião, 16 alunos declaram ser evangélicos, 8 católicos e 2 ateus; 

dos 20 alunos apenas 1 é casado(a) sendo os demais solteiros(as) e nenhum 

aluno têm filho(s); 14 alunos estudaram apenas em escolas públicas, enquanto 

12 alunos informam ter estudado em escolas públicas e privadas. A maioria dos 

alunos, 20 dos 26, moram com os pais, 2 alunos moram com parentes e 4 alunos 

moram apenas com a mãe. O número mínimo de pessoas que residem em suas 

casas são 2 e o máximo mencionado foram 7 pessoas. Os pais são as principais 

responsáveis pela renda familiar, apontados por 14 alunos, apenas o pai como 

responsável pela renda familiar são apontados por 7 alunos e apenas a mãe 

como responsável pela renda da família é apontado por 4 alunos. 

Com relação à escolaridade do pai, 9 possuem Ensino Fundamental 

incompleto, 5 dos pais possui Ensino Fundamental completo, 5 Ensino Médio 

incompleto, 4 Ensino Médio completo e 3 alunos informaram que os pais não 

foram alfabetizados. Em relação à profissão dos pais, foram mencionados: 

empresário, mecânico, bombeiro, pedreiro, torneiro mecânico, operador de 
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máquina, eletricista, caminhoneiro, relojoalheiro, pintor e 8 alunos não 

informaram a profissão do pai. Com relação à escolaridade das mães, 2 não 

foram alfabetizadas, 8 possuem Ensino Fundamental incompleto, 4 das mães 

possui Ensino Fundamental completo, 3 Ensino Médio incompleto, 7 Ensino 

Médio completo,  1 Ensino Superior Completo e 1 aluno não informou a 

escolaridade da mãe. Em relação à profissão foram mencionados: domésticas, 

vendedora, técnica de enfermagem, manicure, camareira, secretária, professora, 

diarista, dona de casa, cozinheira, guarda municipal, empresária, serviços 

gerais, 1 aluno informou que a mãe está desempregada e 8 alunos não 

informaram a profissão da mãe. 

Quando questionados sobre os meios que utilizam para chegar à escola, 10 

alunos relataram ir a pé, outros 6 disseram ir à escola de ônibus, 4 de 

motocicleta, 2 de bicicleta e 1 de carro. Dos 26 alunos, 23 informam que a 

família possui casa própria e 3 moram de aluguel. Sobre o seu acesso ao 

computador, 18 alunos os têm em casa, 4 alunos não têm e 4 não informaram. 

Quanto ao acesso a internet, 21 alunos informam ter quanto 1 aluno não tem 

acesso, outros 4 não informaram. Quanto as suas atividades de lazer, os alunos 

apontam em maior número os shows musicais, a praia e os jogos de futebol; 13 

alunos dizem não participar de grupos sociais fora da escola, os outros 13 

alunos participam de grupos, sendo eles religiosos, esportivos, musicais e 

artísticos.  

Sobre a profissão que pretendem exercer no futuro foi citado em maior 

número (8 alunos) policial, seguido de advogado (6 alunos) e médico (4 alunos), 

outras profissões menos citadas foram: eletricista, secretária, engenheiro civil, 

veterinário, lutador e caminhoneiro. A maioria dos alunos alega o desejo de 

exercer tais profissões no futuro por admirá-las, mas motivos como sonho, 

identificação, salário e melhores condições de vida também foram citados. A 

respeito do motivo que os levaram a escolher estudar nesta escola, dos 26 

alunos, 14 informaram que o principal motivo foi por ser próxima a sua 

residência, 4 porque consideram a escola disciplinada, 3 porque os professores 

são competentes, 1 aluno alega que escolheu a escola para estar perto dos 

amigos, 1 porque os pais determinaram, 1 porque considera a escola a melhor 
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da cidade, 1 porque foi expulso de outra escola e 1 porque a escola foi indicada 

por outros estudantes.  

Também perguntamos aos alunos se eles têm dificuldade em alguma 

disciplina escolar, muitos alunos informaram ter dificuldades em mais de uma 

disciplina, assim dos 26 alunos que responderam ao questionário 10 

informaram ter dificuldade em Física, 7 em Geografia, 7 em Biologia, 4 em 

Português, 4 em Matemática, 2 em Química e as disciplinas de Redação, Inglês, 

Filosofia e História foram apontadas por 1 aluno cada, 6 alunos informaram não 

sentir dificuldade em nenhuma disciplina e 1 aluno diz sentir dificuldade em 

todas. 

 

Escola B 

A escola B está situada no bairro central do município de Jequié-BA, oferta o 

Ensino Médio regular atendendo a alunos provenientes de classe social média e 

média baixa. Possui biblioteca, sala de professores, laboratório de ciências e 

informática, auditório e quadra poliesportiva na área externa da escola e sem 

cobertura, e atende alunos nos turnos diurno e noturno.  

As salas de aula estão equipadas com mesas e cadeira e outras com cadeiras 

de braço individual, todas as salas são organizadas de forma que os alunos 

sentem em fileiras, a mesa e cadeira do professor ficam entre o quadro branco e 

as fileiras dos alunos, no canto direito da sala.  As salas possuem quadro 

branco, ventiladores de teto, são bem iluminadas, possuem janelas grandes e de 

vidro com cortinas persianas.  

O professor desta escola, participante de nossa pesquisa, doravante 

chamado de professor P2, do sexo masculino, é licenciado em Química, tem 

quinze anos de experiência docente, e atua há onze anos na unidade escolar. No 

ano de 2015, no qual a pesquisa foi realizada, ele lecionava com carga horária de 

40 horas semanais, nas disciplinas de Química e Física, para turmas do primeiro 

ano do Ensino Médio regular nos turnos matutino e vespertino. Em 2016, após a 

coleta de dados, o professor iniciou os estudos em um mestrado profissional em 

Física. 
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 Perfil Sociocultural dos Alunos - Química 

A turma de Química selecionada para a pesquisa é uma turma do 1º ano do 

Ensino Médio regular, a carga horária da disciplina é de duas aulas semanais de 

50 minutos cada, nesta turma as aulas de Química não ocorrem 

sequencialmente, sendo uma no quarto horário de aula das segundas-feiras e 

outra no quinto horário de aula das sextas-feiras, no turno vespertino.  A turma 

é formada por 32 alunos, dos quais 30 responderam ao questionário 

socioeconômico cultural. A faixa de idade destes alunos é de 16 a 20 anos, sobre 

suas etnias, 13 se declararam brancos, 9 pardos, 4 afrodescendente, 2 indígena e 

1 amarelo; sobre a religião 15 alunos declaram ser católicos, 11 evangélicos, 1 

ateu, 1 espírita e 2 não informaram sua opção religiosa; dos 30 alunos apenas 2 

são casados(as) sendo os demais solteiros(as) e nenhum dos alunos têm filho(s); 

17 alunos informam ter estudado em escolas públicas e privadas, enquanto 6 

alunos estudaram apenas em escolas públicas e outros 6 apenas em escolas 

privadas. A maioria dos alunos, 22 dos 30, moram com os pais, 2 alunos moram 

com parentes e 7 alunos moram apenas com a mãe. O número mínimo de 

pessoas que residem em suas casas são 2 e o máximo mencionado foram 6 

pessoas. Os pais são os principais responsáveis pela renda familiar, apontado 

por 22 alunos, apenas o pai como responsável pela renda familiar é apontado 

por 7 alunos e apenas a mãe como responsável pela renda da família é apontada 

por 7 alunos. 

Com relação a escolaridade do pai, 5 possuem Ensino Fundamental 

incompleto, 6 dos pais possui Ensino Fundamental completo, 14 Ensino Médio 

completo,  1 Ensino Superior Incompleto e 3 Ensino Superior Completo. Em 

relação à profissão, foram mencionados: vendedor, técnico administrativo, 

administrador de carros, marceneiro, empresário, comerciante, agricultor, 

gerente de empresa, caminhoneiro, motorista, técnico em telecomunicações, 

policial militar, empreiteiro, fiscal, crediarista e enfermeiro. Com relação à 

escolaridade das mães, 3 possuem Ensino Fundamental incompleto, 2 das mães 

possui Ensino Fundamental completo, 3 Ensino Médio incompleto, 12 Ensino 

Médio completo,  1 Ensino Superior Incompleto e 7 Ensino Superior Completo. 

Em relação à profissão foram mencionadas: professora, assistente social, donas 
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de casa, cozinheira, representante comercial, cabelereira, supervisora, auxiliar 

administrativa, comerciante, vendedora, secretária, enfermeira, empresária.  

Quando questionados sobre os meios que utilizam para chegar à escola, 8 

alunos relataram ir a pé, outros 8 de motocicleta, 12 de carro, 1 de ônibus e 1 de 

bicicleta. Dos 30 alunos, 27 informam que a família possui casa própria e 3 que 

moram de aluguel. Sobre o seu acesso ao computador 26 alunos os têm em casa, 

4 alunos não têm e os 30 alunos têm acesso a internet. Quanto as suas 

atividades de lazer os alunos apontam em maior número os shows musicais, 

cinema, teatro, balada, jogos de futebol e praia. Dez dos alunos dizem não 

participar de grupos sociais fora da escola, os outros vinte alunos participam de 

grupos religiosos, esportivo e musical.  

Sobre a profissão que pretendem exercer no futuro foi citado em maior 

número (20 alunos) médico, seguido de outras profissões menos citadas: 

advogado, policial, bombeiro, biólogo, engenheiro, executivo, jornalista, editor 

de vídeo, veterinário, zootecnista, jogador de futebol. A maioria dos alunos 

alega o desejo de exercer tais profissões no futuro para poder ajudar as pessoas, 

mas motivos como admiração, identificação e sonho também foram 

mencionados. A respeito do motivo que os levaram a escolher estudar nesta 

escola, dos 20 alunos, 1 informou que o principal motivo foi a indicação de 

outros estudantes, 5 porque os pais determinaram, 2 por ser próxima a sua 

residência, 20 porque consideram a escola disciplinada, 2 porque os professores 

são competentes. 

Também perguntamos aos alunos se eles têm dificuldade em alguma 

disciplina escolar. Muitos alunos informaram ter dificuldades em mais de uma 

disciplina, assim dos 30 alunos que responderam ao questionário 24 

informaram ter dificuldade em Física, 16 em Química, 15 em Matemática, 3 em 

Redação e as disciplinas de Biologia, Inglês, História e Português foram 

apontadas por um aluno cada, 1 aluno informou sentir dificuldade em todas as 

disciplinas e 2 alunos não sentem dificuldade em nenhuma disciplina. 

 

 Perfil Sociocultural dos Alunos - Física 
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A turma de Química selecionada para a pesquisa é uma turma do 1º ano do 

Ensino Médio regular, a carga horária da disciplina é de duas aulas semanais de 

50 minutos cada, nesta turma as aulas de Física não ocorrem sequencialmente 

por opção do professor, sendo uma no segundo horário de aula das quartas-

feiras e outra no quarto horário de aula das sextas-feiras, no turno matutino.  A 

turma é formada por 40 alunos, dos quais 38 responderam ao questionário 

socioeconômico cultural. A faixa de idade destes alunos é de 15 a 18 anos, sobre 

suas etnias, 16 se declararam pardos, 10 afrodescendente, 9 brancos, 1 amarelo e 

2 alunos não informaram cor/raça; sobre a religião 25 alunos declaram ser 

evangélicos e 13 católicos; dos 30 alunos todos são solteiros(as) e apenas 1 dos 

alunos têm filho(s); 26 alunos informam ter estudado em escolas públicas e 

privadas, enquanto 8 alunos estudaram apenas em escolas públicas e outros 4 

apenas em escolas privadas. A maioria dos alunos, 27 dos 38, moram com os 

pais, 1 aluno mora com parentes, 8 alunos moram apenas com a mãe e 2 apenas 

com o pai. O número mínimo de pessoas que residem em suas casas são 2 e o 

máximo mencionado foram 7 pessoas. Os pais são os responsáveis pela renda 

familiar de 13 alunos, apenas o pai como responsável pela renda familiar é 

apontado por 12 alunos e apenas a mãe como responsável pela renda da família 

é apontada por 13 alunos. 

Com relação à escolaridade do pai, 5 possuem Ensino Fundamental 

incompleto, 4 dos pais possui Ensino Fundamental completo, 5 Ensino Médio 

Incompleto, 17 Ensino Médio Completo, 4 Ensino Superior Completo e 3 alunos 

não informaram a escolaridade do pai. Em relação à profissão, foram 

mencionados: comerciante, autônomo, vigilante, borracheiro, vendedor, 

professor, farmacêutico, guarda municipal, locutor, segurança, administrador, 

auxiliar de enfermagem, mestre de obras, medico, pedreiro, empresário, 

carregador, policial militar, operário, fazendeiro, agricultor. Com relação à 

escolaridade das mães, 5 possuem Ensino Fundamental incompleto, 2 das mães 

possui Ensino Fundamental completo, 4 Ensino Médio incompleto, 14 Ensino 

Médio Completo,  12 Ensino Superior Completo e 1 aluno não informou a 

escolaridade da mãe. Em relação à profissão foram mencionados: atendente de 

caixa, casa de família, empregada doméstica, administradora, conselheira 
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tutelar, dona de casa, professora, autônoma, enfermeira, vendedora, técnica de 

enfermagem, assistente social, aposentada, costureira. 

Quando questionados sobre os meios que utilizam para chegar à escola, 17 

alunos relataram ir a pé, outros 5 de motocicleta, 8 de carro, 8 de ônibus e 1 de 

ônibus escolar. Dos 38 alunos, 33 informam que a família possui casa própria e 

5 que moram de aluguel. Sobre o seu acesso ao computador 34 alunos os têm 

em casa, 4 alunos não têm e os 38 alunos têm acesso a internet. Quanto as suas 

atividades de lazer os alunos apontam em maior número os shows musicais, 

cinemas, teatro, balada, jogos de futebol, academia e praia. Vinte dos alunos 

dizem não participar de grupos sociais fora da escola, os outros dezoito alunos 

participam de grupos religiosos, esportivo e musical.  

Sobre a profissão que pretendem exercer no futuro, foi citado em maior 

número advogado e médico (10 e 9 alunos, respectivamente) seguido de outras 

profissões menos citadas: arquiteto, engenheiro, promotor, astrônomo, 

designer, militar, policial, professor, mecânico, 4 alunos alegaram ter dúvidas 

quanto a futura profissão. A maioria dos alunos alega escolher tais profissões 

no futuro por se identificarem com elas, mas motivos como retorno financeiro, 

sonho, admiração, status, influência de outras pessoas e desejo de ajudar 

pessoas também foram mencionados. A respeito do motivo que os levaram a 

escolher estudar nesta escola, dos 38 alunos 5 informaram que o principal 

motivo foi a indicação de outros estudantes, 6 porque os pais determinaram, 4 

por ser próxima a sua residência, 24 porque consideram a escola disciplinada, 8 

porque os professores são competentes.  

Também perguntamos aos alunos se eles têm dificuldade em alguma 

disciplina escolar, muitos alunos informaram ter dificuldades em mais de uma 

disciplina, assim dos 38 alunos que responderam ao questionário 36 

informaram ter dificuldade em Física, 18 em Matemática, 6 em Química, 2 em 

História, 2 em Geografia,  as disciplinas de Inglês e Português foram apontadas 

por um aluno cada. 

 

3.2. A coleta de dados 
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Por meio da observação participante, onde o “investigador introduz-se no 

mundo das pessoas que pretendem estudar, tenta conhecê-las, dar-se a 

conhecer e ganhar sua confiança, elaborando um registro escrito e sistemático 

de tudo que ouve e observa” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16) realizamos a 

nossa coleta de dados. Esta ocorreu por meio da observação das turmas 

selecionadas de Química e Física dos professores P1 e P2. 

Os instrumentos utilizados para coletar os dados foram o diário de campo 

da pesquisadora, que consta de registros e detalhamentos do desenvolvimento 

das aulas observadas; os gravadores de áudio que foram utilizados com a 

permissão dos professores e alunos; e as entrevistas semiestruturadas que 

foram realizadas com os dois professores (APÊNDICE B) e com a coordenadora 

pedagógica da escola B (APÊNDICE C), do professor P2. De acordo com Ludke 

e André (1986), nas entrevistas semiestruturadas não há a imposição de uma 

ordem rígida das questões, o entrevistado discorre sobre o tema proposto com 

base nas informações que ele detém e que no fundo é a verdadeira razão da 

entrevista. 

Não realizamos a entrevista com a coordenação pedagógica da escola A , 

pois durante o nosso período de observação a escola não tinha uma 

coordenação pedagógica.  Nas observações em sala de aula utilizamos dois 

gravadores, um sempre posicionado na mesa do professor e outro com a 

pesquisadora que buscou sentar-se no fundo da sala para que tivesse a 

cobertura auditiva de toda a sala de aula. Os gravadores também foram 

utilizados nas entrevistas. 

As observações iniciaram no dia 03 de agosto do ano de 2015, e esta data 

correspondeu ao inicio da terceira unidade letiva das duas escolas e a volta às 

aulas dos alunos após o recesso do meio de ano. No primeiro momento o 

objetivo era realizar a observação em sala de aula durante o período da terceira 

unidade letiva escola, que corresponde a aproximadamente 14 aulas, porém ao 

final da unidade não tínhamos o mesmo número de aulas observadas em cada 

turma, devido aos eventos escolares como feira de ciências e também dos 

feriados ocorridos neste período. No final da terceira unidade tínhamos na 

turma de Física do professor P1, 10 aulas observadas e na turma de Química 6 
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aulas, na turma de Física do professor P2 tínhamos 10 aulas observadas e na 

turma de Química 9 aulas observadas. Por esse motivo decidimos observar o 

mesmo número de aulas, de 16 aulas em cada turma dos dois professores, no 

intuito de não prejudicar as nossas análises com números diferentes de aulas 

observadas. Conversamos com os dois professores e ambos permitiram que 

continuássemos as observações durante a quarta unidade letiva até obtermos o 

número de aulas observadas que desejávamos. Assim, na turma de Física e 

Química do professor P1 encerramos as observações no dia 13 de novembro, na 

turma de Química do professor P2 no dia de 23 de outubro e na turma de Física 

dia 06 de novembro. 

A turma de Química do professor P1 foi uma exceção quanto ao número de 

observações na sala de aula, mesmo acompanhando as aulas até o dia 13 de 

novembro, data da última aula antes das provas finais, tínhamos apenas 10 

aulas observadas. Os motivos foram que a turma teve poucas aulas da 

disciplina nos horários destinados a ela devido às faltas do professor por 

motivo de viagens e saúde, feriados, feira de ciências na escola, semana de 

provas, provas do Enem na escola e reuniões na escola. Um fato a ser descrito 

aqui é que durante as observações das aulas após um dia ou período sem aula 

na turma, era possível notar que a continuação da aula ocorria de forma como 

se não tivesse ocorrido uma interrupção como, por exemplo, na aula observada 

do dia 08 de setembro o professor passa uma atividade avaliativa sobre tabela 

periódica e, após um período sem aulas, a aula seguinte observada foi no dia 13 

de novembro, onde o professor fez uma revisão sobre ligações químicas, ou 

seja, em algum momento o professor deu aula de ligações químicas, mas essa 

aula dada não foi informada a pesquisadora. 

Segundo relatou o professor P1 no início das observações ele às vezes 

costumava usar o horário de uma disciplina para ministrar a outra. 

Acreditamos que esse foi o motivo de notarmos aulas ministradas fora do 

horário da aula de Química. No período de escolha das turmas a serem 

observadas consideramos a possibilidade de observar as aulas de Química e 

Física do professor P1 nessa mesma turma, porém os horários das aulas de 

Física não eram compatíveis com os horários que a pesquisadora tinha 
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disponível, e por ter esse conhecimento o professor deve ter pensado não 

adiantar avisar que aulas de Química forma ministradas nos horários das aulas 

de Física desta turma. 

Ao final da nossa observação tivemos um número substancial de material a 

ser analisado, foram ao todo 58 aulas de 50 minutos de duração cada, que 

geraram 48 horas e 33 minutos de áudio; mais 1 hora e 43 minutos de áudios 

das entrevistas; o diário de campo foi finalizado com 45 páginas de anotações 

de nossas observações. 

 

3.3. A análise dos dados 

Todos os áudios das aulas e das entrevistas foram transcritos e para 

mantermos um padrão nestas transcrições e que elas representassem o mais 

próximo possível da conversação em sala de aula. Os sinais utilizados estão 

descritos na tabela 1.   

 

Tabela 1: Símbolos usados nas transcrições dos áudios. 

Ocorrências Sinais 

Incompreensão de palavras ou segmentos ( ) 

Prolongamento de voga e consoante (como s, r). :: podendo aumentar para ::::: 
ou mais 

Entonação enfática Maiúscula 

Silabação - 

Interrogação ? 

Exclamação ! 

Pausa longa ... 

Comentários descritivos do Transcritor ((minúscula)) 

Indicação de que a fala foi tomada ou interrompida 
em determinado ponto 

(...) 

OBSERVAÇÕES: 

 Os nomes dos participantes da pesquisa estão indicados nas transcrições 
apenas com primeira letra, nome que iniciam com as mesmas letras estão 
seguidas por números; 

 Utilizamos elementos Fáticos como: ah, eh, ahm, ehm, uhm, tá; 

 Os números são apresentados com algarismos numéricos; 
 

Modelo adaptado das Normas para transcrição de entrevistas gravadas. Disponível em: 
http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index 
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Cada aula transcrita foi analisada individualmente no intuito de 

fragmentarmos as transcrições em episódios. De acordo com Carvalho e 

Pedrosa (2005), um episódio é um trecho de uma escrita no qual se articula uma 

sequência interativa delimitada pelo início e o fim de um fato. Para Altet (2000), 

episódio é uma unidade particular do discurso que começa por uma expressão 

que vai desencadear um troca verbal sobre determinado assunto, tendo seu fim 

determinado quando o assunto é finalizado na discussão. Um episódio pode 

então ser constituído de uma ou várias interações sobre determinado assunto 

ou ocasiões e se compõe de várias comunicações, com um início, um meio e 

uma conclusão (SOUZA, 2015). 

Como um dos nossos objetivos da pesquisa é realizar uma análise 

comparativa da prática pedagógica dos professores ao lecionar a disciplina de 

Química e Física, buscamos identificar em nossas transcrições episódios que 

correspondessem a momentos das aulas que fossem semelhantes entre as duas 

disciplinas. Com os episódios selecionados, buscamos no primeiro momento 

agrupá-los de acordo com as regras discursivas da teoria do Discurso 

Pedagógico de Basil Bernstein (seleção, sequência, ritmagem e critérios de 

avaliação) identificadas em cada episódio, que como mencionado anteriormente 

é uma das dimensões que utilizaremos para caracterizar a prática pedagógica 

dos professores. 

Após selecionarmos os episódios correspondentes a cada regra discursiva, 

podendo um mesmo episódio estar agrupado em mais de uma regra, criamos 

os indicadores, que são instrumentos de análise criados pelo grupo ESSA e que 

o GEPEQS utiliza como modelo para criar novos indicadores adaptados às 

nossas pesquisas. Esses indicadores apresentam uma escala de valores de grau 

de enquadramento que variam entre muito forte (E++), forte (E+), fraco (E-) e 

muito fraco (E--). Analisamos o enquadramento por este estar relacionado ao 

como as interações discursivas entre professor e alunos ocorrem nas aulas de 

Química e Física. 

Os valores de enquadramento muito forte (E++) e forte (E+) indicam que a 

seleção, sequência e ritmo empregados nas aulas são definidos pelo professor 

sem a participação dos alunos; para a regra de critérios de avaliação estes 
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valores indicam que os critérios são claros e bem detalhados aos alunos, ou seja, 

o professor deixa explícito o que esperam que os alunos realizem. Com os 

valores de enquadramento fraco (E-) e muito fraco (E--) alunos e professores têm 

participação na escolha e definição da seleção, sequência e ritmo empregados 

nas aulas; para a regra de critérios de avaliação estes valores indicam que os 

critérios não são claros e nem detalhados aos alunos, ou seja, o professor deixa 

implícito o que esperam que os alunos realizem. ´ 

Para análise da exigência conceitual da prática pedagógica dos professores, 

também agrupamos episódios de acordo as dimensões: interdisciplinaridade, 

intradisciplinaridade; conhecimento acadêmico e não acadêmico e 

complexidade dos conhecimentos científicos. Após selecionarmos os episódios 

correspondentes a cada dimensão da exigência conceitual, podendo um mesmo 

episódio estar agrupado em mais de uma dimensão, também criamos os 

indicadores de análise. Esses indicadores apresentam uma escala de valores de 

grau de classificação, que variam entre muito forte (C++), forte (C+), fraco (C-) e 

muito fraco (C--). Analisamos a classificação por este estar relacionado ao que 

das relações entre conhecimentos distintos ocorrem nas aulas de Química e 

Física. 
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CAPÍTULO 4  

POR UMA ANÁLISE DA REALIDADE 

ESCOLA/ALUNO/PROFESSOR/ PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTO - O QUE A TEORIA NOS AJUDA  

 

Iniciaremos a apresentação dos nossos resultados e sua discussão com as 

regras discursivas do discurso instrucional, na seguinte ordem: seleção, 

sequência, ritmagem e critérios de avaliação. Em cada regra serão apresentados 

os resultados da análise da prática pedagógica do professor P1 seguidos da 

análise da prática pedagógica do professor P2, e depois uma breve síntese dos 

resultados dos dois professores. Em seguida apresentaremos as dimensões 

empregadas para caracterizar a exigência conceitual da prática pedagógica dos 

professores, e estas serão apresentados na seguinte ordem: relações 

intradisciplinares, relações interdisciplinares, relações entre discursos 

acadêmicos e não acadêmicos e complexidade dos conhecimentos científicos. 

Em cada dimensão serão apresentados indicadores e os resultados da análise da 

prática pedagógica do professor P1 seguidos da análise da prática pedagógica 

do professor P2 e também uma breve síntese dos resultados dos dois 

professores. 

 

4.1. Análise do discurso instrucional da prática pedagógica 

Buscamos identificar os momentos de interação professor-aluno que 

correspondessem ao como ocorre a transmissão-aquisição das regras discursivas 

de seleção, sequência, ritmagem e critérios de avaliação. Em cada regra são 

apresentados indicadores de análise com valores de enquadramento que variam 

entre muito forte (E++), forte (E+), fraco (E-) e muito fraco (E--), seguidos de 

exemplos de fragmentos das aulas para ilustrar nossa análise.  

4.1.1 Regra discursiva Seleção – professor P1 

Para caracterização da prática pedagógica do professor P1, foi possível 

construir dois indicadores de análise que abordam os momentos de aula em 

que são definidos os planos que serão trabalhados e as atividades que serão 
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realizadas. Nossas análises indicam que nestes dois momentos de aula, tanto na 

disciplina de Química como na de Física, apenas o professor realiza e controla a 

seleção do que será trabalhado em sala de aula, como podemos observar nos 

indicadores e episódios transcritos abaixo.  

 

Quadro 2. Indicador de análise da regra de seleção e exemplos de fragmentos da planificação das aulas 
do professor P1. 

Indicadores/ 
macronível 

E++ E+ E- E-- 

Planificação 
do que será 
trabalhado 

na aula 

O professor 
indica como 
ocorrerá a aula 
sem solicitar a 
opinião dos 
alunos. 

O professor 
indica como 
ocorrerá a aula, 
mas aceita 
sugestões dos 
alunos. 

O professor 
seleciona 
conjuntamente 
com os alunos o 
que será 
trabalhado na 
aula. 

Os alunos 
selecionam o que 
será trabalhado 
durante a aula com 
a orientação do 
professor. 

P1. Química: E++ (Aula continuação do tema tabela periódica) 

00:16:51 Professor: [...] essa parte do histórico da tabela periódica... Eu vou pular, eu já 

comentei já com vocês... Vamos ao que interessa [...]. 

 

P1. Física: E++ (Durante a correção da avaliação da aprendizagem) 

00:28:12 Professor: [...] Nesta quarta unidade, nesta primeira semana, na semana que vem, 

vamos encerrar este assunto, movimento uniformemente variado. Vimos duas funções horárias 

não foi? Função horária da velocidade, função horária da posição, vamos ver a terceira ( ) então 

vamos trabalhar com esta nova e a gente encerra este assunto de movimento uniformemente 

variado. Mas na avaliação eu vou cobrar tudo viu?... Todas as funções... Segunda questão pode?  

00:29:58 Alunos: pode  

00:30:05 Professor: vamos lá, quem está conversando presta atenção [...]. 

No fragmento selecionado como exemplo da aula de Química, o professor 

ao dar continuidade ao assunto tabela periódica decide por não rever a parte 

histórica do conteúdo, mas não solicita a opinião dos alunos sobre esta decisão. 

Já no fragmento de exemplo da aula de Física o professor faz uma planificação 

dos conteúdos já estudados e os que ainda serão, informa que o assunto será 

encerrado na unidade letiva e que na avaliação da aprendizagem serão 

cobrados os assuntos novos e os passados. Notamos que o professor de forma 

geral não solicita a opinião dos seus alunos sobre a disposição dos conteúdos 

nas aulas e esta tendência foi observada nas aulas que acompanhamos, tanto em 

Química quanto em Física. 
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Neste primeiro indicador podemos identificar um comportamento de forte 

controle do professor quanto às escolhas tomadas na condução da aula, e deste 

modo podemos perceber pouca interação entre professor e alunos nestes 

momentos, que demonstra uma hierarquia explícita, indicando que apenas o 

professor é o responsável por estas escolhas. O valor de enquadramento muito 

forte se sobressaiu na nossa análise sobre os episódios selecionados para este 

indicador e não foi observada diferença entre as disciplinas, pois em ambas o 

professor apresenta o mesmo comportamento de muito controle. 

O que nos chama a atenção nestes momentos de aula é que ao mencionar os 

assuntos já abordados, o professor perde um momento que seria oportuno para 

resgatar nos alunos os conhecimentos já estudados. Mostramos a seguir os 

momentos da aula em que ocorre a seleção das atividades e tarefas que os 

alunos deverão realizar. 

 

Quadro 3. Indicador de análise da regra de seleção e exemplos de fragmentos da seleção de tarefas e 

atividades do professor P1. 

Indicadores/ 
macronível 

E++ E+ E- E-- 

Solicitação de 
atividades e 

tarefas a 
realizar. 

As 
atividades/tarefas 
que serão 
realizadas são 
selecionadas e 
orientadas pelo 
professor.  

As atividades/tarefas 
que serão realizadas 
são selecionadas e 
orientadas pelo 
professor, embora os 
alunos possam sugerir 
algumas delas. 

O professor 
apesenta algumas 
atividades/tarefas, 
podendo os alunos 
selecionar os que 
irão ser por eles 
realizados. 

As 
atividades/tarefas 
são selecionadas 
pelos alunos, com 
orientação do 
professor. 

P1. Química: E++ (Após a explicação do tema propriedades periódicas) 

01:01:46 Professor: vamos tentar fazer essa atividade aqui ó ... Essa atividade é só sobre raio e 

eletronegatividade, antes de passar para outros... Vamos trabalhar só com esses dois por 

enquanto, depois que a gente for fazer a atividade eu ( ) pra vocês, ok? Eletronegatividade, 

digamos assim, que ele é o mais importante pra gente, mas, para entender eletronegatividade 

tem que entender os outros, então raio atômico e eletronegatividade, vamos lá? 

 

P1. Física: E++ (No início da aula o professor faz uma breve revisão sobre movimento 

uniformemente variado e em seguida marca uma avaliação da aprendizagem) 

00:01:55 Professor: Então vamos marcar uma avaliação? Daqui a 5 minutos iremos fazer uma 

avaliação. 

Continua 
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((Os alunos discutem sobre a realização da atividade proposta)) 

00:02:04 Professor: Arruma a sala!  

((Os alunos conversas entre si e com professor, discordando da realização da 

atividade)) 

00:03:45 Professor: gente vamos lá! O que eu quero que vocês façam inicialmente antes de 

responder 

00:03:50 Aluno: Ler?  

00:03:52 Professor: Inicialmente ler, óbvio!  

00:03:55 Aluno: Mentira, que primeiro tem que preencher o cabeçalho  

00:03:58 Professor: Presta atenção, tire os dados da questão. Só os dados, lê aí a primeira 

questão. 

00:04:18 Aluno: Na folha mesmo professor?  

00:04:19 Professor: Tanto faz, na folha de caderno no fundo, tanto faz! Eu só quero os dados da 

questão só isso. Terminaram; já fizeram?...Colocaram os dados da questão?  

00:05:06 Aluno: ( ) 

00:05:08 Professor: Lê a questão... Quem não colocar os dados da questão agora, fica olhando 

para o nada aí, eu já vou anular essa questão viu? Então é bom todo mundo fazer.  

00:05:51 ((Professor, ajudando um aluno)). Sabe ler? Se sabe ler, sabe colocar os dados.  

  

Nos exemplos acima selecionados, tanto na disciplina de Química quanto 

de Física é o professor quem decide as atividades que deverão ser realizadas 

pelos alunos, bem como em quais momentos elas ocorrerão. O professor indica 

e orienta seus alunos sobre a realização das tarefas e mesmo que os alunos 

apresentem resistência, como demostra o fragmento da aula de Física, o 

professor não modifica sua atitude ou decisão.  

Sobre a solicitação de atividades e tarefas, e de acordo com nossas 

observações, foi possível perceber que estas são solicitadas com mais frequência 

nas aulas de Física. Nesta disciplina o professor explica os conteúdos estudados 

por meio da resolução de questões exemplo, e estas questões são de atividades 

que o professor escreve na lousa para que os alunos copiem ou são entregue 

impressas aos alunos. Também não foi observada a solicitação de tarefas 

extraclasse. Deste modo as aulas de Física centravam-se na exposição de 

conteúdos e resolução de exercícios ou da correção de exercícios da aula 
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anterior, seguida de exposição de conteúdos e solicitação de tarefas, ou seja, em 

todas as aulas há tarefas.  

Nas aulas de Química a exposição dos conteúdos, de forma geral, ocorreu 

anteriormente à solicitação de atividades e tarefas. Era comum a separação em 

momentos diferentes, em que uma aula destinava-se a exploração de conteúdos 

e outra aula para a resolução de tarefas. Estas habitualmente eram escritas pelo 

professor na lousa ou entregues aos alunos como lista impressa. Nas aulas 

destinadas a resolução de atividades e tarefas foi possível observar a correção 

de exercícios mas, como nas aulas de Física, também não observamos a 

solicitação de tarefas extraclasse.  

 

4.1.2 Regra discursiva Seleção – professor P2 

Para caracterização da prática pedagógica do professor P2, construímos três 

indicadores de análise que abordam os momentos de aula onde são definidos os 

planos que serão trabalhados, as atividades que serão realizadas e as atividades 

que serão corrigidas. Nossas análises indicam que na disciplina de Química o 

professor P2 define o que será trabalhado em sala de aula e as atividades que os 

alunos deverão realizar, mas permite que os alunos façam a seleção das 

atividades que devem ser corrigidas. Já na disciplina de Física o professor 

define o que será trabalhado em sala de aula, as atividades que os alunos 

deverão realizar, e as atividades que devem ser corrigidas são selecionadas ora 

pelo professor, ora pelos alunos, como demonstram os indicadores e episódios 

transcritos abaixo.  

 

Quadro 4. Indicador de análise da regra de seleção e exemplos de fragmentos da planificação das aulas 

do professor P2. 

Indicadores/ 
macronível 

E++ E+ E- E-- 

Planificação 
do que será 
trabalhado 

na aula 

O professor 
indica como 
ocorrerá a aula 
sem solicitar a 
opinião dos 
alunos. 

O professor 
indica como 
ocorrerá a aula, 
mas aceita 
sugestões dos 
alunos. 

O professor 
seleciona, 
conjuntamente 
com os alunos, o 
que será 
trabalhado na 
aula. 

Os alunos 
selecionam o que 
será trabalhado 
durante a aula com 
a orientação do 
professor. 

P2. Química: E++ (No início da primeira aula da III Unidade) 
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00:04:37 Professor: terceira unidade (...) gente olha só a gente vai fechar essa parte aqui de 

propriedades periódicas pra gente já começar a trabalhar o próximo assunto certo? Página 

duzentos e onze do livro desses de vocês certo? Olha só M você que é o cara ( ) pode explicar as 

coisas, se eu perguntasse a tu propriedades periódicas como é que tu falaria assim pra mim ( ) só 

pela palavra pela expressão que tá aí... 

 

P2. Física: E++  (No início da aula) 

00:00:25 Professor: Gente olha só, vamos trabalhar a questão daquele movimento circular que a 

gente ficou de trabalhar e não deu tempo ,a gente também não tá com essa pressa toda pra gente 

trabalhar eu queria que vocês abrissem o livro de vocês na página... 

00:01:31 Aluno: Que página professor?  

00:01:34 Professor: [...] Na página oitenta e um gente, têm aí na página oitenta e um, ele 

chama de movimento... Tá? Movimento circular... Bom o que é que a gente vai/o que é 

movimento circular gente? A gente estudou os movimentos retilíneos, todos lembram isso, não 

foi? Todos os nossos movimentos que foram estudados até agora eles foram retilíneos, lembram 

isso? Tá?((o professor inicia a explicação do conteúdo)) 

 

No fragmento da aula de Química o professor comunica aos alunos que fará 

o encerramento do conteúdo de tabela periódica, e ele solicita aos alunos que 

façam o acompanhamento da aula através do livro didático indicando a página. 

Momento semelhante é exemplificado no fragmento da aula de Física onde o 

professor P2 realiza o mesmo procedimento de seleção do que será abordado na 

sala de aula. Neste indicador nossas análises apontam que tanto na disciplina 

de Química como Física é o professor P2 quem detém o controle da seleção do 

que é apresentado nas aulas das duas disciplinas que leciona. 

O valor de enquadramento muito forte se sobressaiu em nossas análises 

para o indicador apresentado acima, mas gostaríamos de chamar atenção para a 

forma como o professor dá continuidade na exploração dos conteúdos. 

Conforme demostram os fragmentos de exemplo, após indicar aos alunos o que 

será trabalhado na aula, o professor P2 inicia uma breve síntese dos pontos já 

discutidos sobre o assunto e também faz questionamentos aos alunos, 

favorecendo as interações professor-aluno e aluno-aluno nas aulas das duas 

disciplinas. Desta forma o professor P2 resgata nos alunos os conhecimentos já 

estudados para avançar no conteúdo novo e mesmo apresentando uma 
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característica de enquadramento muito forte na condução das aulas, as 

interações discursivas são favorecidas. Mostramos a seguir os momentos da 

aula em que ocorre a seleção das atividades e tarefas que os alunos deverão 

realizar. 

 

Quadro 5. Indicador de análise da regra de seleção e exemplos de fragmentos da seleção de tarefas e 

atividades do professor P2. 

Indicador/ 

macronível 
E++ E+ E- E-- 

Trabalhos e 

atividades a 

realizar 

As atividades/ 

tarefas que serão 

realizadas são 

selecionadas e 

orientadas pelo 

professor. 

As atividades/ 

tarefas que serão 

realizadas são 

selecionadas e 

orientadas pelo 

professor, embora 

os alunos possam 

sugerir algumas. 

O professor 

apesenta algumas 

atividades/ 

tarefas, podendo 

os alunos 

selecionar os que 

irão ser por eles 

realizados. 

As atividades/ 

tarefas são 

selecionadas e 

estruturas pelos 

alunos, com 

orientação do 

professor. 

P2. Química: E++ (O professor lembra os alunos das atividades que eles devem fazer) 

00:02:05 Professor: Vocês fizeram dois trabalhos, ( ) e a discussão, tem mais uma atividade ainda 

aí pra dá mais um visto.  

00:02:24 Aluno: Professor, você vai dar quanto na feira?  

00:02:30 Professor: Uns dois pontos! Vai ser a nota do professor (  )... Ligações químicas, 

geometria molecular, o de vocês já estão tudo pronto? Ok, então isso aí é o que vai cair no simulado. 

Olha só dei o visto da página 245 à 246 não foi isso? 

00:04:00 Aluno: Ô professor e aquela lista?  

00:04:08 Professor: Também, o conjunto de todas as atividades. 256. Essa 255 e 256 nós não 

demos o visto ainda, vocês não fizeram... Mas é pra fazer. 

((O professor escreve no quadro as páginas da atividade que os alunos devem fazer)) 

 

P2. Física: E++ (O professor lembra os alunos das atividades que eles devem fazer) 

00:31:10 professor: [...] Todos os assuntos dados serão cobrados, então vamos relembrar isso aqui 

logo pra ver quais são os exercícios, página oitenta e quatro confere? Beleza, esse outro aqui não, 

esse outro aqui não, leis de Newton página cem confere? Oitenta e quatro e cem, a gente vai aqui 

página cento e quatro () tá? cobrado assunto dado, equilíbrio, segunda e primeira lei de Newton, 

equilíbrio de uma partícula página cento e quatro, então vamos a página aqui foram qual as outras? 

00:32:19 aluna: oitenta e quatro  

00:32:21 professor: oitenta e quatro  

00:32:22 alunos: cem 
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00:32:24 professor: cem, cento e quatro já tá terceira lei, cento e oito. 

 

Como podemos observar nos fragmentos de aula exemplificados no 

indicador acima, nas disciplinas de Química e Física o professor P2 é quem 

realiza a seleção das atividades que os alunos devem realizar. Estes resultados 

traduzem o valor de enquadramento muito forte do professor obtido em nossas 

análises, não havendo diferenças entre as disciplinas que leciona. 

Em nossas observações em sala de aula, a seleção que o professor P2 realiza 

ao indicar aos alunos quais atividades devem ser feitas e em quais momentos 

devem ser realizadas ocorre da mesma forma nas duas disciplinas. Todas as 

atividades solicitadas pelo professor são atividades do livro didático. O 

professor P2 aborda os conteúdos de acordo a apresentação do livro para que os 

alunos acompanhem as explicações. As atividades do livro que são 

apresentadas no final de cada conteúdo devem ser realizadas pelos alunos em 

casa e registradas em seus cadernos, o professor P2 está sempre a dizer em sala: 

“Assunto dado é assunto cobrado”. No final de cada unidade letiva o professor 

confere o caderno dos alunos individualmente e registra se todas as atividades 

foram realizadas, e a essas atividades são atribuídas notas como parte da 

avaliação da aprendizagem dos alunos. 

O professor P2 está sempre a perguntar durante as aulas se os alunos estão 

fazendo as atividades solicitadas e se há alguma dúvida na resolução das 

questões. No indicador abaixo é apresentado o valor de enquadramento do 

professor no momento de aula que ocorre a seleção das questões a serem 

corrigidas em sala. Vejamos. 

 

Quadro 6. Indicador de análise da regra de seleção e exemplos de fragmentos da seleção de tarefas e 

atividades a serem corrigidas do professor P2. 

Indicadores/ 
macronível 

E++ E+ E- E-- 

Correção de 
atividades e 

tarefas 

O professor faz a 
correção de todas 
as atividades e 
tarefas que 
solicitou aos 
alunos. 

O professor seleciona 
algumas atividades e 
tarefas que solicitou 
aos alunos para 
realizar a correção. 

O professor 
seleciona algumas 
atividades e tarefas 
para correção e 
também permite 
que os alunos 
selecionem outras. 

O professor 
permite que os 
alunos 
selecionem as 
atividades e 
tarefas que 
devem ser 
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corrigidas. 

P2. Química: E- - (No início da aula) 

00:05:37 Professor: Falando nessa atividade alguém já começou a fazer essa atividade tem 

alguma dúvida que quer tirar agora? Tá? Alguém tem alguma questão aí pra fazer? Muitas 

vezes começou a fazer e tem uma dúvida tá? Já que tem uma dúvida vamos tentar tirar logo essa 

dúvida para que a gente não deixe ela pra sempre certo? A gente pode reforçar então a questão 

da aprendizagem tem alguma dúvida aí desses exercícios da página duzentos e dezesseis?   

00:06:40 Aluna: a questão oito não consegui fazer não  

00:06:42 Professor: questão oito... ((o professor faz a leitura da questão e em seguida 

responde juntamente com os alunos))  

00:07:08 Aluna: eu não consegui fazer essa quinze  

00:07:11 Professor: tá... ((o professor continua a explicar a resolução da questão oito)) 

00:08:34 Professor: [...] Compreendeu essa questão aí? M tranquilo? Ok? Quem falou que não 

tinha entendido? 

00:08:51 Aluna1: eu não, foi o 

00:08:52 Aluna 2: quinze 

00:08:53 Aluna 2:  quinze  

00:08:54  Professor: quinze ((o professor faz a leitura da questão e em seguida responde 

juntamente com os alunos))  

00:10:31 Professor:  [...] Dúvida aí? Por essa questão?  

00:10:45 Aluna: a dezesseis  

00:10:46 Professor: a dezesseis é similar aí vocês tentam fazer essa dezesseis vocês tentam ver 

essa dezesseis que ela é bem parecida tá? ((o professor faz a leitura da questão e em seguida 

responde juntamente com os alunos))  

00:12:12 Aluno: questão quatro professor 

00:12:13 Professor: quatro? ((o professor faz a leitura da questão e em seguida responde 

juntamente com os alunos))  

 

P2. Física: E-  (No início da aula) 

00:00:00 ((Conversas entre alunos))  

00:12:13 Professor: Gente aqui tem uma questão que... Que E pediu que seria legal e diz 

assim... ((o professor faz a leitura da questão e em seguida responde juntamente com os 

alunos)) 

00:18:45 Professor: ((o professor ler a próxima questão)) ele quer saber a força dos freios, 

força resistente ((o professor responde a questão juntamente com os alunos)) 
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00:21:32 Professor: [...] Questão 27 vou decompor essa 26... No exercício 26 ((o professor faz 

a leitura da questão e em seguida responde juntamente com os alunos)) 

00:34:17 Professor: Vamos tentar fazer essa questão aqui de movimento circular ((o professor 

faz a leitura da questão e em seguida responde juntamente com os alunos)) 

00:38:29 ((Toca o sinal. Fim de aula))  

 

Como apresentado no indicador, o valor de enquadramento do professor P2 

é enfraquecido na regra discursiva de seleção nos momentos em que ocorrem a 

correção de questões das atividades, sendo os alunos quem indicam ao 

professor quais as questões das atividades solicitadas devem ser corrigidas e 

sanadas as dúvidas. No entanto, também podemos observar uma diferença nos 

valores de enquadramento do professor entre as duas disciplinas que leciona. 

Em Química o valor de enquadramento muito fraco se sobressaiu em nossas 

observações, pois são os alunos nas aulas da disciplina de Química que fazem a 

seleção das questões a serem respondidas, não havendo participação do 

professor nesta seleção. Já na disciplina de Física, o valor de enquadramento 

fraco foi evidenciado em nossas análises, e este valor aponta que os alunos da 

disciplina de Física fazem a seleção das questões a serem resolvidas, mas o 

professor em alguns momentos também seleciona questões para responder. 

Esta diferença apresentada nos valores de enquadramento deste indicador 

de seleção pode ser melhor compreendida quando analisamos o perfil das 

turmas de Química e Física. O professor P2, ao descrever essas turmas durante 

a entrevista realizada nos conta que: “A tarde (turma de Química) a gente tem 

uma turma melhor, pela manhã (turma de Física) temos alunos que são [oriundos] de 

escolas públicas do município e essas turmas do município é complicada, as turmas do 

município elas têm uma dificuldade, a gente tem esse problema aqui com o aluno da 

manhã, pegar Física com alunos que não sabem ler e não sabem muito matemática é 

complicado, e a turma da tarde (Química) você percebeu, estão participando, mas de 

manhã a turma B  (Física) é uma das melhores que temos e é nível baixo, baixo”. Neste 

trecho o professor aponta para perfis diferentes de suas turmas, enquanto a de 

Química é considerada por ele uma turma mais participativa e com alunos que 

apresentam poucas dificuldades em compreender os conteúdos, a de Física é 
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caracterizada como uma turma complicada e de baixo rendimento. Em nossas 

observações em sala de aula, foi possível identificar estas diferenças entre as 

turmas, principalmente na questão de participação dos alunos nas aulas. De 

fato, a turma de Química é mais participativa, os alunos sempre fazem 

questionamentos e tiram dúvidas com o professor.  A turma de Física os alunos 

não participam tanto das aulas e poucos tiram dúvidas com o professor. Desta 

forma na disciplina de Física, devido à pouca participação dos alunos, o 

professor P2 também seleciona questões das atividades para responder em sala, 

pois poucos alunos solicitam ao professor questões a serem respondidas. 

4.1.3 A Seleção na prática pedagógica dos professores P1 e P2 

De forma geral os professores P1 e P2 apresentaram valores de 

enquadramento muito forte na regra discursiva de seleção, que indicam que em 

suas aulas, tanto na disciplina de Química quanto de Física são eles que 

realizam a seleção dos temas que serão estudados e das atividades que devem 

ser feitas. No quadro abaixo é apresentada uma síntese dos resultados obtidos 

em nossas análises para esta regra discursiva. 

 

Quadro 7. Síntese dos indicadores de análise da regra de seleção dos professores P1 e P2 e seus 

respectivos resultados.  

SELEÇÃO 

Indicador Enquadramento Descrição 

Planificação do 
que será 
trabalhado na  

Aula 

P1. Química: E++ 

P1. Física: E++ 

 

P2. Química: E++ 

P2. Física: E++ 

O professor indica como ocorrerá a aula 
sem fazer questão da opinião dos 
alunos. 

Solicitação de 
atividades e 
tarefas a realizar 

P1. Química: E++ 

P1. Física: E++ 

 

P2. Química: E++ 

P2. Física: E++ 

As atividades/tarefas que serão 
realizadas são selecionadas e orientadas 
pelo professor. 

Correção de 
atividades/ 
exercícios 

 

P2. Química: E- - 

 

 

 

O professor permite que os alunos 
selecionem as atividades e tarefas que 
devem ser corrigidas. 
 
 
O professor seleciona algumas atividades 
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P2. Física: E- e tarefas para correção e também permite 
que os alunos selecionem outras. 

 

No indicador da regra discursiva seleção que trata sobre a correção das 

atividades e exercícios, o professor P2 também apresentou grau de 

enquadramento muito fraco na disciplina de Química e fraco na disciplina de 

Física. Este indicador não foi apresentado na análise das aulas do professor P1, 

pois não conseguimos identificar nas duas disciplinas momentos de aula onde 

os alunos manifestam dúvidas nas atividades de classe e o professor questiona 

se eles têm dúvidas nas questões resolvidas em sala. 

Quanto ao uso do livro didático em sala de aula, nas aulas do professor P1 

observamos que ele foi pouco utilizado na disciplina de Química, e em Física foi 

solicitado certa vez aos alunos que o levassem para a aula seguinte, porém o 

professor não fez uso do mesmo. No momento da entrevista o professor P1 se 

justificou informando que a pouca utilização dos livros didáticos nas disciplinas 

que leciona se deve a um erro, pois os livros entregues à escola não foram 

aqueles recomendados pelos professores. Já o professor P2 utilizou o livro 

didático em todas as aulas que observamos, e nas duas disciplinas foi possível 

notar que os alunos também utilizam o livro didático para estudos em casa. Na 

entrevista realizada com o professor P2 ele nos diz que os livros didáticos 

utilizados são novos e melhores que os adotados no ano anterior, pois trazem 

uma linguagem mais contextualizada, o que facilita a abordagem dos 

conteúdos. Ele também enfatiza as questões do livro de Química voltadas para 

o vestibular e para o ENEM e a linguagem do livro de Física, que deixou de ser 

uma linguagem matemática e agora apresenta uma linguagem mais 

contextualizada e de mais fácil compreensão para os alunos. 

No que se refere às atividades práticas em laboratório, elas não foram 

realizadas nem pelo professor P1 nem pelo professor P2.  Na entrevista o 

professor P1 explica o motivo pelo qual não realiza este tipo de aula: 

Professor P1: “Eu acho legal você levar o aluno ao laboratório, trabalhar com prática, 

poxa... Mas... Vamos ser sincero, vamos ser realistas, é complicado. Com um laboratório 

que malmente tem aparelhagem e você levar quarenta alunos para um laboratório... 

Adolescente... Ah sim, mas, leva metade, deixa metade fazendo atividade na sala... Será 
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que essa outra metade vai fazer realmente a atividade na sala?... Será que não vão 

atrapalhar a sala vizinha já que são adolescentes, treze anos, quatorze, e aí? Ou seja, a 

gente não tem um apoio, se tivesse outra pessoa tornaria mais fácil, mas... A gente 

trabalha com o que a gente tem”. 

Mesmo não realizando aulas práticas os alunos do professor P1 realizaram 

atividades experimentais numa Feira de Ciências que ocorreu no colégio. Foi 

possível observar que neste momento o professor enfraquece o controle sobre a 

seleção das atividades a serem desenvolvidas pelos alunos, como ilustrado no 

seguinte trecho de aula. 

Professor: ah:: sim gente, teremos uma feira de ciências aqui no dia doze de setembro  

Aluno: é bom que dá ponto 

Professor: Presta atenção... Esta feira vai ser diferente das anteriores, a gente vai focar 

realmente na feira, vai ser a feira mesmo, a parte científica, experimentos... Então, 

aquela parte de arrumar a sala, arrumar o colégio que demora três, quatro dias, não vai 

ter, vai ter só os experimentos, ali no pátio... Experimentos bem explicadinhos, bem 

direto, bem direto... Inicialmente o primeiro ano não iria participar, a gente decidiu isto 

na última hora... Como o terceiro ano da professora F e F estavam trabalhando com um 

projeto, desde o início do ano elaborando, já tinha algo em mente, então iria ser apenas 

com o terceiro ano, aí a gente conversando, achou meio injusto isto aí e por que não 

colocar o primeiro ano e o segundo? Fazer algo mais amplo? Direto, mais amplo, então 

vamos trabalhar com vocês também nessa feira de ciências... O que eu quero de vocês? 

Vocês vão ter esta semana, para que em casa, com calma, possam pesquisar algo e me 

mostrar... Precisa ser algo referente ao tema primeiro ano, assunto dado em física ou em 

química? Não, não precisa, tanto que o tema da feira é energia... A gente trabalha com 

energia normalmente em química no segundo ano e física no terceiro ano, mas nada 

impede de vocês fazerem um experimento envolvendo energia, para fazer algo 

demonstrativo... Dá pra fazer pilha com batata? Dá. É complicado não... Tem que ter 

paciência? Tem, mas dá para fazer, dá pra gerar? Dá... Dá pra gerar pilha ou gerar 

energia com latinha de alumínio? É simples isto, não é difícil não, então dar pra gerar... 

Eu sei que está em cima da hora, mas para vocês participarem a gente tem que fazer isto 

em cima da hora mesmo, então vocês vão pesquisar qualquer tema, qualquer tema, por 

que aí eu vou sentar com vocês, com a pessoa que pesquisou, individualmente, vou 

explicar passo a passo, a gente vai discutir, a gente pode incrementar algo... Não precisa 
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ser um plágio, uma cópia fiel, não quero cópia não... A gente vai incrementar algo, 

diferenciar, fazer uma coisa diferenciada, então para estimular vocês e sempre tem que 

ter um estímulo inicial, vamos substituir as notas do teste... Pelo projeto na feira, e aí?... 

(os alunos eufóricos discutem entre si) já que vocês se animaram tanto, vamos 

antecipar... Vocês terão este final de semana pra pesquisar no facebook, no whatssap, no 

velho site e até terça-feira para trazer algo e me mostrar. 

Aluna: quantas pessoas? 

Professor: vou deixar a cargo de vocês... Pode ser individual, em dupla, em trio, 

quarteto, não importa... Até seis, Ok? 

Nota-se que diferentemente das solicitações de atividades de classe, neste 

momento o professor P1 enfraquece o grau de enquadramento da seleção ao 

permitir que os próprios alunos selecionem os experimentos e também se 

organizem como acharem melhor. Com isso pensamos que o grau de 

enquadramento do professor pode variar de acordo o tipo de tarefa que solicita 

aos alunos. 

O professor P2 certa vez informou aos alunos da disciplina de Química que 

na próxima aula eles iriam ao laboratório para uma atividade prática, no 

entanto esta atividade não foi realizada. De acordo o professor não havia na 

escola os reagentes necessários para realizar a atividade. Os alunos da 

disciplina de Química e Física do professor P2 também participaram de uma 

feira de ciências na escola, e nestas turmas o professor informou que os alunos 

do PIBID estariam à disposição deles para ajudarem na realização dos 

experimentos da feira. Nesta escola em que trabalha o professor P2 as 

atividades do PIBID são realizadas no turno oposto às aulas e não é obrigatória 

a participação dos alunos. 

Também observamos que nas aulas de Química e Física dos dois 

professores é empregada certa rotina no desenvolvimento das aulas, onde 

parece que os professores planejam as mesmas estratégias metodológicas para 

usarem nas duas disciplinas que lecionam, podendo não estar levando em 

consideração as particularidades do ensino de cada uma delas. Como apontam 

Tardif e Lessard (2014), no plano das atividades cotidianas o trabalho de classe 

apoia-se amplamente sobre a rotina e a tradição adotada pelo professor. 
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Sobre a seleção de conteúdos e temas de estudo, na entrevista realizada com 

o professor P1, ele esclarece que os conteúdos que são trabalhados em sala de 

aula não são por ele selecionados. Devido ao currículo escolar que deve ser 

cumprido por ele, sua função como professor, de acordo com suas palavras, é 

limitada a aplicar o que foi a ele solicitado. Segundo ele os conteúdos são 

“Preestabelecidos... A gente só pode adequar. Agora tirar um conteúdo, deixar para o 

segundo ano... não”. Já o professor P2 esclarece que o Estado envia uma 

orientação dos conteúdos que devem ser trabalhados e que os professores da 

escola buscam adequar essa orientação à proposta da escola. De acordo o 

professor P2 “A gente tinha um direcionamento para o ENEM, antes ficava divido 

entre o ENEM, o vestibular e a contextualização, então hoje a gente vai tentar 

contextualização e o ENEM, é uma outra proposta”. 

Esta diferença na forma como os professores trabalham a questão da seleção 

dos conteúdos é discutida por Tardif e Lessard (2014). Para estes autores alguns 

professores seguem à letra os programas escolares, enquanto outros irão 

experimentar diversas formas de transmissão respeitando o programa sem 

perder de vista a noção de transmissão e de desenvolvimento de habilidades. 

Para nós, a ideia de adequar mencionada pelo professor P1 foi exatamente esta, 

porém ele não nos deixa claro se busca fazer ou não o uso de adequações em 

suas aulas. 

O valor de enquadramento muito forte atribuído às características da 

prática pedagógica instrucional que apresentamos dos professores de nosso 

estudo nos revela a existência de uma fronteira nítida entre o que pode e o que 

não pode ser transmitido na relação pedagógica, no caso da seleção são os 

professores que detém o controle em suas aulas, sendo os principais 

responsáveis pela seleção empregada em suas práticas pedagógicas. Com a 

característica de muito controle sobre a regra de seleção devido aos seus valores 

muito forte de enquadramento nas duas disciplinas que lecionam, acreditamos 

que esta seja uma característica da prática pedagógica dos professores, não 

sendo modificada quando eles lecionam uma disciplina no qual não possui 

formação específica. No entanto, os valores dos graus de enquadramento 
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podem ser enfraquecidos a depender do tipo de atividade que estes professores 

solicitam aos alunos e das características de suas turmas. 

Para Wells (1998), as atividades desenvolvidas em sala de aula, quando 

escolhidas pelo professor, favorecem a compreensão do tema sob estudo e 

permitem aos alunos apropriarem-se do conteúdo, e gradativamente estes 

poderão exercer maior escolha sobre a forma que as mesmas são conduzidas em 

sala de aula. Acreditamos que, ao manter o maior controle sobre a seleção dos 

conteúdos, materiais didáticos e atividades, os professores buscam desenvolver 

as competências e habilidades dos seus alunos nas disciplinas, porém 

acreditamos também ser possível que ele abra espaço para que seus alunos 

opinem sobre as decisões a serem tomadas sobre a seleção, pois essas interações 

entre professor/aluno podem permitir a eles analisar as dificuldades dos alunos 

na compreensão dos temas em estudos e na realização das atividades.  

 

4.1.4 Regra discursiva Sequência – professor P1 

A regra discursiva sequência indica a forma como ocorre a instrução sobre a 

estrutura e a condução da aula. É o momento de definição da ordem de 

conteúdos, exemplos, sínteses, atividades e avaliações, por exemplo. Para 

análise da prática pedagógica do professor P1 nesta regra discursiva, dois 

indicadores de análise foram construídos e se referem a momentos distintos das 

aulas. Um indicador aborda a sequência do plano da aula e o outro os 

momentos em que ocorrem as sínteses dos conteúdos e conceitos sob estudo. 

Com estes dois indicadores foi possível caracterizar a prática pedagógica do 

professor P1 para esta regra, por meio dos momentos em que ele informa aos 

alunos o planejamento que pretende desenvolver em suas aulas. Desta forma, 

por apenas informar aos alunos a ordem empregada para os momentos 

distintos das aulas, o professor demonstra o controle sobre a sequência, que 

podemos observar nos valores de enquadramento muito forte atribuídos de 

acordo com os indicadores abaixo. 
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Quadro 8. Indicador de análise da regra de sequência e exemplos de fragmentos da planificação das 

aulas do professor P1. 

Indicadores/ 
macronível 

E++ E+ E- E-- 

Planificação 
do que será 
trabalhado 

na aula 

 A ordem de 
como ocorrerá a 
aula é definida 
pelo professor 

A ordem de como 
ocorrerá a aula é 
definida pelo 
professor, mas  
essa  ordem  pode  
ser  alterada pelos 
alunos em aspectos  
pontuais. 

A ordem de 
realização da aula é 
definida pelo 
professor, mas  
pode ser alterada 
pelos alunos  quer  
em aspectos 
pontuais,  quer  em 
aspectos mais 
gerais. 

A ordem de 
realização da 
aula é 
planejada 
pelos alunos 
sob a 
orientação do 
professor 

P1. Química: E++ (No final da aula) 

01:01:44 Aluna: Ô professor você não vai corrigir isso daqui não? ((a aluna se refere a 

atividade solicitada na aula anterior)) 

01:01:46  Professor: vou, vou daqui a pouco... Gente presta atenção, vamos lá... Raio atômico, a 

distância do núcleo até o elétron mais externo é o raio, eletronegatividade é capacidade que o raio 

tem de atrair elétrons, vamos tentar fazer essa atividade aqui ó... Essa atividade é só sobre raio e 

eletronegatividade antes de passar para outros... Vamos trabalhar só com esses dois por 

enquanto depois que a gente for fazer a atividade eu ( ) pra vocês ok? Eletronegatividade 

digamos assim que ele é o mais importante pra gente, mas para entender eletronegatividade tem 

que entender os outros, então raio atômico e eletronegatividade, vamos lá? 

 

P1. Física: E++ (No início da aula) 

 

00:12:20 Professor: vamos lá? Vou fazer mais uma revisão e depois vou passar dois 

exemplozinhos pra vocês tentarem fazer valendo visto né? Claro. 

Nos exemplos utilizados para ilustrar o indicador de planificação da aula, 

buscamos mostrar momentos distintos da aula (início e fim) em que o professor 

informa aos seus alunos sobre o seu desenvolvimento. No exemplo da aula de 

Química, ao ser questionado pela aluna se a correção da atividade de uma aula 

anterior não será feita, ele a informa que a fará depois, porém isso não ocorre. 

Na aula de Física, o professor define a sequência a ser desenvolvida na aula e 

não permite interferência dos alunos sobre ela. Também não solicita a 

participação ou opinião dos seus alunos. Quanto aos momentos de síntese dos 

conteúdos estudados, o enquadramento muito forte do professor é mais uma 

vez ressaltado, como demonstrado pelo fragmento abaixo. 
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Quadro 9. Indicador de análise da regra de sequência e exemplos da realização de sínteses do professor 

P1. 

Indicador/ 
macronível 

E++ E+ E- E- - 

Elaboração 
de  

Sínteses 

Os momentos de 
síntese dos  
aspectos  mais  
importantes  
são determinados 
exclusivamente 
pelo professor. 

Os momentos de 
síntese dos  
aspectos  mais  
importantes são  
determinados  pelo  
professor,  embora  
este  permita que  os  
alunos  alterem  a  
ordem  definida  se  
apresentarem 
argumentos válidos. 

O professor 
determina os  
momentos  de  
síntese,  mas  
aceita que os 
alunos alterem  
a ordem que 
estabeleceu. 

Os alunos 
estabelecem, 
sob a orientação 
do professor,  
os momentos 
de síntese.  

P1. Química: E++ (O professor inicia a aula informando aos alunos que fará uma revisão 

sobre o conteúdo de ligações químicas e que depois os alunos terão de realizar uma 

atividade avaliativa. O professor também informa aos alunos que os ajudará na 

realização da atividade e que a mesma será feita devido aos atrasos nas aulas da 

disciplina). 

00:02:00 Professor: [...] vamos lá gente, relembrar ligações químicas? 

00:02:27 Aluna: existe a ligação iônica e a ligação covalente. 

00:02:31 Professor: vamos começar do início, relaxe. Ligações químicas, o que seria? (...) a 

ligação entre os? 

00:02:41 Aluna: átomos. 

((o professor segue a explicação indicando os pontos a serem revisados)). 

P1. Física: E++ (O professor inicia a aula informando aos alunos que fará uma revisão 

sobre o conteúdo movimento uniformemente variado e que depois passará dois 

exemplos valendo nota para que eles tentem resolver). 

00:12:33 Professor: só relembrando, o que é movimento uniformemente variado? É todo 

movimento onde, o que é que vai variar? ... A veloci:: 

00:12:43 Alunos: dade  

00:12:46 Professor: a velocidade, porém a aceleração vai ser sempre constante. Então vamos 

trabalhar muito com aceleração. Só relembrando aceleração média vai ser igual a variação de 

velocidade sobre variação de:? 

00:12:57 alunos: tempo  

00:12:58 P: para tal, também iremos trabalhar com a função horária aqui a função horária das 

velocidades, função horária relacionando tempo com a velocidade onde é praticamente a mesma 



111 
 

fórmula de velocidade média só está diferenciando, aqui a forma, a arrumação, o que está em 

destaque então? A velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o::? 

00:13:24 alunos: tempo 

00:13:25 P: onde a velocidade inicial e a aceleração vão ser constantes, vão ter valores fixos, não 

irão mudar nesta relação ai da formula ok?[...]. 

 

No fragmento da aula de Química podemos observar que o professor 

solicita a participação dos alunos para a elaboração de síntese sobre o conteúdo 

de ligações químicas ao dizer: “vamos lá gente, relembrar ligações químicas?”, 

porém quando uma aluna responde informando os tipos de ligações, o 

professor não leva a sua resposta em consideração e inicia a discussão do tema 

sem guiar-se pela informação apresentada pela aluna. 

Novamente acreditamos que este seria um bom momento para o professor 

iniciar uma discussão com seus alunos sobre o tema, pois quando a aluna 

aponta os tipos de ligações químicas de forma espontânea, ela menciona as 

ligações iônicas e covalentes, mas não menciona as ligações metálicas. Este 

ponto, a nosso ver, poderia ser explorado pelo professor na síntese do tema.  

No caso do exemplo da aula de Física, o professor inicia a síntese indicando 

os pontos a serem revisados, estimula a participação dos alunos na 

complementação das suas ideias na ordem que elas são apresentadas, porém 

não permite uma abertura para discussões sobre o tema em estudo com os 

alunos. Em nosso período de observação, os momentos de síntese ocorreram 

sempre da mesma forma, no momento determinado pelo professor e sobre os 

pontos por ele indicado.  

O programa da escola solicita aos professores que realizem uma revisão de 

conteúdos na aula inicial de cada unidade letiva, ou seja, na aula seguinte a 

aplicação de provas finais de cada unidade. Em nosso período de observação foi 

possível acompanhar o início da terceira e da quarta unidades letivas da 

disciplina de Física e o início da III unidade na disciplina de Química. 

Especificamente nessas aulas o professor P1 realiza a correção das provas da 

unidade anterior, fazendo deste um momento de revisão. Isso foi observado nas 

duas disciplinas e com um destaque na disciplina de Química, nesta turma o 

professor também leciona a disciplina de Física e mesmo o horário da aula 
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correspondendo a disciplina de Química ele também realizou a correção das 

provas de Física, bem como a comunicação das notas e médias referentes à 

unidade letiva anterior.  

Os momentos dessas revisões, correções de avaliação e sínteses ocorreram 

sem a participação efetiva dos alunos, que podemos resumir em acompanhar as 

explicações do professor ou responder a perguntas pontuais feitas por ele, que 

muitas vezes apenas indicou aos alunos quais as respostas das questões eram 

corretas. Mais uma vez não identificamos diferenças ente as disciplinas de 

Química e Física, sobre a forma como o professor P1 interage com seus alunos 

durante os momentos das aulas onde indica a estrutura, ordem das atividades a 

serem realizadas e os momentos de síntese dos temas em estudo. 

 

4.1.5 Regra discursiva Sequência – professor P2 

Para análise da prática pedagógica do professor P2 na regra discursiva de 

sequência foram construídos dois indicadores de análise, em que um indicador 

aborda a sequência do plano da aula e o outro as perguntas realizadas pelos 

alunos durante as aulas. Com estes dois indicadores foi possível caracterizar a 

prática pedagógica do professor P2 para esta regra, por meio dos momentos em 

que ele informa aos alunos o planejamento que pretende desenvolver em suas 

aulas e dos momentos em que permite que os questionamentos dos alunos 

interfiram na sequência estabelecida. Desta forma, o professor P2 apresentou 

valores de enquadramento diferente para cada indicador, no entanto estes 

valores não se modificam entre as disciplinas de Química e Física. Mesmo o 

professor P2 informando aos alunos a ordem empregada para os momentos 

distintos das aulas, a sequência apresentada não é rígida e pode ser modificada 

de acordo a necessidade dos alunos, como podemos observar nos valores de 

enquadramento atribuídos ao professor P2 por meio dos indicadores abaixo. 
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Quadro 10. Indicador de análise da regra de sequência e exemplos de fragmentos da planificação das 

aulas do professor P2. 

Indicadores/ 
macronível 

E++ E+ E- E-- 

Planificação 
do que será 
trabalhado 

na aula 

 A ordem de 
como ocorrerá a 
aula é definida 
pelo professor 

A ordem de como 
ocorrerá a aula é 
definida pelo 
professor, mas  
essa  ordem  pode  
ser  alterada pelos 
alunos em aspectos  
pontuais 

A ordem de 
realização da aula é 
definida pelo 
professor, mas  
pode ser alterada 
pelos alunos  quer  
em aspectos 
pontuais,  quer  em 
aspectos mais 
gerais 

A ordem de 
realização da 
aula é 
planeada pelos 
alunos sob a 
orientação do 
professor 

P2. Química: E++ (No início da primeira aula da III Unidade) 

00:04:37 Professor: terceira unidade (...) gente olha só a gente vai fechar essa parte aqui de 

propriedades periódicas pra gente já começar a trabalhar o próximo assunto certo? Página 

duzentos e onze do livro desses de vocês certo? Olha só M você que é o cara ( ) pode explicar as 

coisas se eu perguntasse a tu propriedades periódicas como é que tu falaria assim pra mim ( ) só 

pela palavra pela expressão que tá aí... 

 

P2. Física: E++  (No início da aula) 

00:02:56 Professor: [...] Na última aula vocês fizeram a apresentação (...) de passar um vídeo... 

E aí a gente vai falar um pouquinho da energia elétrica que começamos a falar vamos revisar um 

pouquinho só certo? E a gente vai resolver um exercício... ((o professor inicia uma breve 

revisão dos conteúdos de energia potencial e energia conservativa)) 

 

Nos fragmentos de exemplo apresentados no indicador acima podemos 

observar que tanto na disciplina de Química, quanto na de Física o professor P2 

informa no início da aula o seu planejamento para os alunos. Este professor 

busca em suas aulas relembrar o que foi estuado na aula anterior. É possível 

observar nos resultados apresentados que, ao anunciar aos alunos como a aula 

será desenvolvida, o professor também aproveita o momento para realizar uma 

breve síntese dos assuntos já estudados. Outra característica do professor P2 

que nos chamou atenção é a forma como ele busca estimular a participação dos 

alunos na aula, pois ao realizar essas breves sínteses ele está sempre a perguntar 

aos alunos sobre os conceitos já apresentados do tema em estudo. Deste modo, 

mesmo com um valor de enquadramento muito forte revelando que apenas o 

professor determina a sequência das aulas, ele não inibe a participação dos 
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alunos. Estas observações foram realizadas nas duas disciplinas que o professor 

P2 leciona, não havendo diferença quanto ao controle da sequência de aula 

entre as disciplinas de Química e Física. No indicador que apresentaremos 

abaixo podemos ver com maior clareza a participação dos alunos nas aulas. 

 

Quadro 11. Indicador de análise da regra de sequência e exemplos de fragmentos das perguntas dos 

alunos durante as aulas do professor P2. 

Indicador/ 
macronível 

E++ E+ E- E- - 

Perguntas 
dos alunos 

O professor não 
responde a  
questões  colocadas  
pelos alunos  para  
não  alterar  a  
sequência  do  que  
está  previsto ser 
feito na aula. 

O professor remete 
as questões 
colocadas pelos  
alunos  para  o  final  
da  aula para  que  a  
sequência  não  
seja muito afetada. 

O professor 
perante as  
questões  dos  
alunos,  pede lhes  
para  esperarem  
só  um pouco,  até  
ele  terminar  o  
raciocínio  que  
está  a  
desenvolver. 

O professor, ao 
surgirem  
questões dos 
alunos, 
interrompe  de  
imediato  a  
sequência  que  
estava  a seguir  
e  esclarece/ 
discute  
com os alunos 
as questões  
apresentadas. 

P2. Química: E- - (Durante a discussão das respostas da tarefa de casa onde foi 

solicitado aos alunos que realizassem a leitura de um texto do livro didático sobre DDT 

e respondessem as questões propostas no livro) 

00:22:39 Aluna 1: Oh professor, não tem nada a ver com aqui, mas só uma questão que o 

Senhor falou e eu fiquei curiosa, qual a diferença entre metanol e etanol?  

00:22:44 Professor: A quantidade de átomos de carbono na molécula, o etanol são dois átomos 

de carbono e o metanol só tem um átomo de carbono... E aí por essa questão eles têm ponto de 

fusão diferente, toxidade diferente, porque também a gente pensa assim um álcool é tóxico? É 

também, só que tem uma/uma o nosso organismo é mais tolerante mais ao álcool do que o 

metanol certo? 

00:23:08 Aluna 2: Um dia quando a gente foi viajar meu pai passou no posto e colocou só esse 

00:23:11 Professor: O etanol... 

00:23:15 Aluna 2: É 

 

P2. Física: E- - (Durante a aula de movimento circular, o professor discute com os 

alunos sobre o conceito e os cálculos de frequência) 

00:16:25 Aluno: Teria como a gente fazer o cálculo para o ventilador? 

00:16:27 Professor: teria N, mas agora eu não sei a rotação dele 
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00:16:29 Aluno: Eu acho muito rápido  

00:16:31 Professor: Ia ficar zero, zero, zero, zero, zero, vírgula... 

00:16:37 Aluno: O valor que a gente tem né? ( ) não teria como a gente pegar uma rota só? 

00:16:39 professor: Não, por isso mesmo a gente pegaria várias e aí ainda marcaria o tempo 

para a gente ver...  

00:16:44 Aluno: Aí a gente mostrou o que o número de voltas pelo tempo 

00:16:46 Professor: O número de voltas pelo tempo gasto, a gente saberia quantas voltas em 

quanto tempo ( ) daria pra fazer, dá um trabalhinho, mas dá pra fazer ,então observe só vamos 

supor N que ele tenha aqui, chuta aí ,cinquenta voltas em cada dez segundos 

00:17:07 Aluno: Vai ser cinco por segundo então 

00:17:09 Professor: divide, logo isso aí que você acabou de dizer é a nossa frequência  

00:17:14 Aluno: Então ele têm a frequência de cinco voltas por segundo. 

 

Os fragmentos de exemplo do indicador acima apontam que mesmo 

estabelecendo uma sequência de aula, esta pode ser interrompida sempre que 

os alunos manifestam dúvidas ou fazem questionamentos durante a aula. Os 

valores de enquadramento muito fraco apresentados pelo professor P2 indicam 

que os alunos podem não determinar como a aula está estruturada e como ela 

será conduzida, mas podem tomar este controle da sequência sempre que 

expõem suas dúvidas e questionamentos. No exemplo de fragmento da aula de 

Química nota-se que mesmo o aluno fazendo um questionamento que não 

esteja diretamente relacionado com o assunto em estudo o professor considera 

tal questionamento e responde-o interrompendo sua sequência de aula e 

restabelecendo-a posteriormente. Neste indicador da regra discursiva de 

sequência os valores de enquadramento atribuídos a este momento da prática 

pedagógica do professor P2 são os mesmos para as disciplinas de Química e 

Física. 

4.1.6 A Sequência na prática pedagógica dos professores P1 e P2 

Os resultados apresentados indicam que o professor P1 possui uma 

característica de muito controle sobre a sequência de suas aulas nas duas 

disciplinas que leciona, e mesmo nos momentos destinados à síntese de 

conteúdos o professor P1 não busca estimular a participação dos alunos, não 

favorecendo assim as interações discursivas na sala de aula. 
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Já o professor P2 apresentou uma característica de muito controle sobre a 

sequência que estabelece em suas aulas, mas que pode ser enfraquecida de 

acordo o surgimento de dúvidas e questionamentos dos alunos durante as 

aulas. Também foi possível identificar que na prática pedagógica do professor 

P2 há momentos onde são realizadas sínteses dos conteúdos estudados em que 

a participação dos alunos é estimulada. No quadro a seguir apresentamos os 

resultados de análise da regra discursiva de sequência. 

 

Quadro 12. Síntese dos indicadores de análise da regra de sequência dos professores P1 e P2 e seus 

respectivos resultados. 

SEQUÊNCIA 

Indicador Enquadramento Descrição 

Planificação do 
que será 
trabalhado na  

Aula 

P1. Química: E++ 

P1. Física: E++ 

 

P2. Química: E++ 

P2. Física: E++ 

A ordem de como ocorrerá a aula é 
definida pelo professor. 

Elaboração de  
Sínteses 

 

P1. Química: E++ 

P1. Física: E++ 

 

Os momentos de síntese dos aspectos 
mais importantes são determinados 
exclusivamente pelo professor. 

Perguntas dos 
alunos 

 

P2. Química: E- - 

P2. Física: E- - 

O professor, ao surgirem questões dos 
alunos, interrompe de imediato a 
sequência que estava a seguir e 
esclarece/ discute com os alunos as 
questões apresentadas. 
 

 

Como já mencionado tanto os resultados de análise da prática pedagógica 

do professor P1 quanto do professor P2 os graus de enquadramento não se 

diferenciaram entre as disciplinas de Química e Física. Os dois professores 

buscam estabelecer o mesmo controle sobre a sequência de suas aulas 

independentemente se leciona uma disciplina de sua formação ou não. No 

entanto as diferenças apresentadas entre os professores no que se refere à 

participação dos alunos na sequência de aula nos chamou atenção, pois como os 

resultados do professor P2 demonstram, é possível favorecer as interações 

discursivas em sala de aula nos momentos de definição da sequência da aula, 
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bem como a sequência preestabelecida pelo professor não necessita ser rígida e 

inflexível, pois as necessidades dos alunos podem ser levadas em consideração 

de modo que a sequência planejada sofra pequenos ajustes durante as aulas. 

Como indicado por Wells (1998), é importante haver frequentes 

oportunidades para os alunos expressarem suas convicções e opiniões podendo 

compará-las com a de seus colegas e modificá-las quando confrontadas com um 

argumento convincente, adquirindo assim mais informações sobre o tema em 

estudo. Os valores de enquadramento muito forte atribuídos à prática 

pedagógica do professor P1 não permitem a participação efetiva dos alunos na 

aula e mantêm fortemente as fronteiras existentes entre o transmissor e os 

adquirentes do conhecimento, ou seja, as interações discursivas entre 

professor/aluno não são favorecidas. Gostaríamos então de mencionar o 

contexto escolar do professor P1 e de seus alunos que nos foi possível 

identificar, pois eles podem nos ajudar a entender o que para nós parece ser 

uma barreira que impede que as interações professor/aluno aconteçam. 

Entendemos por meio de Tardif e Lessard (2014) que o trabalho docente 

não consiste somente em cumprir e executar tarefas, e que este se desenvolve 

por meio de interações com os colegas, alunos, pais e dirigentes da escola. 

Buscamos assim identificar por meio de entrevista com o professor P1 como a 

direção e/ou coordenação escolar influencia sua prática docente, e fomos 

informados por ele que não havia na escola uma coordenação pedagógica nem 

uma vice direção naquele momento, que por isso a situação do colégio se 

encontrava um pouco confusa, e que de forma direta estes fatos modificaram o 

ambiente escolar mas não a sua prática pedagógica, pois a direção da escola 

praticamente não exerce influência sobre o seu trabalho em sala de aula. 

Sobre a sua relação com os pais dos alunos o professor aponta que eles 

pouco participam das discussões e que nas reuniões de pais e mestres sempre 

há um número reduzido de pais participantes. O professor também menciona 

que não há cobrança dos pais sobre o desempenho escolar dos alunos. Para ele, 

a participação dos pais nos assuntos escolares é um fator importante para um 

bom desempenho dos estudantes, e neste momento da entrevista o professor 

faz uma comparação entre a escola que trabalha com outra escola pública que já 
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trabalhou e diz: “Eu já ensinei já em um colégio lá em (...) um colegiozinho pequeno, 

cidadezinha pequena... Você faz uma comparação assim, friamente, lá o desempenho é 

melhor dos alunos... Eu acho sabe qual o grande problema? Eu acho que são os pais 

atualmente. Cobrança, lá tinha cobrança... lá os pais estavam no colégio direto, devido 

ser uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, então eu acho que a cobrança lá dos 

pais é maior”. Sobre a sua relação com seus alunos, o professor nos diz que nem 

tudo que é dito por eles deve ser levado em consideração, pois os seus alunos 

apresentam histórico familiar de agressão e ausência dos pais, que de certa 

forma influencia em seu comportamento e desempenho na escola.  

No caso do professor P2 a realidade do seu contexto escolar se difere muito 

da apresentada pelo professor P1. De acordo o professor P2, a direção e 

coordenação pedagógica da escola onde leciona influenciam muito a sua prática 

pedagógica, pois além de dar o suporte necessário ao professor também fazem 

cobranças que o impulsiona a buscar sempre um melhor desempenho do seu 

trabalho em sala de aula. Sobre a relação com os colegas de trabalho ele nos diz: 

“[...] Isso foi uma conquista nossa, a gente tem que amadurecer profissionalmente, não 

tá legal isso a gente tem que melhorar, não é pessoal é profissional... então acaba sendo 

interativo, tendo entretenimento têm tudo, melhora a convivência aqui cada vez mais e 

não é a direção daqui que cobra melhorar a qualidade, somos nós mesmos, o corpo 

docente daqui têm esse propósito, a gente chega e falar assim, Jéssica não tá legal isso 

aqui, foi bom isso, ó parabéns isso aí, foi bom, melhorar para ano que vêm tentar fazer 

melhor ainda”. Por meio da fala do professor podemos perceber que nesta escola 

os professores interagem sobre suas práticas e buscam conjuntamente melhor o 

trabalho realizado em sala de aula. Quanto a relação com os alunos, o professor 

P2 aponta que busca ter uma aproximação com eles, fazer brincadeiras e 

descontrair, mas promovendo o respeito e mantendo a hierarquia do professor 

na relação professor-aluno. Na entrevista com a coordenadora pedagógica da 

escola do professor P2 ela nos descreve a relação da escola com os alunos e pais 

dos alunos. Para a coordenadora: 

Sobre a relação com os alunos: “A minha relação com os 

estudantes dessa escola é uma relação muito próxima... O diálogo 

com eles no sentido de orientar no desempenho dessa 

aprendizagem, no comportamento, na conduta estudantil que passa 
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muitas vezes, na maioria das vezes, pelo campo pessoal e social 

desses meninos. Então quando eles estão com problemas na fase da 

vida, que vivem os conflitos de sexualidade, os conflitos familiares, 

descobertas de indentidade, então quando eles estão nesse momento 

todo é a mim que eles recorrem né... Então a relação construída 

entre eu e os estudantes é  uma relação de muito respeito ,de muito 

compromisso profissional mas de muita amorosidade que eu não 

tenho como evitar o olhar para a condição humana desses meninos. 

Quando eles falam G tô com dificuldade em matemática... Quando 

um aluno me procura pra falar de um dificuldade num componente 

curricular, normalmente essa dificuldade no componente 

curricular passa por alguma coisa, um problema emocional, um 

problema familiar, problema pessoal então assim, a gente vai 

orientá-lo pra ver a melhor forma de compreenção...  Sempre busco 

uma forma de apoio e quando eu falo em forma de apoio eu não 

estou anulando em  nenhuma hipótese as broncas, de jeito nenhum, 

porque a bronca faz parte disso né?”. Sobre a relação com os 

pais: “A relação com os pais  é de muita complexidade e 

confiabilidade e essa parte torna tudo mais difícil porque meu 

limite é muito curto... Quando fecha aquele portão principal por 

onde você entrou, acabou meu limite...  Quando a gente telefona, 

quando a gente manda carta, quando a gente manda sedex  e não 

resolve, já  tivemos que pegar um carro e ir dirigir... Eu fui, mas 

meu limite é ali no campo da orientação... As vezes os pais não 

percebem isso, as vezes não compreendem, as vezes desejam um 

pouco mais e me dão respostas muito positivas, a maioria das 

respostas que eu tenho dos pais é positiva no acompanhamento do 

estudante, do acompanhamento da familia, que eu faço os dois 

tabalhos porque a maioria dos problemas dos nossos adolecentes se 

constitui de uma história familiar, então eu preciso fazer um 

trabalho com os dois lados...  então eu tenho essa relação com 

confiabilidade”.  

Deste modo, o professor P2 está inserido num contento escolar onde as 

interações profissionais são promovidas. Assim, acreditamos que as interações 

que existem entre o professor e seus colegas, entre a direção e a coordenação 
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pedagógica, o diálogo constante com os pais dos alunos são incorporadas em 

suas práticas pedagógicas, e isso reflete nas relações que  ele estabelece em sala 

de aula sob a forma de buscar promover as interações discursivas professor-

aluno e aluno-aluno. 

Na relação apontada pelo professor P1 com os pais dos alunos, entre os pais 

e a escola, e as relações familiares dos alunos nos é apresentada como uma 

justificativa ao desempenho dos estudantes, que nos levou a entender que para 

ele o desempenho dos seus alunos não é aquele esperado. Esta justificativa 

apresentada pelo professor P1 associa-se às relações hierárquicas existentes na 

escola, pois segundo Bernstein (1998), a escola produz necessariamente uma 

hierarquia baseada no sucesso e no fracasso dos estudantes. O fracasso é 

atribuído às características inatas da criança (cognitivas e afetivas) ou ao déficit 

cultural transmitido pela família, deste modo a escola individualiza o fracasso 

escolar justificando as desigualdades no desempenho dos estudantes. Essa 

hierarquia da escola produz grandes divisões tanto na própria escola como nas 

relações de classe fora dela, contribuindo assim para a formação de sociedades 

mais desiguais. Desta forma, podemos considerar que a fala do professor P1 

sobre o desempenho de seus alunos e suas respectivas relações familiares são na 

verdade uma reprodução do discurso promovido pela própria escola, no qual o 

desempenho dos estudantes é atribuído a fatores externos à sala de aula. 

A ausência de acompanhamento dos pais sobre a vida escolar dos 

estudantes é reafirmada quando analisamos os questionários socioeconômico e 

cultural respondidos pelos alunos do professor P1. Quando questionamos a eles 

quem os acompanham em suas atividades escolares, dos 26 alunos da turma de 

Física que responderam ao questionário 14 informaram não serem 

acompanhados, na turma de Química, dos 20 alunos que responderam ao 

questionário 11 informam que também não têm acompanhamento nas 

atividades escolares. Este fato pode estar associado a ausência de solicitação do 

professor de atividades extraclasse aos alunos. De modo que a participação da 

família no acompanhamento dos estudantes nas tarefas de casa seja necessária 

para uma extensão e reforço aos estudos promovidos em sala de aula, uma vez 

que este acompanhamento não é eficiente, o professor neste caso acaba por não 
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adotar este tipo de tarefa com seus alunos. Segundo Carvalho (2004), a tarefa de 

casa poderia estabelecer uma parceria entre a família e a escola, porém estas 

tarefas não são implementadas e valorizadas de modo igual por todas as 

famílias, sendo assim uma questão política que pode ser interpretada como um 

caso de educação da família.  

Com base nestas informações podemos compreender o contexto escolar no 

qual cada professor desenvolve suas práticas pedagógicas e que pode ser um 

ambiente onde ele conta com pouco apoio e pouco diálogo. Como observado, a 

falta de interações do professor P1 com a equipe escolar e com os pais dos 

alunos pode estar se manifestando em sua prática pedagógica, sobre a forma de 

poucos momentos de interação com os alunos durante as instruções escolares, já 

as de interações do professor P2 com a equipe escolar e com os pais dos alunos 

podem estar se manifestando em sua prática pedagógica, sobre a forma 

diversos momentos de interação com os alunos durante as instruções escolares. 

 

4.1.7 Regra discursiva Ritmagem – professor P1 

Segundo Bernstein (2001), a ritmagem refere-se à taxa esperada de 

aquisição, isto é, a taxa que se espera produzir a aprendizagem. Portanto, as 

regras de ritmagem regulam o ritmo da transmissão do conhecimento. Nesta 

regra discursiva, os enquadramentos de valores muito forte e forte indicam que 

o professor possui maior controle sobre o ritmo das atividades realizadas pelos 

seus alunos, enquanto os valores fraco e muito fraco de enquadramento 

indicam que o professor leva em consideração o tempo para a aprendizagem e 

que permite aos seus alunos certo controle sobre o ritmo em que realizam as 

atividades em sala de aula. 

Para Morais (2002), as crianças precisam de um enquadramento fraco de 

estimulação, ou seja, condições em que elas tenham algum controle sobre o 

tempo de sua aquisição do conhecimento. No caso do professor P1, nossas 

análises consideraram que em sua prática pedagógica a ritmagem não 

apresenta um valor de enquadramento predominante. Analisamos o ritmo 

sobre as atividades e tarefas em dois momentos de aula, quando o professor 
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solicita a realização de uma tarefa e os momentos de correção em que ele 

identifica os erros cometidos pelos alunos na sua realização. 

Ao solicitar tarefas o professor apresenta valores de enquadramento forte 

nas aulas de Química e muito forte em Física. Já nos momentos de correção de 

tarefas, o professor apresentou valores de enquadramento muito fracos ao 

identificar erros de resposta dos alunos na disciplina de Química e Física. Nos 

indicadores abaixo podemos encontrar estas informações com maiores detalhes. 

 

Quadro 13. Indicador de análise da regra de ritmagem e exemplos de fragmentos dos momentos das 

atividades a serem realizadas do professor P1. 

Indicadores/ 
macronível 

E++ E+ E- E-- 

Trabalhos/ 
atividades  
a realizar 

O professor 
marca o tempo 
destinado aos 
trabalhos/ativid
ades no início 
dos mesmos.  
Constantemente 
relembra aos 
alunos o tempo  
limite,  não  
havendo 
prolongamentos
. 

O professor não 
marca o tempo 
destinado aos 
trabalhos/ativi
dades no início, 
mas, durante a 
realização dos 
mesmos, 
pressiona os 
alunos para 
terminarem a  
tarefa. 
Verificam-se 
alguns 
prolongamentos 
justificados. 

O tempo 
destinado aos 
trabalhos/ 
atividades  não  é  
marcado no 
início, havendo 
um  certo  
respeito  pelo  
ritmo dos alunos. 
No entanto, ainda 
que sem 
pressionar, o 
professor vai 
advertindo que 
estão a demorar  
demasiado  
tempo,  
interrompendo  
após  vários  
avisos e 
prolongamentos. 

Não há 
marcação de 
tempo no início 
dos trabalhos/ 
atividades.  O 
professor deixa  
que os alunos 
progridam ao  
seu  ritmo.  
Sugere outras  
tarefas para  os  
que  vão  
terminando. 

P1. Química E+ (No início da aula). 

00:00:01 Professor: gente vai ter teste hoje, avisei agora?  

00:00:05 Aluna: avisou  

00:00:06 Professor: ótimo ainda bem que avisei... O importante é que eu avisei, eu vou dar 15 

minutos de consulta e depois guarda o material já que eu não avisei... Agora quem está 

conversando eu vou terminar a consulta 

((Os alunos consultaram o livro durante toda a atividade. As questões foram escritas 

no quadro para os alunos copiarem)). 

01:29:00 ((Soa o sinal para o fim da aula)). 

01:29:07 Professor: e aí gente, terminaram? 

01:29:08 alunos: não 
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01:29:10 Professor: tá, copia até o dez e o restante deixa como atividade... Tá bom? Pode ser? 

01:29:25 Aluna: pode o que? 

01:29:30 Professor: vou corrigir só até o dez. 

((Fim da aula)) 

 

P1. Física E++ 

00:23:56 Professor: vou passar dois exemplos aqui pra a gente passar pra segunda etapa que é 

gráficos... Trouxeram o livro de física? 

00:24:19 alunos: Não/ eu não/ o senhor não usa o livro  

00:24:22 Professor: vou começar a utilizar 

((o professor copia a atividade na lousa para os alunos passarem para o caderno)) 

... 

00:26:10 Professor: terminaram de copiar? 

00:26:11 alunos: não/ retado professor / este professor né certo não ele nem termina e pergunta 

se a gente terminou 

((risos)) 

... 

00:28:10 Professor: vamos lá, cinco minutos pra tentar fazer 

00:28:12 alunos: retado professor dá mais tempo/ tentar mesmo  

... 

00:34:03 Professor: pronto?  

00:34:04 aluna: pronto 

00:34:05 Professor: todos?  

00:34:07 aluna: todos 

00:34:12 Professor: posso dar visto?  

00:34:16 alunos: pode/ não  

... 

00:36:14 Professor: vamos lá. 

((O professor inicia a correção das questões)) 

 

Ao solicitar aos seus alunos que realizem uma tarefa em sala de aula, há 

momentos em que o professor faz a marcação do tempo no qual a tarefa deve 

ser cumprida, e nos fragmentos de exemplo podemos ver que no tempo 

estipulado o professor questiona se os alunos já concluíram a tarefa, caso não 

tenham o professor permite um acréscimo de tempo. Isso foi observado em 
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muitos momentos de aula, tanto na disciplina de Química quanto em Física. 

Também foi possível observar nas duas disciplinas um pequeno 

enfraquecimento do valor de enquadramento (E+) que ocorre quando o 

professor solicita a atividade sem marcação do tempo de sua realização, porém 

pressiona os alunos para que terminem a tarefa.  

No entanto, podemos perceber que os valores que enquadramento são 

enfraquecidos após os alunos realizarem as tarefas, e este enfraquecimento dos 

valores de enquadramento de ritmagem ocorre de forma mais precisa durante a 

correção das atividades, como podemos observar no indicador descrito abaixo. 

 

Quadro 14. Indicador de análise da regra ritmagem e exemplos de fragmentos dos momentos de 

realização de sínteses do professor P1. 

Indicadores/ 
micronível 

E++ E+ E- E-- 

Erros de resposta 
dos alunos 
durante a 

correção das 
questões das 
atividades 

O professor 
ignora o erro das 
respostas dos 
alunos e continua 
a correção das 
questões. 

O professor 
identifica o erro 
das respostas dos 
alunos, mas não 
repete ou 
reformula as 
explicações. 

O professor 
identifica o erro 
das respostas dos 
alunos e explica 
novamente até 
esclarecer as 
dúvidas. 

O professor 
identifica o erro 
das respostas dos 
alunos, promove 
um debate em 
torno da questão 
e pergunta aos 
alunos se ficaram 
esclarecidas as 
dúvidas. 

P1. Química E- -(O professor inicia a aula perguntando aos alunos se tem atividade da 

aula anterior para corrigir e dar visto, os alunos informam que há. O professor então 

decide fazer a correção da atividade e indica alguns alunos para lerem as questões, no 

entanto ele brinca com os alunos dizendo que os mesmos solicitaram realizar a leitura 

das questões).  

00:04:44 Professor: vamos lá gente, R pediu pra ler a primeira questão... Silêncio, vamos 

prestar atenção hem R, R 

00:04:55 R: a classificação periódica os elementos químicos (...) nas colunas primeiro A e 

segundo B denominados 

00:05:09 Professor: espera aí, primeiro A e ... Segundo A (...) o primeiro A, 1 A e 2 A é a 

mesma coisa que a família um e a família? Dois, não é?... São denominadas respectivamente 

como R? 

00:05:20 R: halogênios e ( ) 

00:05:25 Professor: Você poderia repetir R? 

00:05:27 R: halogênios e metais alcalinos 
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00:05:29 Professor: halogênios e metais alcalinos... R está correto? 

00:05:30 Aluna: não 

00:05:33 Professor: a família 1 é também denominada como? Metais ALCA-LINOS e a dois? 

00:05:37 Aluna: metais alcalinos terrosos  

00:05:38 Professor: parabéns R, tá errado isso ai ( ) ... Essa primeira família aqui R... São 

chamados metais alcalinos e a segunda família são chamados alcalinos terrosos... Beleza? 

 

P1. Física E- - (Durante a correção de atividades o professor responde uma questão de 

verdadeiro ou falso).  

01:12:25 Professor: [...]o movimento uniformemente acelerado pode ser retrógrado?  

01:13:02 aluno: falso 

01:13:03 Professor: o que é retrógrado?  

01:13:05 alunos: é::/ não sei  

((risos)) 

01:13:11 Professor: lembram da classificação? Pode ser progressivo ou retrógrado. O que é 

progressivo quem lembra? ... Quando o quê que é positivo? ... Quando a velocidade é positiva é 

progressiva e quando é negativa é retrógrada. A velocidade pode ser negativa? Pode. Pode ser 

retrógrado? Claro, então verdadeiro. 

 

Em Química e em Física os valores de enquadramento muito fraco se 

sobressaíram em nossas análises, pois em muitos destes momentos de correção 

de atividades ao identificar os erros cometidos pelos alunos o professor busca 

esclarecer as dúvidas e não avança a correção até que os alunos tenham 

compreendido e, além de esclarecer as dúvidas, ele promove um debate 

buscando envolver toda a turma na discussão das questões. Ressaltamos que 

em ambas as disciplinas, os momentos de correção de tarefas foram os que mais 

propiciaram as interações entre professor-aluno e aluno-aluno. No entanto, as 

discussões sempre são iniciadas pelo professor, pois os alunos fazem poucos 

questionamentos demonstrando dúvidas sobre as questões da avaliação ou 

sobre as explicações dadas pelo professor.  

 

4.1.8 Regra discursiva Ritmagem – professor P2 

Nos resultados obtidos do professor P2, nossas análises consideram que em 

sua prática pedagógica a ritmagem apresenta um valor de enquadramento 
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muito fraco tanto na disciplina de Química como de Física. Analisamos o ritmo 

empregado na prática pedagógica nos momentos de aula onde os alunos fazem 

perguntas ao professor e nos momentos onde o professor faz questionamentos 

aos alunos. Nos dois indicadores o professor P2 apresentou pouco controle 

sobre o ritmo de aprendizagem dos alunos, ou seja, o professor P2 busca 

respeitar o ritmo de aprendizagem dos seus alunos exercendo pouco controle 

sobre o tempo destinado as explicações, dúvidas e realização de tarefas. Nos 

indicadores abaixo podemos encontrar mais detalhes destes resultados. 

 

Quadro 15. Indicador de análise da regra ritmagem e exemplos de fragmentos das perguntas dos alunos 

durante a aula do professor P2. 

Indicadores/ 
macronível 

E++ E+ E- E-- 

Perguntas 
dos alunos 

O professor 
ignora as 
perguntas dos 
alunos ou  
remete-as para 
o estudo em 
casa. 

O professor 
responde 
imediatamente 
às dúvidas dos  
alunos,  mas  
não  repete  as  
explicações 
dadas. 

O professor 
esclarece as  
dúvidas  e  
explica  de  novo  
quando  os  
alunos  não  
percebem  as  
explicações  
dadas. 

O professor 
promove um  
debate  em  torno  
das  questões  
colocadas  e  
pergunta  
aos  alunos  se  
ficaram  
esclarecidos  de  
modo  a  
prolongar ou não 
o debate. 

P2. Química: E-  (Durante a aula de ligações químicas) 

00:19:40 Aluna: E o Hélio professor que só tem 2 na última camada? 

00:19:43 Professor: Isso, é por isso que a teoria do octeto hoje não tem tanta ( ) essa quem 

estuda muito aí química mete o pau nessa teoria do octeto... Porque fala que não tem nada a ver 

com essa questão, não tem a ver com energia, então se ele vai buscar estabilidade de 

configuração, uma conformação espacial de menos energia... Isso aqui vai gerar estabilidade, 

simples fato de ter 8 elétrons na última camada... Porque existem alguns elementos que isso não 

vale entendeu, mas vale a pena lembrar que o Hélio também não tem configuração, o Hélio só 

tem dois e aí alguns elementos buscam essa configuração do Hélio, na teoria vale a pena buscar a 

configuração dos gases nobres tá! No qual é a configuração dos gases nobres que garante 

estabilidade para esse elemento... O que é que tem de especial aí na última camada, todos têm 8 

elétrons com exceção de quem? 

00:20:38 Aluna:  Hélio 

00:20:39 Professor: Do Hélio, essa configuração fez os químicos acharem que eles trabalham 

essa questão bem/ bem aí () e essa configuração de 8 elétrons na última camada garante ao átomo 

estabilidade certo, mas percebe que essa estabilidade () outros não têm então... Observe ( ) como 
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você vai saber qual o número de elétrons... Você sabe qual a família que ele tá, ele é da família 

um dos metais alcalinos certo, mas quando você pega... Você tem dois, oito e um certo e aí... 

Olha só esses elementos ficaram estáveis, ficaram com configuração de gases nobres, como eles 

falam é necessário o quê, que eles ganham elétron ou que eles percam elétron, ele poderia até 

ganhar também elétrons, entende essa relação? Só que seria mais complicado pela própria 

tendência natural de perder, é muito mais fácil ele perder esse elétron, a energia envolvida nele... 

00:21:41 Aluna: Senão se ele tivesse que ganhar, ele ganharia 8 

00:21:43 Professor: Ganharia sete e ficaria com 8... Tá bem então, ganhar 7 é muito mais difícil 

do que perder um, é a própria tendência, a própria energia, baixa energia de ionização dele 

certo... A energia ionização é baixa, aplica um pouco de energia libera o elétron, ele fica um 

pouquinho, mas a estrutura vai ficar estável ,vai ficar de boa certo... 

 

P2. Física: E- (Durante a aula de movimento circular, o professor discute com os alunos 

sobre aceleração centrípeta) 

00:18:28 Aluna: Ô professor tem um C aqui () que L falou porque como o P dois o  círculo é 

menor é mais difícil () é mais perto do raio aí tem outra força ()? 

00:19:43 Aluno: Professor ô professor 

00:19:45 Professor: Tá falando de velocidade maior  

00:19:47 Aluna: Não ela falou ( ) a aceleração é maior a aceleração tem que ser maior porque se 

não vai sair do círculo  

00:19:57 Professor: Nesse caso aí a aceleração é centrípeta não é centrífuga que estamos falando 

não () a gente nem estuda mais  

00:20:05 Aluna: Para tipo assim porque já que a aceleração... Velocidade centrípeta se não fosse 

se fosse baixa né tinha que ser mais alta para puxar o objeto para o centro se não ele ia sair... 

00:20:22 Professor: Sim tá... Mas deixa eu te falar uma coisa ( ) de que depende a velocidade? A 

aceleração depende de dois fatores quais são eles? A velocidade e o raio como você está 

comparando dois se fosse o mesmo corpo você poderia até fazer uma análise mais aprofundada 

disso aí, mas dois corpos descrevendo duas trajetórias com a mesma velocidade aí você vai 

comparar agora compara o quê? P um com P dois, qual desses tem maior aceleração centrípeta? 

Entendeu? Aí você tem que analisar qual situação se as velocidades são iguais quais as variave/ 

qual a variável que está mudando? O raio e aí você tem que ter consciência dessa questão do 

diretamente proporcional ou do inversamente proporcional pra te dar essa resposta entendeu 

essa questão? Tá? Diretamente proporcional gente, as duas grandezas, elas fazem o quê? 

Aumenta. 
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Durante as aulas das disciplinas de Química e Física o professor P2, ao 

surgir questionamento dos alunos, busca respondê-los explicando novamente o 

estudo quando é necessário. O valor de enquadramento fraco se sobressaiu em 

nossas análises para esta regra discursiva e nos indica que o professor permite 

aos alunos certo controle sobre o ritmo de sua aprendizagem. Também foi 

possível observar que em alguns desses momentos o professor P2 aproveita o 

questionamento ou dúvida de um aluno para envolver toda a turma nas 

discussões. Como já mencionado nas duas disciplinas os alunos do professor P2 

participam das aulas, fazem questionamentos, tiram dúvidas e o professor 

também busca estimular esta participação. Os momentos que os alunos fazem 

perguntas ao professor foram mais frequentes nas aulas de Química do que em 

Física pois, como já discutido, os alunos da turma de Química são mais 

participativos. No indicador abaixo apresentamos outro momento de aula onde 

o professor P2 também busca promover as interações discursivas em sala de 

aula. 

 

Quadro 16. Indicador de análise da regra ritmagem e exemplos de fragmentos das perguntas do 

professor do professor P2. 

Indicadores/ 
micronível 

E++ E+ E- E-- 

Perguntas 
dirigidas à 

turma  
e/ou 

individualizadas 

O professor faz 
as perguntas e dá 
imediatamente a  
resposta  ou  
passa  para  outra 
pergunta, caso os 
alunos não 
respondam. 

O professor faz 
as perguntas e, 
se os alunos 
pedirem,  
reformula a 
questão, 
permitindo  
que  
respondam  
antes  
de passar a 
outro aluno. 

O professor 
faz as 
perguntas e, se 
os alunos não 
responderem, 
ajuda-os a 
construir a 
resposta antes 
de  
passar a outra 
pergunta. 

O professor faz 
as perguntas e 
respeita o ritmo 
dos alunos na 
construção da  
resposta.  
Sugere debate e 
reflexão, sendo 
as perguntas 
reformuladas ou 
clarificadas 
durante esse 
tempo. 

P2. Química: E- - (Durante a aula de ligações químicas) 

00:15:33 Professor: [...] por que os átomos se ligam?  

00:16:00 Aluna: por causa da atração? 

00:16:02 Professor: oi? 

00:16:03 Aluna: por causa da atração  

00:16:04 Professor: por causa da atração também tá? o que mais? O que é que eles buscam 

quando os átomos estão é::::  
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00:16:15 Aluna: pra eles se misturarem tem que ser homogêneo não?  

00:16:18 Professor: pra eles se misturarem e combinarem   

00:16:20 Aluna: é combinarem  

00:16:21 Professor: por que que um átomo se combina com outro por que que o átomo não fica 

sozinho como a gente vê lá com os gases nobres? 

00:16:27 Aluna: por que é neutro? 

00:16:28 Professor: oi?  

00:16:29 Aluna: por que é neutro 

00:16:31 Professor: por que são neutros? Neutro é melhor ainda né? Tô neutro tô nem aí pra 

você deixa ei ficar aqui então na verdade vocês lembram quando nós falamos da tabela periódica 

separamos aqueles quatro grupos hidrogênio metais não-metais e gases nobres? Nós vimos que 

tem um grupo lá os gases nobres que eles não interagiam com outros elementos vocês lembram 

disso? Tá? então os gases nobres nem recebiam elétrons nem doavam elétrons não é isso eles 

chamavam de inertes químicos os químicos perceberam que existia alguma relação com esses 

comportamentos do gases nobres que faziam com que os outros elementos da tabela tá? os outros 

elementos queriam tá? () combinar aí vocês não encontrar aí na natureza esses elementos soltos 

isolados certo? 

 

P2. Física: E- - (Na aula sobre movimento circular) 

P00:14:50 professor: gente olha só, o quê que é frequência? O quê que vocês entendem por 

frequência? 

00:14:55 aluno: frequência é isso aí que bota meu nome, a frequência que estive no colégio 

00:15:00 professor: isso, isso  

00:15:05 aluno: frequência é uma coisa que se faz todo dia com frequência  

00:15:06 professor: isso também (  ) quê mais? 

00:15:18 aluna: Uma coisa que acontece constantemente? 

00:15:20 professor: Uma coisa que acontece constantemente certo, N chamou atenção de todo 

dia, todo dia dá a impressão de quê? De tempo né? Ou seja, aquilo que vai se repetindo a cada 

período não é isso? É isso (é isso que você pensou) N? 

00:15:35 N: é isso aí 

00:15:42 professor: vamos supor que isso aqui vai dar uma volta e aqui ele completou um 

círculo não completou? Deu uma volta completa é um círculo né? Aí ele vem aqui e gira mais 

outra, outra, outra, várias voltas aqui, certo? Observe que isso aqui volta a repetir toda a vez e 

isso gasta um tempo para acontecer não gasta? Toda vez que esse () dá um giro observe ele vai 

dar um giro vai dar várias voltas ele tá gastando tempo. 
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Nos fragmentos de aulas apresentados que exemplificam o indicador de 

ritmagem referente às perguntas que o professor P2 faz aos alunos, o valor de 

enquadramento muito fraco da ritmagem atribuído a prática pedagógica do 

professor demonstra que em suas aulas não há muita preocupação com o tempo 

que os alunos levam para aprender os conteúdos estudados. O professor P2 

pouco controla este ritmo, buscando promover discussões, debates, 

questionamentos em suas aulas e não foram observadas diferenças de valor de 

enquadramento na sua prática nas disciplinas de Química e Física. 

Também podemos observar que, ao fazer questionamentos aos alunos, o 

professor P2 leva em consideração os conhecimentos prévios dos alunos, de 

modo que as ideias apresentadas por eles os ajudem a construir novos conceitos 

sobre os temas estudados. O fato de que o professor P2 solicite tarefas 

extraclasses aos alunos também é um fator que contribui para a característica de 

sua prática pedagógica de pouco controle sobre o ritmo que os alunos 

aprendem novos conhecimentos, pois ao realizar tarefas de casa os alunos do 

professor P2 dispõem de mais tempo para estudar e reforçar a aprendizagem 

em sala de aula, de modo que os exercícios sejam realizados no tempo e 

momento de suas escolhas. 

 

4.1.9 A Ritmagem na prática pedagógica dos professores P1 e P2 

Sobre a ritmagem na prática pedagógica do professor P1 esta apresenta 

diferentes valores de enquadramento, que variam de acordo o momento de 

aula. Na solicitação de atividades e tarefas o professor P1 apresenta 

enquadramento muito forte na disciplina de Física e forte na disciplina de 

Química. Neste momento de aula o professor P1 busca exercer maior controle 

sobre o tempo que os alunos têm disponível para realizar as tarefas de classe e 

na disciplina de Física tende a marcar o tempo para que os alunos concluam as 

atividades. Como o professor P1 não solicita atividades extraclasses aos seus 

alunos, o tempo em sala de aula é o único que eles dispõem para realizar tais 

tarefas com um acompanhamento. No entanto, nos momentos de aula em que 

ocorre a correção das tarefas de classe e o professor P1 identifica erros nas 
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respostas dos alunos, o valor de enquadramento da sua prática é enfraquecido, 

pois o professor em ambas as disciplinas busca promover um debate do assunto 

estudado sobre os erros cometidos pelos alunos, logo ele exerce pouco controle 

sobre o ritmo de aprendizagem nestes momentos, que podem ser prolongados a 

depender das dificuldades e dúvidas dos seus alunos. 

Já o professor P2 apresentou valor de enquadramento muito fraco nos dois 

momentos de aula analisados, sendo os mesmos valores apresentados nas 

disciplinas de Química e Física. Para nós estes resultados indicam que permitir 

aos alunos o controle do seu próprio ritmo de aprendizagem é uma 

característica do professor que não se modifica pelo fato de lecionar uma 

disciplina que não possui formação específica. No quadro abaixo apresentamos 

uma síntese dos resultados de nossas análises para a regra discursiva de 

ritmagem. 

 

Quadro 17. Síntese dos indicadores de análise da regra de ritmagem dos professores P1 e P2 e seus 

respectivos resultados. 

RITMAGEM 

Indicador Enquadramento Descrição 

Trabalhos/atividades  
a realizar 

P1. Química: E+ 

 

 

 

 

P1. Física: E++ 

 

 

O professor não marca o tempo destinado 
aos trabalhos/ atividades e durante a 
realização delas pressiona os alunos para 
terminarem a tarefa.  
 
O professor marca o tempo destinado 
para realização dos trabalhos/ atividades.  
Constantemente relembra aos alunos o 
tempo limite.  

Erros de resposta dos 
alunos durante a 
correção das questões 
das atividades 

P1. Química: E- - 

P1. Física: E- - 

 

O professor promove um debate em torno 
das questões colocadas. 
 
 

Perguntas dos alunos P2. Química: E- - 

P2. Física: E-  

O professor promove um debate em torno 
das questões colocadas.    
 

Perguntas dirigidas à 
turma e/ou 
individualizadas 

P2. Química: E- - 

P2. Física: E- - 

O professor faz as perguntas e respeita o 
ritmo dos alunos na construção da  
resposta. Sugere debate e reflexão, sendo 
as perguntas reformuladas ou clarificadas 
durante esse tempo. 
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Como já apresentado nas aulas do professor P2, as interações discursivas 

são muito estimuladas por meio de um menor controle do professor sobre o 

ritmo de aprendizagem dos alunos. Nas aulas do professor P1 estas interações 

foram mais estimuladas durante a correção das atividades de classe. De acordo 

com Tardif e Lessard (2014), as interações entre professor e alunos visam, além 

de estabelecer ordens, a transmissão pelo professor e a assimilação pelos alunos 

dos saberes escolares considerados indispensáveis. O currículo nas escolas 

públicas estabelece uma carga horária de duas aulas semanais para ambas as 

disciplinas de Química e Física e, conforme apontado por Tardif e Lessard 

(2014), a estruturação temporal da escola sempre movimenta o professor para 

frente, independentemente da rapidez ou da lentidão do aprendizado dos seus 

alunos, mas esta característica de preocupação com o tempo de cumprimento 

do currículo não foi observada nos professores de nosso estudo. 

Segundo Hoadley e Muller (2013), de acordo com a teoria de Bernstein um 

enquadramento fraco referente à ritmagem é crucial para facilitar o acesso ao 

conhecimento escolar. Domingues et. al. (1986) argumentam que para que de 

fato o código dominante da escola seja adquirido, segundo a teoria de 

Bernstein, é necessário que a família seja um segundo local de aquisição do 

conhecimento, pois no caso de uma ritmagem de enquadramento forte o tempo 

para os alunos adquirirem o código pedagógico é curto, sendo necessário criar 

dois locais de aquisição, a escola e a família, onde se espera que os alunos façam 

tarefas de casa. No entanto, o local de aquisição da família, para ser efetivo, se 

faz necessário que a mesma seja “colonizada” pela prática pedagógica oficial da 

escola, ou seja, detenha o código dominante. 

Deste modo, acreditamos ser necessário na prática pedagógica do professor 

P1 que seus valores de enquadramento também sejam enfraquecidos nos 

momentos de solicitação de tarefas, ou seja, que busque respeitar o tempo dos 

alunos na realização das atividades em sala de aula, já que os mesmo não 

dispõem de outros momentos além do escolar, como a atividade extraclasse e o 

acompanhamento da família, para realizarem mais tarefas e reforçarem a 

aquisição dos conhecimentos escolares. 
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4.1.10 Regra discursiva Critério de Avaliação – professor P1 

Santos e colaboradores (2014) descrevem a regra de critérios de avaliação 

como uma regra relacionada com a descrição dos procedimentos das diversas 

produções que os alunos realizam em classe e extraclasse. Para os autores, a 

regra terá enquadramento forte quanto mais pormenorizada for a instrução do 

professor para a realização de tarefas. Desta forma, o enfraquecimento do 

enquadramento se dá pela mudança na instrução do professor de mais 

pormenorizada para mais superficial. 

Os indicadores empregados na caracterização da prática pedagógica do 

professor P1 sobre os critérios de avaliação se referem aos trabalhos e 

atividades de classe solicitadas por ele e as dúvidas dos alunos sobre a 

realização dessas tarefas. Nestes dois indicadores não foi possível identificar de 

forma expressiva uma única tendência do controle do professor sobre as 

instruções, uma vez que nenhum valor para os graus de enquadramento 

assumidos nesta regra não foi predominante. 

Na disciplina de Química prevaleceu o valor de enquadramento fraco nos 

momentos de descrição das tarefas a serem realizadas e enquadramento forte e 

muito forte nos momentos de dúvidas dos alunos sobre as tarefas. Em Física o 

enquadramento forte e muito forte foi apresentado nos momentos de descrição 

das tarefas, quanto aos momentos de dúvida dos alunos prevaleceu o 

enquadramento muito forte do professor. Analisaremos agora com mais 

detalhes cada indicador. 

 

Quadro 18. Indicador de análise da regra critérios de avaliação e exemplos dos momentos das 

atividades a serem realizadas do professor P1. 

Indicador/ 

macronível 
E++ E+ E- E-- 

Trabalhos e 

atividades a 

realizar 

É indicado o tipo de 

trabalho e atividade 

que os alunos vão 

realizar e todos os 

procedimentos a 

desenvolver nesse 

trabalho. 

É indicado o tipo 

de trabalho e 

atividade que os 

alunos vão realizar 

e, de um modo 

genérico, os 

procedimentos que 

devem ter nesse 

trabalho. 

É indicado o tipo 

de trabalho e 

atividade que os 

alunos vão 

realizar, mas não 

são explicados os 

procedimentos a 

desenvolver. 

Não é indicado 

aos alunos o 

tipo de trabalho 

e atividade que 

vão realizar, 

nem os 

procedimentos a 

desenvolver. 
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P1. Química: E- (Solicitação de tarefa após a introdução do tema tabela periódica) 

01:03:35 Professor: gente só pra aquecer (...) 

01:03:42 Aluna: vai dá o visto né professor? 

01:03:46 Professor: em quinze minutos dá pra responder isso daqui ((alguns alunos 

reclamaram do que o professor passou)) Fácil, sem dificuldade nenhuma, eu quero corrigir 

ainda hoje, são duas e dez, duas e vinte que dou o visto. 

 

P1. Física E++(O professor inicia a aula dando continuidade a explicação do tema 

movimento uniformemente variado e depois entrega aos alunos uma lista de exercícios 

impressa para que eles respondam na sala. Alguns alunos chegam na sala de aula no 

segundo horário de aula e o professor os chamam  atenção e informa sobre a atividade 

que deve ser feita). 

00:43:52 Professor: quem chegou agora e está conversando? ((o professor se refere aos 

alunos que chegaram ao segundo horário da aula))... Façam silêncio ou então continua lá 

fora ok? Ah:: sim... E para quem chegou agora senta com o colega e começa a fazer a atividade... 

Toma a última folha, única... Agora coloca as unidades/ oh gente não se esqueçam de colocar 

sempre a unidade, certo? Velocidade, aceleração e tempo, não coloquem o número sem unidade 

não. 

00:44:34 Aluno: unidade? Como assim professor? 

00:44:37 Professor: unidade... Metros por segundo, metros por segundo ao quadrado. 

 

P1. Física E+(Após o encerramento da exposição e conclusão do tema movimento 

uniformemente variado).  

00:36:06 Professor: vamos lá quem está conversando presta atenção... Metros por segundo ao 

quadrado... Vou passar agora três ou quatro exemplos vocês vão tirar os dados da questão pra 

saber qual fórmula utilizar, certo gente? Pode apagar?... ( )  

00:51:52 Professor: vale visto viu! (...)  

01:05:11 Professor: posso fazer ou não? 

01:05:12 Alunos: não  

01:05:13 Professor: oh gente três questões. 

 

Nos episódios selecionados para exemplo deste indicador, podemos 

identificar diferenças de valores de enquadramento na disciplina de Física e 

também entre as disciplinas. No caso da Química, ao solicitar dos alunos a 

realização de tarefas o professor indica a atividade a ser realizada, mas não 
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deixa claro quais os procedimentos que eles devem seguir. Já na disciplina de 

Física os procedimentos são indicados de forma pormenorizada, mas também 

foi possível identificar uma variedade de momentos em que os procedimentos 

são explicados aos alunos de forma mais generalizada. 

Desta forma, podemos considerar que nas aulas de Química o professor 

permite aos alunos maior controle sobre a forma de realizar as atividades 

solicitadas. Quanto à disciplina de Física, os valores de enquadramento 

ressaltam o controle do professor sobre a forma como os alunos devem realizar 

as tarefas. O fato de atribuirmos dois valores de enquadramento na prática 

pedagógica do professor na disciplina de Física se deve ao fato que em nossas 

análises, mesmo exercendo maior controle sobre estes momentos, as orientações 

dadas na solicitação de tarefas ora são pormenorizadas, ora são mais genéricas. 

Novamente destacamos que nas aulas de Física a solicitação de tarefas é mais 

frequente que nas aulas de Química. Vejamos agora outro indicador. 

 

Quadro 19. Indicador de análise da regra critérios de avaliação e exemplos de fragmentos das dúvidas 

dos alunos nos momentos de tarefas do professor P1. 

Indicador/ 

micronível 
E++ E+ E- E-- 

Dúvidas dos 

alunos quanto 

a conteúdos e 

conceitos das 

atividades de 

classe 

As dúvidas dos 

alunos são 

prontamente 

respondidas de 

forma 

pormenorizada pelo 

professor através de 

diálogo. 

As dúvidas dos 

alunos são 

prontamente 

respondidas pelo 

professor de 

forma genérica 

através de 

diálogo. 

As dúvidas dos 

alunos não são 

prontamente 

respondidas pelo 

professor. Através 

de diálogo é 

solicitado aos 

alunos que 

consultem o livro 

didático/caderno

/colegas para 

sanarem as 

dúvidas. 

As dúvidas 

dos alunos 

não são 

respondidas 

pelo 

professor. 

P1. Química: E++ (Durante a resolução de tarefas) 

01:17:00 Aluna: oh professor, faça um favor, explica pra mim esse oitavo  

01:17:05 Professor: oitavo 

01:17:09 Aluna: oh professor, o oitavo é letra E não é? 

01:17:12 Professor: assinale a alternativa que apenas( ) constituídos por elementos calcogênios e 

alcalinos terrosos, presta atenção! 
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01:17:18 Aluna 2: PROFESSOR 

01:17:21 Professor: aqui não mostra o elemento simples, mostra uma molécula, cálcio ligado ao 

oxigênio, aqui é berílio ligado ao oxigênio, sódio ligado ao cloro, aí vocês vão observar, esses daqui é 

da família do calcogênio? Esse aqui é calcogênio? Então, se todos forem é a resposta correta.  

... 

01:17:38 Aluna 2: é letra E 

01:17:39 Professor: Letra E?  Pronto 

01:17:42 Aluna: professor vem cá 

01:17:42 Aluno: professor 

01:17:44 Aluna: eu chamei primeiro... Obrigado 

((O professor vai até as carteiras tirar as dúvidas dos alunos que o chamaram)) 

 

P1. Química: E+ (Durante a resolução de avaliação da aprendizagem) 

00:15:15 Aluno: professor? 

00:15:17 Professor: hã? 

00:15:18 Aluno: o que é semi metais? 

00:15:23 Professor: semi metal? É que esse termo não se utiliza muito, eu acho que nem tem no 

livro de vocês, nem tem esse termo semi metal, é porque tem propriedades, um pouco das 

propriedades dos metais e um pouco das propriedades dos não metais, é entre um e outro, entre os 

metais e não metais. Onde que tu tá vendo isso aí, semi metais? 

00:15:41 Aluno: hã? 

00:15:42 Professor: onde é que tu tá vendo aí, que questão é?... Quinze?  

00:15:46 Aluna: terceira 

00:15:47 Aluno: quinze 

00:15:48 Aluna: terceira 

00:15:50 Aluno: quinze 

00:15:51 Professor: a terceira é metal e não metal, não é semi metal não. A quinze é... Tira a letra C 

da quinze, letra C está anulada, eu quero saber algumas características dos metais e algumas 

características dos não metais lembra? 

P1. Física E++ (Durante a resolução de tarefas) 

00:10:02 Aluno: professor, quando for pra dentro é por que é positivo, quando for pra fora é 

negativo?  

((risos)) 

00:10:14 Professor: vamos fazer uma revisão da quarta série primário. A aceleração é maior que 
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zero  

00:10:19 Aluno: isto eu sei 

00:10:21 Professor: quais são os números maiores que zero? Um, dois, três ((risos de alunos))... 

Então ele é o quê? Positivo. 

00:10:29 Aluno: eu sabia né? Eu tô falando este negócio de A e O aí, é o quê? ((o aluno se refere à 

expressão matemática A>0 que está no quadro)). 

00:10:35 Professor: aqui não é o Ó é um zero, aceleração maior que zero. Aceleração maior que 

zero. Mas está certo, tem que tirar dúvida mesmo, vamos lá presta atenção... Se a aceleração aqui é 

maior que zero consequentemente ela é positiva certo? Nesta região do gráfico aqui, onde está 

mostrando a velocidade, esta velocidade aqui é positiva ou negativa? 

00:11:01 Alunos: positiva  

00:11:06 Professor: então, nesta região aqui do gráfico, nesta região que tem velocidade positiva, 

aceleração positiva, o movimento é acelerado ou retardado? 

00:11:16 Alunos: acelerado  

00:11:17 Professor: ótimo, vamos analisar esta outra região aqui. 

 

Este indicador permite analisar a atitude do professor nos momentos que os 

alunos manifestam dúvidas sobre as atividades e conteúdos durante a 

realização e correção de tarefas. Quando as dúvidas são respondidas pelo 

professor por meio do diálogo com seus alunos, maior controle terá o professor 

sobre a forma de realização das tarefas de seus alunos. Na Química, podemos 

atribuir ao professor essas características, pois nestes momentos de aula os 

valores de enquadramento forte e muito forte se sobressaíram em nossas 

análises.  

Na Física, o valor de enquadramento muito forte foi atribuído ao professor 

para os momentos da aula em que os alunos manifestam dúvidas durante a 

realização das tarefas. No caso da Química, os valores de enquadramento 

apresentados pelo professor P1 para os critérios de avaliação foram distintos, 

pois verificamos que a solicitação aos alunos de realização de tarefa se limita à 

definição da mesma, sem a explicitação dos procedimentos a serem seguidos, 

podendo os alunos realizá-las a sua maneira, pois são eles que possuem o 

controle sobre a forma de cumprir a tarefa. Porém, se estes alunos não 

conseguem compreender os procedimentos de realização da tarefa e 
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manifestam dúvidas, o professor prontamente as esclarece, às vezes de maneira 

mais pormenorizada enquanto outras de forma mais genérica. 

Parece-nos então que quanto aos critérios de avaliação o professor P1 

permite aos alunos exercer maior controle sobre estes momentos da aula 

quando leciona a disciplina de Química, pois na disciplina de Física ele busca 

sempre manter o maior controle, sendo esta uma das características de sua 

prática pedagógica. Este resultado nos faz suspeitar que o fato de não ter a 

formação específica para lecionar a disciplina de Física torna este professor mais 

minucioso e com maior controle quanto aos critérios para a definição de tarefas 

a serem realizadas pelos alunos nesta disciplina. Ao contrário, na disciplina de 

sua formação os alunos têm mais liberdade em buscar a forma de realizar a 

tarefa que considerarem ser a mais conveniente. 

No entanto, o maior controle dos alunos na realização das tarefas pode 

originar diferentes formas de realização. Para Mainardes e Stremel (2010), um 

enquadramento mais fraco do professor possibilita esta diferenciação por parte 

dos alunos. Deste modo é mais provável que os alunos na disciplina de 

Química tenham diferentes interpretações e realizem suas tarefas de maneira 

diversas do que os alunos na disciplina de Física. Esta diferenciação no modo 

de responder as tarefas pode tornar mais difícil ao professor identificar os 

diferentes níveis de aprendizagem dos seus alunos e as dificuldades que eles 

possuem.  

 

4.1.11 Regra discursiva Critério de Avaliação – professor P2 

Com base em nossas observações em sala de aula e nas transcrições feitas, 

os momentos de aula do professor P2 que evidenciam os critérios de avaliação 

empregados em sua prática foram os momentos em que ele indica aos alunos as 

tarefas e atividades que devem ser realizadas. Por isso criamos apenas um 

indicador de análise para esta regra discursiva que diz respeito a estes 

momentos. Nossas análises indicam um enquadramento muito forte do 

professor P2 sobre os critérios de avaliação de sua prática pedagógica.  

Analisamos isto por meio do indicador descrito abaixo. 

Quadro 20. Indicador de análise da regra critérios de avaliação e exemplos de fragmentos das atividades 

e tarefas solicitadas do professor P2.  
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Indicador/ 

macronível 
E

++ 
E

+
 E

- 
E

-- 

Trabalhos e 

atividades a 

realizar 

É indicado o tipo 

de trabalho e 

atividade que os 

alunos vão 

realizar e todos 

os procedimentos 

a ter nesse 

trabalho. 

É indicado o tipo 

de trabalho e 

atividade que os 

alunos vão realizar 

e, de um modo 

genérico, os 

procedimentos que 

devem ter nesse 

trabalho. 

É indicado o tipo 

de trabalho e 

atividade que os 

alunos vão 

realizar, mas não 

são explicados os 

procedimentos a 

ter. 

Não é indicado aos 

alunos o tipo de 

trabalho e atividade 

que vão realizar, 

nem os 

procedimentos a ter. 

P2. Química: E++ (No final da aula o professor solicita duas atividades para os alunos 

realizarem em casa)  

00:35:23 professor: [...] Gente vamos deixar aqui essa questão e aí pra vocês não passarem a semana 

toda que vem cansados, vamos fazer algumas atividades, atividade página duzentos e dezesseis, nessa 

unidade eu vou olhar o caderno de vocês tá? Então eu quero que vocês organizem os exercícios, todos 

os alunos ( ) as atividades tá certo? Certo? ( ) da página duzentos e vinte  

00:36:29 aluna: É pra fazer todas as atividades da página () né?  

00:36:33 professor: Isso, texto da duzentos e dezoito, esse texto eu quero que vocês façam ele em 

grupo e discutam ele em grupo tá, em grupo de quatro pessoas tá? 

00:36:45 aluna: É pra fazer o que? 

00:36:48 professor: Vocês vão fazer a leitura do texto todinho, o texto fala sobre a produção de 

alimentos  face da mesma moeda, depois vão fazer aquelas questões e trazer pra mim tá, esse aqui em 

grupo tem onze questões na página duzentos e vinte tá? Página duzentos e vinte e cinco tá? 

00:37:13 aluna: Ô professor ( ) da página ( ) são todas as questões? 

00:37:16 professor: Vou explicar novamente tá? Então essas questões vocês vão trazer na segunda 

feira tá?  

00:37:27 aluna: Papel pautado as duas? 

00:37:29 professor: Não, só o texto/ a atividade não ok? Atividade da duzentos e dezesseis caderno 

individual, texto em grupo de quatro pessoas  

00:37:49 aluna: Papel pautado? 

00:37:50 professor: Vocês vão fazer a leitura/ papel pautado ou oficio tá certo? Ok? Tá bom? 

Próxima aula vamos começar a falar sobre ligações químicas. 

 

P2. Física: E++ (O professor lembra os alunos das atividades que eles devem fazer) 

00:30:58 professor: então já não tem mais data, sexta feira dou o visto no caderno de vocês, já é uma 

nota, ainda bem que vocês já tem tá certo?  
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00:31:07 aluna: ( ) 

00:31:10 professor: tem um bocado viu () marcar todos os assuntos dados já são () todos, eu falei 

isso, todos serão cobrados certo? () todos os assuntos dados serão cobrados, então vamos relembrar 

isso aqui logo pra ver quais são os exercícios, página oitenta e quatro confere? Beleza, esse outro aqui 

não, esse outro aqui não, leis de Newton página cem confere? Oitenta e quatro e cem, a gente vai aqui 

página cento e quatro () tá? Cobrando assunto dado, equilíbrio, segunda e primeira lei de Newton... 

Equilíbrio de uma partícula página cento e quatro, então vamos as páginas aqui, foram qual as 

outras? 

00:32:19 aluna: oitenta e quatro  

00:32:21 professor: oitenta e quatro  

00:32:22 alunos: cem 

00:32:24 professor: cem, cento e quatro já tá terceira lei, cento e oito e pronto, força de atrito não, aí 

depois a gente vai ver isso com calma  

00:32:52 aluna: ( )  

00:32:58 professor: () esses quatro, oi? É um conjunto, todas as atividades, tudo vai valer três 

pontos  

00:33:05 aluna: tudo pra sexta-feira?  

00:33:06 professor: esse aí todos pra sexta-feira, então já tá marcado? 

00:33:12 aluno: vai ter teste professor? 

00:33:13 professor: oi? 

00:33:14 aluno: vai ter teste? 

00:33:15 professor: essa unidade não  

00:33:16 aluna: vai ser só caderno é? 

00:33:18 professor: () as atividades que vocês forem fazendo, então só não passa na unidade quem 

realmente não quiser... ok gente? E pra quarta-feira de hoje a oito esse texto aí, o atrito pode ser útil, 

vocês vão ler em grupo e resolver essas duas questõezinhas que tem aí. 

(O professor anota no quadro: Atividade em Grupo. Máximo 4 pessoas, para o dia 

16/09/15 (quarta-feira), ler e responder “O atrito pode ser útil” página 112, em folha 

pautada ou ofício). 

 

Os fragmentos de exemplo apresentados apontam que o professor P2, ao 

solicitar atividades e tarefas aos seus alunos, explica os procedimentos que eles 

devem seguir com muito pormenor. Desta forma, um valor de enquadramento 

muito forte foi atribuído a sua prática pedagógica. Exercendo maior controle 

sobre os critérios de avaliação empregados, o professor P2 deixa mais explícitos 
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aos alunos o que espera que eles realizem nas tarefas, bem como os métodos de 

avaliação da aprendizagem que estão sendo empregados. Este resultado 

permite maior possibilidade dos alunos lograrem êxito no cumprimento das 

tarefas. Novamente não observamos diferenças sob a forma que o professor P2 

estabelece os critérios de avaliação nas disciplinas que leciona. Tanto em 

Química quanto em Física o professor apresenta a mesma característica de 

muito controle sobre a instrução das tarefas e atividades para os alunos. 

 

4.1.12 Critérios de Avaliação na prática pedagógica dos professores P1 e 

P2 

Para Mainardes e Stremel (2010), quando os critérios de avaliação são mais 

explícitos, ou seja, apresentam valores mais fortes de enquadramento, mais 

informações precisas terá o professor sobre o progresso dos alunos, podendo 

planejar intervenções necessárias mais adequadamente. Deste modo os critérios 

avaliativos empregados pelo professor P2 nas disciplinas de Química e Física e 

pelo professor P1 na disciplina de Física tendem a ser mais explícitos. No 

quadro abaixo apresentamos um síntese dos resultados da análise da regra 

discursiva critérios de avaliação das práticas pedagógicas dos professores P1 e 

P2 

 

Quadro 21. Síntese dos indicadores de análise da regra critérios de avaliação dos professores P1 e P2 e 

seus respectivos resultados. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Indicador Enquadramento Descrição 

Trabalhos/atividades  
a realizar 

P1. Química: E++ 

P1. Física: E++ 

 

P2. Química: E++ 

P2. Física: E++ 

O professor indica o tipo de trabalho e 
atividade que os alunos vão realizar e 
todos os procedimentos. 

Dúvidas dos alunos 
quanto a conteúdos e 
conceitos das 
atividades de classe 

P1. Química: 

 E++/ E+ 

 

 

 

 

 

O professor sempre responde as dúvidas 
dos alunos prontamente, de forma 
pormenorizada através de diálogo/ O 
professor sempre responde as dúvidas dos 
alunos prontamente, através de diálogo, 
porém de forma genérica. 
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P1. Física: E++ 

 

 
O professor sempre responde as dúvidas 
dos alunos prontamente, de forma 
pormenorizada através de diálogo. 

 

De acordo com Morais (2002), os estudos realizados pelo grupo ESSA, 

apontam para a explicitação dos critérios de avaliação como o aspecto mais 

crucial de uma prática pedagógica capaz de promover níveis mais elevados de 

aprendizagem em todos os alunos. Para a autora, os critérios de avaliação são 

regras que regulam explicitamente o texto legítimo à medida que é feito pelos 

adquirentes, portanto o enquadramento forte a este nível pode levar as crianças 

a adquirirem o reconhecimento e realização das regras do contexto escolar.  

Segundo Edwards e Mercer (1994), a manutenção do caráter implícito das 

regras na prática docente, como no caso do professor P1 na disciplina de 

Química, pode ser explicado pelo fato de que os professores consideram que 

tais regras em si são claras e evidentes, não havendo, portanto, necessidade de 

torná-las explícitas. Desta forma, ao realizar suas escolhas em relação aos 

procedimentos, instrumentos de avaliação, critérios avaliativos e na sua relação 

com os alunos como docente da disciplina de Química, é possível que o 

professor P1 em questão sinta-se mais comprometido, ainda que de modo 

inconsciente, em manter os critérios de avaliação mais implícitos quando ensina 

essa disciplina do que quando ensina Física, porque a manutenção dessas 

regras nesse nível implícito também se relacionaria com questões de 

autoridade. Neste caso específico, a diferença entre as duas disciplinas poderia 

ser atribuída à formação inicial deste docente em questão, se consideramos que 

P1 sente-se mais identificado com a disciplina de sua formação acadêmica 

Sobre as interações discursivas entre P1 e alunos, nas duas disciplinas ele 

permitiu a participação destes quando fazem questionamentos sobre as tarefas. 

Este professor, mesmo controlando o diálogo, possibilita a participação de 

outros alunos na aula ao expor suas explicações não apenas para o aluno 

questionador, mas para toda a turma, o que destacamos como algo positivo em 

sua prática. 

4.2. Análise da exigência conceitual da prática pedagógica 
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Ao analisarmos o nível de exigência conceitual da prática pedagógica dos 

professores nas disciplinas de Química e Física investigamos as seguintes 

dimensões: as relações intradisciplinares, relações interdisciplinares, relação 

entre conhecimentos acadêmicos e não acadêmicos, e complexidade dos 

conhecimentos científicos. Dessa forma, buscamos identificar e analisar o que 

dos conhecimentos científicos e em que nível esses conhecimentos estão sendo 

empregados na prática pedagógica de cada professor. Para todas as dimensões 

foram empregados na análise indicadores com valores de classificação que 

variam entre muito forte (C++), forte (C+), fraco (C-) e muito fraco (C--) e 

exemplos de fragmentos de aula para demonstrar nossas análises. 

 

4.2.1 Relações Intradisciplinares - professor P1 e P2 

Para Morais e Neves (2012), a intradisciplinaridade diz respeito a relações 

entre o conhecimento declarativo (teoria) e o conhecimento processual (prática), 

dentro do conhecimento científico de uma disciplina. Deste modo, as autoras 

caracterizam as relações intradisciplinares como relações do trabalho prático. 

Ferreira e Morais (2013) baseadas em Hodson (1993) descrevem o trabalho 

prático como qualquer atividade na qual os alunos desempenham um papel 

ativo, como aula prática de laboratório, trabalho de campo, debates, 

representações de papéis, pesquisas de informação realizadas na biblioteca ou 

internet, elaboração de modelos e cartazes, resolução de problemas e exercícios, 

entre outras. 

Assim como encontrado nos trabalhos de Morais e Neves (2012) e de 

Calado, Neves e Morais (2013), também utilizaremos o conceito de classificação 

de Bernstein para definir escalas que possam traduzir a força das fronteiras 

entre conhecimentos distintos dentro de uma mesma disciplina. Para Morais e 

Neves (2012), a intradisciplinaridade diz respeito às relações entre 

conhecimentos científicos distintos, em que um valor muito forte de 

classificação (C++) corresponde a ausência de relações entre conhecimentos; um 

valor muito fraco de classificação (C--) corresponde a uma forte relação entre 

conhecimentos; e os valores intermediários de classificação (C+ e C-) 

correspondem a relações intermediárias entre conhecimentos. 
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Para analisar a prática pedagógica dos professores P1 e P2 nas disciplinas 

de Química e Física, construímos dois indicadores que se referem a momentos 

de aula em que ocorre a explicação de conteúdos e conceitos. No primeiro 

indicador buscamos identificar o quanto os professores realizam a articulação 

entre os conhecimentos novos e os conhecimentos já estudados nas disciplinas. 

O segundo diz respeito às atividades e tarefas solicitadas aos alunos, e por meio 

deste buscamos identificar e existência de relações intradisciplinares no 

trabalho prático dos alunos. Vejamos os resultados obtidos. 

Quadro 22. Indicador de análise das relações intradisciplinares nos momentos de explicação e discussão 
de conceitos e exemplos de fragmentos de aula do professor P1 e P2. 

Indicador/  
Macronível 

C++ C+ C- C-- 

Explicação/ 
discussão  

dos  
conteúdos  

ou  
conceitos  

em estudo. 

O professor 
nunca se refere  
aos 
conhecimentos  
já estudados e as  
possíveis  
relações destes  
com conteúdos e 
conceitos  que 
estão em estudo. 

Conteúdos/ou  
conceitos novos são 
apresentados de 
forma isolada. O 
professor só  
recorre a assuntos já 
trabalhados quando 
esses se mostram 
essenciais para a  
compreensão dos 
novos conteúdos/ou  
conceitos. 

O professor  
sempre procura  
relacionar os  
novos  
conteúdos/ou  
conceitos com os 
já trabalhados  
anteriormente em 
sala de aula 

O professor busca 
inserir os novos  
conteúdos/ou  
conceitos a partir 
dos já trabalhados  
anteriormente em 
sala de aula, 
sempre  
estabelecendo a 
relação entre eles. 

P1. Química: C++ (Na explicação do conteúdo de tabela periódica). 

00:53:41 Professor: d, d, s, p são chamados de?... Representativos e o S? Transição o quê?... 

Transição representativa... O S e o P, os elementos situados aqui ó... Nessa região são chamados os 

elementos representativos... Por que os elementos representativos? É porque geralmente os elementos 

mais utilizados no nosso dia-a-dia tá nessa região aqui, não que eles não sejam eles são muito 

utilizados, mas no nosso dia-a-dia merecem mais destaque as reações químicas desses aqui são 

representativos e o de baixa transição interna, sim gente vamos lá dando continuidade... Transição 

interna... Aqui são outros exemplos da distribuição eletrônica como eu já falei isso aqui na última aula 

não vou me apegar muito a isso não... 

 

P1. Física: C+ (Na aula de revisão do conteúdo movimento uniformemente variado). 

00:22:03 Professor: assim como o movimento uniforme tinha a classificação lembra? Progressivo e 

retrógrado. O que é progressivo? Quando a velocidade é positiva e retrógrado quando a velocidade é 

negativa isto no movimento uniforme. No movimento uniformemente variado também temos a 

classificação de movimento ele pode ser acelerado ou retardado  

00:22:27 Alunos: tá me xingando/ ((risos)) 
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00:22:30 Professor: o que é um movimento acelerado? É quando a aceleração e a velocidade possuem 

o mesmo sinal ou os dois são positivos ou os dois são:: 

00:22:40 Alunos: negativos  

00:22:40 Professor: aqui oh, quando a aceleração é maior que zero ou a velocidade é maior que zero, 

ou seja, quando os dois são positivos ou quando a aceleração é menor que zero e a velocidade é menor 

que zero.  

P2. Química: C- (Na aula de ligações químicas o professor discute as características das 

ligações covalentes)  

00:06:55 Professor: [...] Agora a gente vai falar de um grupo dos elementos da tabela periódica tá, 

que estão dispostos a ganhar elétrons... Quais são os elementos da tabela periódica que estão dispostos 

a ganhar elétrons? Os não metais... Então, essas ligações, chamadas ligações covalentes, ela ocorre 

prioritariamente entre esses elementos que vocês falaram aí, entre os não metais, e existe um elemento 

específico que também tem tendência a ganhar elétrons ( )...  Então olha só, ela ocorre ainda entre o 

hidrogênio certo? Qual é outra característica da ligação covalente que diferencia bastante da ligação 

iônica, dentro dessa ligação iônica eu vou ter uma transferência de elétrons, o elétron migrava de um 

átomo doador para um átomo receptor tá, pode pensar assim também tá legal, tá entre um metal e um 

ametal () se pensar assim tá legal tá, no nosso caso aqui não vai ter transferência vai haver um 

compartilhamento( ). 

P2. Física: C - (Durante a discussão do conteúdo movimento circular, o professor explica aos 

alunos o que é uma aceleração tangencial)  

00:30:03 professor: () então vocês perceberam que a gente tem a nossa velocidade ela/ velocidade é 

uma grandeza vetorial né? Por tanto a gente tem () e o vetor se é uma grandeza vetorial a gente () 

uma reta, vai ter sempre um sentido né? Isso se for retilínea, vai ter sempre um sentido então, você 

vai/ pra que você mude, vocês vão ter que apresentar uma coisa, que coisa é essa que vocês vão ter que 

apresentar? Para que vocês consigam fazer essa curva né? Então vocês não vão, mesmo que vocês 

estejam num movimento uniforme a velocidade pode ser a mesma, mas vocês tem que ter algo que 

puxe vocês pra dentro da circunferência porque se não vocês passam direto () falar que saiu pela 

tangente né? Tá? Como vocês (não) estudaram o que é tangente e aí () primeiro ano sem essa parte do 

assunto sem vocês terem estudado matemática trigonometria () então tangente gente olha só seria 

uma reta  

00:31:23 aluno: que toca na no círculo  

00:31:25 professor: que toca somente um ponto certo? Nesse círculo () só um ponto, que é quando 

você toca essa velocidade tem esse vetor aqui ó por isso que a gente fala que a aceleração tangencial é 

zero e a aceleração tangencial ela tem o mesmo sentido da velocidade tá? Em todas as características 

da velocidade direção sentido tá? () o módulo certo? Pode ser pode ser diferente então observe só nesse 
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caso aqui vocês sabem então tem que existir algo né? Uma força () causa uma aceleração para o centro 

e aí você tem justamente o quê que houve lá ó centrípeta né? Que direciona para onde? centro e a 

centrífuga faz o quê? Uma centrífuga faz o quê? Funciona pra onde? Quando você liga lá a máquina 

lá de lavar e tem a centrifugadora ela faz o quê com a com a água que está dentro do cesto ali?  

00:32:25 aluno: joga  

00:32:26 professor: joga pra onde? 

00:32:27 aluno: pra fora  

00:32:28 professor: () do centro pra fora uma curva do centro centrípeta vai estar direcionado pra 

onde? Pro centro... 

 

Conforme indicam os fragmentos de aulas acima, o professor P1 na 

disciplina de Química não busca promover a relação entre os conteúdos já 

estudados e os conteúdos e conceitos novos que estão sob estudo. Os valores de 

classificação muito forte determinam uma prática pedagógica que não favorece 

as relações intradisciplinares nas aulas de Química. Em alguns poucos 

momentos de explicação e discussão de conteúdos o professor retoma conceitos 

estudados anteriormente, mas isto ocorre quando o conceito já estudado é 

fundamental para a compreensão dos novos conceitos. Por exemplo, durante a 

explicação dos períodos da tabela periódica, o professor retoma o conceito de 

camadas eletrônicas dos átomos, conforme destacamos no seguinte trecho:  

Professor: vamos relembrar um pouquinho da estrutura atômica... O átomo é formado 

basicamente de prótons, nêutrons e elétrons. No núcleo está o quê? Os prótons e os 

nêutrons e ao redor tá o quê? Os é...? 

Aluna: elétrons  

Professor: então o átomo pode ter quantas camadas? Relembrando... vocês já sabem 

Aluna: sete 

Professor: sete, quais são as camadas que o átomo pode ter? 

Aluna: K- L 

Professor: isso tudo letra maiúscula porque padronizou, letra maiúscula, K, L, M, N, 

O, P, Q, isso vai depender do tamanho do átomo, quanto maior o átomo, quanto maior 

seu número atômico consequentemente quanto maior o número de elétrons, maior será... 

Maior será o número de camadas ok? Então vamos lá... Cada período/cada período 

representa a quantidade de camadas que tem no elemento químico. 
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Já na disciplina de Física, o professor P1 retoma conceitos e conteúdos 

estudados anteriormente com mais frequência para explicar os novos conceitos, 

porém isto ocorre porque os conceitos anteriores são auxiliares para a 

compreensão dos conceitos novos, como no fragmento apresentado. Deste 

modo, em Física, os valores de classificação forte se sobressaíram na prática 

pedagógica do professor P1. Nas observações que realizamos nas aulas de 

Física do professor P1 estavam sendo estudados os conteúdos de cinemática e 

dinâmica (movimentos uniforme e uniformemente variado). Com isto, o 

professor P1 estava sempre a voltar para os conceitos básicos sobre o 

movimento, como velocidade, deslocamento, aceleração, variação de tempo, 

variação de espaço. Este fato nos chamou atenção, pois não nos pareceu uma 

tentativa de estabelecer relações entre os conteúdos da disciplina, e sim uma 

tentativa de reforçar e relembrar aos alunos conceitos importantes para que ele 

pudesse avançar com os conteúdos.  

Percepção semelhante a esta foi identificada por Souza (2015), ao comparar 

as relações intradisciplinares nas práticas pedagógicas de um professor de 

Química que lecionava em escolas pública e privada. A autora compreendeu 

que nas aulas da escola pública o professor fazia essa retomada de conceitos 

não exatamente para relacionar os conteúdos, mas para reforçar os conceitos 

que os alunos já deveriam dominar, mas que ainda apresentavam dificuldades. 

Este resultado aponta que, embora o professor P1 na disciplina de Física 

apresente uma tendência em retomar conceitos já estudados na explicação de 

conceitos novos, ele apresenta mais dificuldades em avançar nos conteúdos 

dessa disciplina, e os estudantes dessa turma apontaram ter mais dificuldades 

em Física que Química, como já mencionado. 

No caso do professor P2, as relações intradisciplinares são mais favorecidas 

em sua prática pedagógica, tanto em Química como Física. Ao abordar os 

conteúdos das disciplinas o professor sempre busca fazer a relação entre os 

conteúdos novos com aqueles já estudados. No fragmento da disciplina de 

Química, podemos observar que no estudo das ligações químicas o professor 

inicia a abordagem do tema usando conceitos já estudados sobre tabela 

periódica e estrutura atômica, como os conceitos de grupos e famílias, metais e 
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não metais e configuração eletrônica. No fragmento da aula de Física, o 

professor inicia a abordagem do tema movimento circular partindo de outros 

conceitos já estudados, como grandeza vetorial, velocidade escalar, aceleração 

tangencial. O valor de classificação fraco atribuído à prática pedagógica do 

professor P2 revela que ele, durante a abordagem de novos conteúdos, busca 

sempre estabelecer uma relação entre os conteúdos e conceitos já apresentados 

aos alunos. Vejamos agora os resultados obtidos quando analisamos as relações 

intradisciplinares nas atividades de sala de aula que os professores solicitavam 

aos alunos. 

 

Quadro 23. Indicador de análise das relações intradisciplinares das atividades e tarefas e exemplos de 
fragmentos de aula do professor P1 e P2. 

Indicador/ 
micronível 

C++ C+ C- C-- 

Nas  
atividades a  
realizar em  
sala e como 

tarefa de casa 

Nas atividades que 
realiza com os 
alunos, o professor 
não busca 
relacionar  
conteúdos  
diferentes. Aborda 
apenas o que está 
sendo trabalhado  
naquele momento. 

Nas atividades 
que realiza com 
os alunos, o 
professor  
busca abordar  
conteúdos  
diferentes, mas de 
forma superficial. 

Nas atividades 
que realiza com 
os alunos, o 
professor busca 
abordar e 
estabelecer  
relações com  
conteúdos já  
trabalhados. 

Nas atividades 
que realiza com 
os alunos, o 
professor  
busca sempre  
estabelecer  
relações com os 
diferentes  
conteúdos já  
trabalhados. 

P1. Química: C++ (Questões da avaliação da II Unidade sobre os conteúdos de 

propriedades e modelos atômicos corrigidas na sala de aula). 

00:09:50 Professor:  [...] 2ª questão devido ao erro de digitação a gente vai anular ,vamos a 

terceira? Quais as partículas que apresentam massa em um átomo? Fácil não é? Quais são as 

únicas partículas que vai representar a massa de um átomo, o número de prótons e o número de 

nêutrons, prótons e os nêutrons, a massa dos elétrons é irrelevante comparada com a dos prótons, 

então letra C... 4ª questão, o espaço entre as moléculas atômicas deixa ocupado por partículas de 

carga negativa essa é uma afirmação feita por quem? (...)... Letra C... 

P1. Física: C++ (Questões da avaliação da II Unidade sobre o conteúdo de movimento 

uniforme corrigidas na sala de aula). 

00:09:11 Professor: ótimo. F pega uma esponja lá ( ) por favor... Obrigado... Terceira questão... 

Dois móveis cujas funções horárias de suas posições são SA é igual a dez mais dois vezes o tempo 

e SB é igual a quatro vezes T trafegam a mesma trajetória retilínea. Então eles estão na mesma 

trajetória ( ), ou seja, que o tempo de encontro entre eles são quais?... Dois móveis... Eles se 

movem em sentidos opostos, eles irão se encontrar. Quando eles se encontrarem as suas posições 
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vão ser as mesmas, SA vai ser igual a SB... Então o que ( ) igualar as duas funções horárias ok? 

Para encontrar a resposta. 

 

P2. Química: C++ (Na aula de correção de exercícios do conteúdo tabela periódica)  

00:12:13 professor: Na tabela periódica o elemento enxofre número atômico dezesseis encontra 

entre os elementos de número atômico oito, quinze, dezessete, e trinta e quatro, qual ou quais 

desses apresentam átomos com propriedades físicas e químicas mais parecidas com a do enxofre 

tá? Consulte a tabela periódica aí tá? Qual desses aí vai ter estrutura forma estrutural bem 

parecida aí? o que tiver em grupos iguais, no mesmo grupo do enxofre? ou em grupos diferentes? 

o que é que vocês acham? Qual dele vai ter essa questão aí? é substância com propriedades físicas 

e químicas mais parecidas com a do enxofre tá? Então você vem cá na tabela e dá uma olhadinha, 

você vai ter propriedades bem parecidas aquele que pertence ao mesmo grupo né... 

 

P2. Física: C++ (Na aula de dúvidas das atividades de casa)  

00:06:01 professor: questão dezenove... letra A com se define a velocidade angular de um objeto 

em movimento circular uniforme que descreva o ângulo delta teta durante o tempo delta T, 

usando essa expressão calcule a velocidade angular de um objeto para o qual delta T/ teta igual a 

pí sobre dois radiano e delta T igual a zero virgula zero cinco. 

 

Para este segundo indicador, tanto na disciplina de Química quanto na de 

Física o valor de classificação muito forte se sobressaiu em nossas análises da 

prática pedagógica dos professores P1 e P2. Nas atividades, tarefas e provas que 

os alunos realizam não são promovidas relações intradisciplinares e, portanto, 

os conceitos aprendidos em ambas as disciplinas não são vistos como 

integrados, mas isolados. Diante do apresentado, consideramos que o professor 

P1 não promove as relações intradisciplinares em sua prática pedagógica nas 

duas disciplinas que leciona. Já o professor P2, mesmo solicitando aos alunos 

que realizem tarefas em que as questões não apresentam uma relação 

intradisciplinar, ele busca promover esta relação durante a apresentação dos 

temas a serem estudados em ambas as disciplinas.  

O que nos chama atenção no caso das questões das atividades dos alunos é 

que, no caso do professor P1, não são extraídas do livro didático, mas no caso 

de P2 todas as questões são retiradas do livro. Pensamos que o fato do professor 

P2 utilizar apenas o livro didático como origem das tarefas solicitadas não 
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garante a ele que as relações intradisciplinares estejam presentes nestas 

questões. Deste modo, os professores precisam estar atentos aos materiais 

didáticos utilizados em suas aulas, buscando mediadores didáticos que quando 

utilizadas como tarefas dos alunos sejam capazes de promover as relações entre 

os diversos conteúdos da disciplina. 

Para Morais e Neves (2009), os estudos já realizados sobre as principais 

características sociológicas da modalidade de prática pedagógica, com base na 

teoria do discurso pedagógico de Bernstein, têm mostrado, entre outras 

características, ser fundamental para a aprendizagem científica de todos os 

alunos a presença de uma inter-relação entre os diversos conhecimentos de uma 

dada disciplina a serem aprendidos pelos alunos, ou seja, é fundamental uma 

classificação fraca no nível da intradisciplinaridade. 

De acordo com Calado, Neves e Morais (2013), a compreensão do 

conhecimento científico implica que a educação científica deve considerar as 

relações entre saberes distintos dentro de uma determinada disciplina de forma 

integrada.  Assim, ao promover relações intradisciplinares no processo de 

ensino/ aprendizagem, podemos levar à compreensão de conceitos de alta 

ordem, com maior poder de descrição, explicação, previsão e transferência. 

As relações intradisciplinares dizem respeito ao nível de integração dos 

diferentes assuntos abordados numa disciplina, e refletem o nível de exigência 

conceitual requerido pelos alunos. Portanto, a disciplina precisa de uma lógica 

de organização para que o professor possa gradativamente ir construindo com 

o alunado um conhecimento articulado, trazendo os temas anteriores para 

juntar aos novos dos quais são dependentes (RODRIGUES, 2015). 

Estabelecer relações entre conteúdos da disciplina estudada, associado à 

mobilização de conteúdos e competências científicas mais complexas, contribui 

para elevar o nível de exigência conceitual do conhecimento. Dessa forma, o 

estabelecimento de relações entre os conteúdos da mesma disciplina favorece a 

constituição de uma visão integradora do conhecimento científico (GALIAN, 

2011). 

 

4.2.2 Relações Interdisciplinares - professor P1 e P2 
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De acordo com Coimbra (2000), a interdisciplinaridade consiste num tema, 

objeto ou abordagem em que duas ou mais disciplinas intencionalmente 

estabelecem relações entre si para alcançar um conhecimento mais abrangente 

e, ao mesmo tempo, diversificado e unificado, em que cada disciplina mantém 

sua identidade e são observados os limites dos seus respectivos campos. Em 

nossa análise sobre as relações interdisciplinares promovidas pelos professores 

P1 e P2 em suas práticas pedagógicas nas disciplinas de Química e Física, 

utilizamos o conceito de classificação de Bernstein para estabelecer valores que 

possam traduzir as relações e limites estabelecidos entre duas ou mais 

disciplinas. 

Nos indicadores de análise das relações interdisciplinares, o valor de 

classificação muito forte (C++) indica uma fraca relação entre uma disciplina 

com outras da mesma área ou de áreas diferentes do saber, e um limite bem 

definido dessas disciplinas. Assim, este valor de classificação expressa a 

ausência de relações interdisciplinares; os valores de classificação forte (C+) e 

fraco (C-) vão indicar uma relação intermediária entre uma disciplina com 

outras da mesma área ou de áreas diferentes do saber, e os limites entre essas 

disciplinas estarão menos definidos. Estes valores indicam a existência de 

relações interdisciplinares mais tênues; quando o valor da classificação é muito 

fraco (C--), este corresponde a uma expressiva relação entre uma disciplina com 

outras da mesma área ou de áreas diferentes do saber, e um limite pouco 

definido entre elas. Este valor de classificação então expressa a existência de 

relações interdisciplinares na prática pedagógica. 

Para Coimbra (2009), a interdisciplinaridade resulta de uma construção 

consciente de conhecimentos e saberes, sendo o saber interdisciplinar 

estritamente científico, possivelmente acrescido de graus a mais de 

cientificidade, pois a ciência internaliza outras formas de conhecimento e 

procura processá-las, minimizando as antinomias entre os saberes em benefício 

de uma convergência sempre maior. Deste modo, como também é apontado por 

Souza (2015), estabelecer relações de interdisciplinaridade incentivará os alunos 

a relacionarem conceitos de áreas e disciplinas diferentes. Isto irá ocorrer 

quando um professor promove uma classificação mais fraca em sua prática 
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pedagógica quanto a esta relação de conhecimentos, assim ele estará exigindo 

dos alunos o desenvolvimento de uma relação que os levará a alcançar um nível 

mais elevado de abstração do conhecimento científico. 

Ao analisarmos as relações interdisciplinares da prática pedagógica dos 

professores P1 e P2, construímos dois indicadores que representam momentos 

distintos da sua prática. Um indicador diz respeito às relações interdisciplinares 

nas atividades e tarefas que os alunos realizam, tanto na disciplina de Química 

quanto na de Física; o outro indicador diz respeito às relações interdisciplinares 

que ocorrem nos momentos de explicação dos conteúdos e conceitos estudados 

nas duas disciplinas. 

 

Quadro 24. Indicador de análise das relações interdisciplinares das atividades e tarefas e exemplos de 
fragmentos de aula do professor P1 e P2. 

Indicador/ 
micronível 

C++ C+ C- C-- 

Atividades e 
tarefas a  

serem 
realizadas. 

Nas atividades e 
tarefas que o 
professor 
solicita aos 
alunos, não são 
apresentadas 
questões que 
relacionem o 
conteúdo e 
conceitos 
estudados com 
o conhecimento  
de outras áreas. 
. 

Nas atividades e 
tarefas que o 
professor solicita 
aos alunos, apenas 
são apresentadas 
questões que 
relacionem o 
conteúdo e 
conceitos 
estudados com o 
conhecimento  
de outras áreas  
se estes forem  
considerados  
essenciais  para  a 
realização da tarefa. 

Nas atividades e 
tarefas que o 
professor solicita 
aos alunos, 
sempre são 
apresentadas 
questões que 
relacionam o 
conteúdo e 
conceitos 
estudados com o 
conhecimento  
de outras áreas. 
. 

Nas atividades e 
tarefas que o 
professor solicita 
aos alunos, 
sempre são 
apresentadas 
questões que 
relacionam o 
conteúdo e 
conceitos 
estudados com o 
conhecimento  
de outras áreas. 
O professor busca 
dar ênfase às 
relações entre 
conhecimentos de 
outras áreas com 
a disciplina que 
leciona.   
 

P1. Química: C++ (Durante a correção da atividade sobre o conteúdo de tabela 

periódica).  

00:08:01 Aluna1: na configuração eletrônica de um gás nobre há 4 níveis energéticos 

00:08:06 Professor: se há 4 níveis de energia ele tá em qual período? 

00:08:09 Aluna2: 4 

00:08:10 Professor: no? 

00:08:11 Aluna2: 4 
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00:08:12 Professor: no quarto período, vai lá 

00:08:13 Aluna1: o número atômico desse elemento é? 

00:08:16 Professor: ele é um gás nobre e tá no quarto período que elemento é esse?... Hein?... 

Qual é o número atômico dele? 

P1. Física: C++ (Questões da avaliação da III Unidade sobre o conteúdo de movimento 

uniforme corrigidas na sala de aula). 

00:30:05 Professor: vamos lá, quem tá conversando presta atenção...Uma partícula com 

velocidade inicial igual a ...Vinte metros por segundo move-se a uma aceleração constante de 

menos dois metros por segundo ao quadrado tá aqui os dados da questão, então na pergunta deu 

a velocidade inicial e a aceleração aí na letra A ele pede a função horária da velocidade [...]na letra 

B determine o instante em que a velocidade escalar se anula [...]C, a velocidade escalar no 

instante dez [...] D, a classificação do móvel no instante dez 

P2. Química: C++ (Na aula de correção das questões da prova da II Unidade)  

00:05:10 professor: [...] Quais são as três classes gerais que todas as formas de materiais podem 

ser definidas? São elementos, compostos e misturas, dados os materiais ouro, leite e cloreto de 

sódio... Vocês sabem que na tabela periódica estão todos os elementos nós já falamos isso aqui o 

que é que você deveria olhar? Qual desses três aí está na tabela periódica?  

 

P2. Física: C++ (Na aula de discussão do conteúdo movimento circular)  

00:26:00 professor: [...]Vamos ver então o exercício dezesseis na página oitenta e quatro? 

Página oitenta e quatro, um carro está em movimento circular uniforme na pista horizontal 

mostrado na figura abaixo o sentido do movimento de A para B... Aí ele pede, faça uma cópia da 

figura do exercício e desenhe o vetor velocidade do carro em cada uma das suas posições. 

 

 

Conforme observado nos exemplos acima, não são apresentadas relações 

interdisciplinares nas atividades que os alunos devem realizar nem na prática 

pedagógica do professor P1 nem na de P2. Este fato ocorre não apenas na 

disciplina de Química, mas também na de Física. Os valores de classificação 

muito fortes apresentados nas duas disciplinas nos revelam que, mesmo 

lecionando duas disciplinas de Ciências, os professores não buscam promover 

uma relação entre elas, nem tampouco entre elas e outras disciplinas do 

currículo.  
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No caso do professor P2, mesmo que o valor de classificação muito forte 

tenha se sobressaído na análise de sua prática, também observamos alguns 

poucos momentos em que as atividades solicitadas por ele apresentam relações 

interdisciplinares. Essas atividades eram propostas nos livros didáticos de 

Química e de Física, sendo constituídas de um texto (Produção de alimentos e 

ambientes: Faces da mesma moeda. – Química; O atrito pode ser útil? – Física) e 

questões de interpretação e debate.  

O fato de lecionar as disciplinas de Química e Física de forma tão isoladas 

entre si, é interpretada por nós pela formação inicial dos professores. Tanto o 

professor P1 quanto P2 revelam que tiveram uma formação muito mais 

próxima do bacharelado que de uma licenciatura, como podemos ver nos 

excertos das entrevistas realizadas: 

Professor P1: “[...] eu sou da segunda turma de licenciatura em 

Química, na verdade o nome licenciatura... se você pegar o meu 

histórico, histórico de disciplinas, você não fala que é licenciatura a 

não ser algumas disciplinas no final do curso... foi todo voltado ao 

bacharelado, tudo voltado ao bacharelado mas, ok! Acho que isso 

não vem ao caso, eu acho que a vivência na sala de aula é que forma 

realmente o professor”. 

Professor P2: “Na faculdade eu não era professor, de jeito 

nenhum. Professor surge no último semestre, para eu ser professor, 

pensar professor”. 

 

Para Pierson e Neves (2001), o modelo de produção do conhecimento 

baseado na racionalidade técnica coloca em questão a fragmentação causada 

pela excessiva especialização da ciência em suas disciplinas, sendo esta divisão 

um reflexo do paradigma positivista. Para estes autores, estamos presenciando 

problemas complexos gerados pelo desenvolvimento, difíceis de serem 

resolvidos por especialistas de forma isolada. Em consequência, em oposição ao 

modelo fragmentário de produção de conhecimentos e de ensino, emerge o 

paradigma da interdisciplinaridade.  O que podemos compreender é que a 

fragmentação do conhecimento vivida na formação inicial, com nítida 

separação entre as disciplinas específicas e pedagógicas no currículo do curso 
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de Licenciatura em Química produz efeitos para o ensino de Ciências, pois essa 

formação fragmentada se reflete na prática pedagógica destes professores. 

Quanto aos momentos de aula em que ocorrem a discussão e explicação de 

conteúdos e conceitos das disciplinas de Química e Física, os professores 

também não recorrem aos conhecimentos de outras áreas do saber no processo 

de ensino. Os valores de classificação muito forte se sobressaíram em nossas 

análises das duas disciplinas, como podemos observar por meio do indicador 

abaixo. 

Quadro 25. Indicador de análise das relações interdisciplinares nos momentos de explicação e discussão 
de conceitos e exemplos de fragmentos de aula do professor P1 e P2. 

Indicador/ 
macronível 

C++ C+ C- C-- 

Explicação/ 
discussão  

dos  
conteúdos  

ou  
conceitos  

em estudo. 

O professor 
nunca se refere  
ao 
conhecimento  
de outras áreas e 
as  possíveis  
relações destes  
com conteúdos e 
conceitos  que 
estão sendo  
estudados. 

O professor apenas 
se refere ao 
conhecimento de 
outras áreas se 
esses forem  
considerados  
essenciais  para  a  
compreensão  dos  
conteúdos  e 
conceitos em 
estudo. 

O professor  
sempre recorre  a 
conhecimentos  
de outras  áreas  
para melhorar  a  
compreensão  dos 
conteúdos  e 
conceitos em 
estudo. 

O professor 
sempre recorre a 
conhecimentos de 
outras áreas e 
busca dar ênfase 
às  
relações  entre  
estes conteúdos  e 
conceitos  
em estudo. 

P1. Química: C++ (Ao iniciar o conteúdo de propriedades periódicas). 

00:34:28 Professor: (...)... A tabela periódica ela possui algumas propriedades que se refere ao 

(...) da tabela periódica, quando eu falo que se (...) tô falando que ela pode aumentar ou diminuir 

(...) da tabela periódica, isso vai depender da família, do período e etc. então vamos estudar 

algumas dessas propriedades, tipo eletronegatividade (...) raio atômico, eletroafinidade, vamos 

estudar individualmente cada um, gente presta atenção (...) ok? Vamos começar com 

eletronegatividade, o que é eletronegatividade? É a capacidade que o átomo tem para atrair 

elétrons, porém esses elétrons são de outro átomo, pois é a capacidade que tem o átomo de atrair 

os elétrons, elétrons de outro (...) difícil isso? Quem quiser copiar isso pode copiar, é a capacidade 

que o átomo tem de atrair elétrons (...)... Pronto, gente presta atenção. 

 

P1. Física: C++ (Na aula de revisão do conteúdo movimento uniformemente variado). 

00:12:33 Professor: só relembrando, o que é movimento uniformemente variado? É todo 

movimento onde o que é que vai variar?... a veloci:: 

00:12:43 Alunos: dade  

00:12:46 Professor: a velocidade, porém a aceleração vai ser sempre constante. Então vamos 
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trabalhar muito com aceleração. Só relembrando aceleração média vai ser igual a variação de 

velocidade sobre variação de:? 

00:12:57 Alunos: tempo  

00:12:58 Professor: para tal, também iremos trabalhar com a função horária, aqui a função 

horária das velocidades, função horária relacionando tempo com a velocidade onde é praticamente 

a mesma fórmula de velocidade média, só está diferenciando aqui a forma, a arrumação, o que 

está em destaque, então a velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o:? 

00:13:24 Alunos: tempo 

00:13:25 Professor: onde a velocidade inicial e a aceleração vai ser constantes, vão ter valores 

fixos, não irão mudar nesta relação ai da fórmula ok? 

P2. Química: C++ (Na aula de ligações químicas o professor explica sobre a regra do 

octeto)  

00:13:50 professor: [...] Olha só pegamos dois casos novos aqui tá ok é que nós percebemos nele 

na última camada eles tem 8 elétrons O que é que conseguimos perceber em relação a isso que 

essa configuração é obviamente se a gente chegar a outro nível de estudo a gente vai ver que isso 

aí não vai ser mais por questões didática e pedagógica a gente consegue fazer isso para que vocês 

entendam de maneira mais fácil e essa configuração que é a configuração que eu estou me 

referindo de oito elétrons na última camada faz com que o elemento adquire uma configuração 

que a gente chama de configuração mais estável tanto é que tem uma teoria que diz quando um 

átomo adquire a configuração dos gases nobres ou seja 8 elétrons na última camada a camada de 

valência eles se tornam mais estáveis não é isso essa é a teoria do octeto. Observe só o sódio vou 

pegar o sódio aqui 2 5() tá dois e cinco naturalmente nós já Vimos a tendência de cada um desses 

elementos nós vimos a tendência dos metais e a tendência dos não metais. Qual é a tendência dos 

metais? 

00:15:08 aluna: De ganhar 

00:15:09 professor: Ganhar? 

00:15:09 aluna: perder 

00:15:10 professor: Tá perder... 

P2. Física: C++ (Na aula de introdução ao conteúdo de energia cinética o professor 

discute com os alunos a relação de massa e energia)  

00:17:18 Professor: [...] Se eu dobrar a massa, mantendo a velocidade constante obviamente, a 

energia cinética será o dobro ou três vezes maior ou quatro vezes maior, o que acontece com isso 

aí? Nisso vocês começam a perceber a seguinte situação, por que não se usa bolinha de papel pra 

matar ninguém? Por que a massa é pequena, por que a gente usa o chumbo pra fazer as balas, 

por que o chumbo tem uma densidade grande, vocês estudaram isso em física ou química, vocês 
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estudaram densidade, o chumbo tem densidade alta, e o que acontece por ter densidade maior, ela 

acaba tendo um volume menor, aí vocês falam o que tem a ver volume com energia cinética? 

((Aluno interrompeu o professor)) É aquela questão de você pegar dois corpos de volumes 

diferentes, soltar em um vácuo se fosse no vácuo não teria problema nenhum, por que no vácuo 

não existe a resistência do ar, mas quando você faz isso no ambiente você acaba tendo uma 

resistência por isso que eles colocam densidade de matéria que tenha uma massa maior e volume 

menor, e menor volume menor a resistência. A resistência do ar está relacionada com o volume 

da caixa.   

 

As relações interdisciplinares não são promovidas nas práticas pedagógicas 

dos professores P1 e P2, nem na disciplina de Química nem na de Física. 

Embora a abordagem de relações interdisciplinares seja uma orientação dos 

PCNEM, de acordo com Lapa, Bejarano e Penido (2011) a realidade da educação 

brasileira é marcada historicamente por currículos fragmentados e 

desarticulados, nos quais as diversas disciplinas são estudadas isoladamente.  

De fato, ainda carregamos a herança de um ensino pautado por um 

currículo fragmentado, porém pensamos que para o ensino escolar, 

especificamente no ensino de Ciências, para que ocorra de uma forma mais 

articulada entre os conhecimentos, os professores das diversas áreas devem 

também estar articulados e dialogando sobre suas práticas. Ou seja, não é 

necessária somente uma formação de professores que ocorra nos moldes da 

interdisciplinaridade, é preciso também articulação pedagógica na escola que 

seja capaz de promover e objetivar práticas pedagógicas interdisciplinares. 

Propor e vivenciar um currículo que considere a interdisciplinaridade do 

conhecimento é algo que depende, fundamentalmente, da disposição da 

comunidade escolar, ou seja, é necessária uma atitude docente com um 

ambiente escolar que proporcione discussões coordenadas que substituam os 

objetivos individuais por metas comuns. O importante é fazer as disciplinas se 

encontrarem e dialogarem em torno de necessidades significativas e concretas, 

eleitas como cruciais para a formação dos alunos (LAPA, BEJARANO E 

PENIDO, 2011). 

O professor P1 não conta com o auxílio de uma coordenação pedagógica na 

escola e as discussões entre ele e seus colegas de trabalho sobre suas práticas 
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pedagógicas não são favorecidas. Junte-se isto com o fato de a sua formação 

inicial apresentar características de um bacharelado, além de ter feito um 

mestrado acadêmico em Química Analítica, constituem fatores capazes de 

explicar a ausência de interdisciplinaridade em sua prática pedagógica. Já o 

professor P2 conta com o auxílio de uma coordenação pedagógica na escola e 

com discussões entre ele e seus colegas de trabalho sobre suas práticas. Neste 

caso nos parece que as características da sua formação inicial dificultam 

estabelecer relações interdisciplinares em suas práticas pedagógicas nas 

disciplinas de Química e Física tanto na abordagem dos conteúdos quanto na 

solicitação de tarefas. 

Pensamos que, ao ensinar duas disciplinas tão próximas entre si, os 

professores poderiam buscar alternativas metodológicas para estabelecer 

relações interdisciplinares em suas práticas pedagógica, pois assim poderiam 

contribuir para elevar o nível de exigência conceitual dos seus alunos,  

contribuindo para que eles tenham um melhor desempenho e compreensão dos 

conhecimentos científicos.  

 

4.2.3 Relação entre conhecimentos Acadêmicos e Não acadêmicos - 

professor P1 e P2 

A teoria de Bernstein define a distinção entre duas formas fundamentais 

do conhecimento, chamados de discurso horizontal e discurso vertical. No 

contexto da educação formal, a diferença entre os discursos horizontal e vertical 

equivale à distinção que normalmente se faz entre o discurso acadêmico e o 

discurso não acadêmico. Para Bernstein, o discurso horizontal corresponde ao 

conhecimento do senso comum e consiste num discurso oral, local, dependente 

e específico do contexto. Já o discurso vertical corresponde ao conhecimento 

escolar ou oficial, apresenta uma estrutura coerente e explícita, que se encontra 

hierarquicamente organizada, como as Ciências Naturais, ou ainda assume a 

forma de uma série de linguagens especializadas, como as Ciências Sociais e as 

Humanidades (CASTRO, 2006). 

Em nossas análises sobre as relações entre o discursos acadêmico e o não 

acadêmico dos professores P1 e P2 nas disciplinas de Química e Física também 
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utilizamos o conceito de classificação, o qual expressa as relações de poder entre 

as categorias (neste caso, os discursos científico e o não científico). Os valores de 

classificação muito forte (C++) significam a ausência de relação entre estes dois 

tipos de discursos; valores forte e fraco de classificação (C+ e C-) relevam, 

respectivamente, a existência de relações entre os discursos com predominância 

do discurso dos conhecimentos científicos e relações de igual predominância 

entre os conhecimentos científicos e não científicos. Quando o valor da 

classificação é muito fraco (C--) significa que as relações entre os discursos de 

conhecimentos científicos e não científicos são sempre favorecidos na prática 

pedagógica. Vejamos agora os resultados obtidos nos indicadores de análise 

que tratam sobre as relações entre discursos acadêmicos e não acadêmicos dos 

professores P1 e P2 em dois momentos de aula; um quando ocorre a discussão e 

explicação de conteúdos e conceitos em estudo e outro nas atividades e tarefas 

realizadas pelos alunos em sala de aula. 

 

Quadro 26. Indicador de análise das relações entre discursos acadêmicos e não acadêmicos nos 
momentos de explicação e discussão de conceitos e exemplos de fragmentos de aula do professor P1 e 
P2. 

Indicador/ 
macronível 

C++ C+ C- C-- 

Na  
exploração/ 
discussão  

dos temas em 
estudo 

O professor 
dinamiza a 
exploração e  
discussão  dos  
temas em  estudo,  
abordando  
exclusivamente  
conceitos do 
conhecimento 
científico. 

O professor 
dinamiza a 
exploração e 
discussão dos 
temas em estudo  
com maior 
incidência  sobre os 
conhecimentos 
científicos; 
contudo, é 
contemplada a  
existência de  
relações entre os 
conhecimentos 
científicos e os não 
científicos. 

O professor 
dinamiza a 
exploração e 
discussão dos 
temas em estudo, 
sempre procurando 
contemplar a 
existência de 
relações entre  os  
conhecimentos  
científicos e os  
não científicos. 

O professor 
dinamiza a 
exploração e  
discussão dos  
temas em 
estudo, partindo  
de  
exemplos  de  
conhecimentos  
não científicos  
para depois 
estabelecer a  
relação com o  
conhecimento 
científico.   
 

P1. Química: C++ (Na explicação do conteúdo propriedades periódicas). 

00:56:41 Professor: [...] o raio atômico na tabela periódica sempre vai... Seguir essa sequência aqui, 

ela vai crescer de cima para baixo e da direita para esquerda, alguns (...) de anotar e trate de lembrar 

(...) eu não aconselho, mas se quiser anotar essa sequência aqui seria interessante também, ok? Pode 

mudar de slide? Vamos voltar agora para eletronegatividade, todos entenderam o raio? Todo mundo 
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entendeu não é?... Ótimo... Entendendo uma entende o resto (...) raio atômico/ eletronegatividade... 

Eletronegatividade como eu disse anteriormente é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons, 

vamos tentar comparar o raio, será que é mais fácil um átomo ter um raio atômico, quem é que vai 

ter mais eletronegatividade quem é que vai ter a maior capacidade de atrair elétrons, um átomo de 

raio grande ou um átomo de raio menor? 

00:58:11 Aluna: menor 

00:58:12 Professor: por que? Porque a distância do núcleo e dos elétrons vai ser menor. A interação 

vai ser maior, então quanto menor o raio maior será a sua eletronegatividade, quanto maior o raio 

maior vai ser a distância então mais dificuldade ele vai ter de atrair elétrons, porque a distância é 

grande, o raio é grande, então quanto maior o raio menor a eletronegatividade,  difícil isso gente? 

Então é o inverso de raio, é o inverso, qual é o elemento de maior eletronegatividade da tabela 

periódica, menor eletronegatividade quem é? É quem tem o maior raio, é frâncio que a distância é 

grande, maior eletronegatividade é o flúor (...) quem lembra desse conceito não que como o próprio 

nome já diz gases nobres, o conceito de eletronegatividade vai ser muito usado e as ligações 

químicas, o que é ligação? É a interação de um átomo a outro (...) então eletronegatividade é um 

conceito muito grande que vocês vão trabalhar muito com ele esse ano, vão trabalhar também no 

segundo e no terceiro, então nunca se esqueça de eletronegatividade, os elementos mais 

eletronegativos é o flúor ,segundo oxigênio e nitrogênio ,os gases nobres não entra nisso aí porque 

ele já tem a configuração completa de configuração eletrônica porque outros elementos não têm a 

configuração eletrônica completa então ele vai se unir com outro átomos a fim de adquirir a 

estabilidade, adquirir essa configuração completa do gás nobre, então gás nobre não entra nesse 

conceito de eletronegatividade, o elemento mais eletronegativo é o flúor...  

 

P1. Física: C++ (Na aula sobre o conteúdo movimento uniformemente variado). 

00:11:35 Professor: vamos lá gente? Vamos relembrar alguns detalhes e terminar com este assunto 

movimento uniformemente variado. Só relembrando, movimento uniformemente variado é todo 

movimento que muda a velocidade a velocidade média está variando, consequentemente haverá uma 

aceleração fixa, então começamos a trabalhar aquela fórmula de aceleração média né isto?  

Aceleração média é igual a variação de velocidade sobre variação de:?  

00:12:07 Alunos: tempo  

00:12:08 Professor: e a partir desta fórmula de aceleração média, vimos duas e hoje vamos ver a 

terceira. A primeira foi a função horária da velocidade relacionando o tempo com a velocidade, que é 

velocidade final é igual velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. À medida que o tempo 

aumenta a velocidade vai variando. Depois temos a função horária das posições ou dos espaços, onde 

quem tá em destaque é justamente a posição, que é posição final é igual a posição inicial  mais 
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velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo, então à medida que aumenta o 

tempo vai variar o que aí? E por último vamos ver a equação de Torriceli, onde a velocidade final ao 

quadrado é igual a  velocidade inicial ao quadro mais dois vezes a aceleração vezes a variação de 

tempo, alguém poderia me falar o que esta equação, esta última relação esta última fórmula não tem 

que todas as outras que já estudamos anteriormente tem? 

00:13:24 Alunos: não tem o T/ o tempo?  

00:13:25 Professor: o tempo. É a única fórmula que não envolve o tempo, ou seja, não é uma função 

horária, o que eu chamo de função horária ( ) quando for fazer a questão quando for tirar os dados da 

questão como eu fiz aqui de cara se não tiver tempo já sabe é um movimento uniformemente variado 

se não tiver tempo a gente vai utilizar a equação de Torricelli, Ok? 

P2. Química: C++ (Na aula sobre propriedades periódicas, o professor discute os conceitos 

de eletronegatividade e afinidade eletrônica)  

00:20:14 professor: [...]E aí a gente vai ter a questão agora de um () que é justamente isso aqui ó, 

esse daqui não é... Eu não atribuo ele como propriedades periódicas, no livro trata como propriedades 

periódicas, não gosto dele como propriedades periódicas tá? Mas é algo que a gente usa o tempo todo 

porque além dessa energia de ionização existe outra energia que nesse livro não traz não sei por que 

cargas d’águas e é chamada eletro-afinidade ou afinidade eletrônica que é uma energia que você 

fornece a um átomo tá? Quando esse átomo recebe um elétron tá, então a energia que esse átomo 

libera, essa energia quando ele receber um elétron, olha só nesse balanço de energias aí a tendência é 

que haja uma diminuição nessas energias porquê? Menor energia quer dizer, no nosso linguajar 

maior estabilidade certo? Então obviamente não são todos os átomos que têm tendência a perder 

elétrons, existem átomos também com tendência a ganhar elétrons tá certo? E como é que a gente faz 

( ) pra entender isso aí? Já que vocês vão usar isso no primeiro no segundo e até no terceiro ano, a 

gente vai usando esse conceito de eletronegatividade tá como é que você chamaria essa 

eletronegatividade? Certo? Né? O livro ( ) dá umas respostas, mas eu chegaria ao conceito do 

seguinte, eu chamaria isso de tendência tá? A tendência ela pode ser maior ou menor ( ) um par de 

átomos certo? Eu nunca vou pegar essas propriedades e dizer sozinha você é eletronegativo, você é 

eletropositivo, pode ser olha M é mais eletronegativo do que M certo? Ou M é mais eletronegativo 

que M tá? Eu tenho que comparar isso ( ) algumas características que observo, então olha só 

eletronegatividade é a tendência, eu atribuo assim, em atrair elétron certo? Agora quais são os 

fatores que vão fazer com que o átomo tenha maior tendência em atrair elétron quando comparado a 

outro o que é que vocês diriam pra mim aí agora? Quais os fatores ou qual o fator fatores tá? Vão 

dar vão permitir que o átomo tenha mais tendência em trair elétrons quando comparado a outros, 

lembram daquela pergunta? Quem atrai elétron é próton () 

 

P2. Física: C+ (Na aula de introdução ao conteúdo de energia cinética o professor discute 
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com os alunos a relação de massa e energia)  

00:17:18 Professor: [...] Se eu dobra a massa, mantendo a velocidade constante obviamente, a 

energia cinética será o dobro ou três vezes maior ou quatro vezes maior, o que acontece com 

isso ai? Nisso vocês começam a perceber a seguinte situação, por que não se usa bolinha de 

papel pra matar ninguém? Por que a massa é pequena, por que a gente usa o chumbo pra fazer 

as balas, por que o chumbo tem uma densidade grande, vocês estudaram isso em física ou 

química, vocês estudaram densidade, o chumbo tem densidade alta, e o que acontece por ter 

densidade maior, ela acaba tendo um volume menor, aí vocês falam o que tem a ver volume com 

energia cinética? ((Aluno interrompeu o professor)) É aquela questão de você pegar, dois 

corpos de volumes diferentes, soltar em um vácuo, se fosse no vácuo não teria problema 

nenhum, por que no vácuo não existe a resistência do ar, mas quando você faz isso no ambiente 

você acaba tendo uma resistência por isso que eles colocam densidade de matéria que tenha uma 

massa maior e volume menor, e menor volume menor a resistência. A resistência do ar está 

relacionada com o volume da caixa.   

 

De acordo com Souza (2015), geralmente nas relações entre discursos, são os 

conhecimentos acadêmicos que assumem o maior estatuto no contexto escolar, 

mas estas relações podem ser mais equilibradas em uma prática pedagógica. 

Como observamos nos exemplos de fragmentos de aulas acima, na prática 

pedagógica do professor P1 os discursos acadêmicos prevalecem durante a 

explicação e a discussão de conceitos, tanto nas aulas de Química como nas de 

Física. No caso do professor P2, os discursos acadêmicos prevalecem mais 

durante a explicação e a discussão de conceitos nas aulas de Química, já nas 

aulas de Física foi possível observar um número maior de momentos em que o 

professor busca relacionar estes dois tipos de conhecimento, embora os 

acadêmicos sejam sempre favorecidos. 

Os conhecimentos não acadêmicos, principalmente os conhecimentos que 

os alunos possuem, podem ser um recurso importante para elevar o nível 

conceitual, garantindo uma aprendizagem mais significativa (GALIAN, 2011). 

Mesmo apresentando valores de classificação muito forte, os professores P1 e 

P2 nas aulas da disciplina de Química buscaram em alguns momentos recorrer 

ao conhecimento cotidiano dos alunos para exemplificações do conteúdo em 

estudo.  
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Pensamos que a diferença encontrada na prática pedagógica do professor 

P2 entre as disciplinas, no caso um valor de classificação forte na disciplina de 

Física, ocorre como uma tentativa do professor em facilitar aos alunos uma 

melhor compreensão dos conceitos em estudo, por isso nesta disciplina ele 

recorre mais a exemplificações dos conteúdos, onde busca relacionar os 

conhecimentos acadêmicos e não acadêmicos. Durante a entrevista realizada 

com o professor P2, ele nos conta que o fato de lecionar a disciplina de Física 

por 15 anos contribuiu para adquirir muito conhecimento, porém para ele o seu 

conhecimento ainda não é o bastante para lecionar a disciplina. Ele também nos 

diz que não leciona a disciplina de Física para turmas dos terceiro ano, pois não 

se identifica com os conteúdos que são estudados nesta série do Ensino Médio.   

Para Galian (2011), a relevância do estabelecimento de relações entre o 

conhecimento acadêmico e o não acadêmico para o nível conceitual reside no 

fato de que aquilo que os alunos sabem acerca dos fenômenos estudados é 

tratado como ponto de partida e, a partir daí, avançar para conhecimentos e 

competências mais complexos. Quando analisamos as atividades e tarefas que 

os professores solicitam aos alunos, observamos as mesmas características em 

suas práticas, ou seja, a predominância dos conhecimentos acadêmicos sobre os 

não acadêmicos. Nesta análise não foi possível identificar nenhuma relação dos 

conhecimentos estudados com os conhecimentos prévios dos alunos, como 

podemos observar nos fragmentos abaixo analisados por meio do indicador que 

segue. 

Quadro 27. Indicador de análise das relações entre conhecimentos acadêmicos e não acadêmicos nas 
atividades e tarefas e exemplos de fragmentos de aula do professor P1 e P2. 

Indicador/ 
micronível 

C++ C+ C- C-- 

Na 
solicitação de 
atividades e 

tarefas 

As atividades e 
tarefas 
solicitadas pelo 
professor 
abordam apenas 
conhecimentos 
científicos. 

As atividades e 
tarefas solicitadas 
pelo professor 
abordam apenas 
conhecimentos 
científicos ou 
apenas 
conhecimentos 
não científicos 
sem contemplar a 
relação entre 
estes 
conhecimentos. 

As atividades e 
tarefas 
solicitadas pelo 
professor 
contemplam a 
relação entre 
conhecimentos 
científicos e não 
científicos, 
sendo conferido 
aos 
conhecimentos 
científicos maior 

As atividades e 
tarefas 
solicitadas pelo 
professor 
contemplam a  
relação entre 
conhecimentos 
científicos e não 
científicos, 
sendo conferido 
a estes dois 
tipos de 
conhecimento 
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estatuto nessa 
relação. 

igual estatuto 
nessa relação. 

P1. Química: C++ (Questões da avaliação da I Unidade sobre os conteúdos de 

propriedades e modelos atômicos corrigidas na sala de aula). 

00:19:43 Professor: [...] 9ª questão, considere as alternativas abaixo, os prótons e os nêutrons 

são responsáveis pela carga do átomo? Não, são os prótons e os elétrons. 2 isótopos 

apresentam as mesmas propriedade químicas? Correto. 3 prótons e nêutrons são principais 

responsáveis pela (...) do átomo? Ok é:: 4 a massa atômica é a soma do número de prótons e 

nêutrons? Não, então 2 e 3 letra não é, questão é letra A e para encerrar 10ª questão um 

cátion de carga 3 mais possui 10 elétrons (...) um cátions de carga 3 mais possui 10 elétrons e 

14 nêutrons o átomo que originou apresenta qual número atômico?... Esse íon ele possui 10 

elétrons, porém a carga dele é o que? 3 positivos, 3 positivos quer dizer que ele é o que? 

Perdeu 3 elétrons, então a quantidade  de elétrons do átomo seria quanto? 

 

P1. Física: C++ (Questões da avaliação da II Unidade sobre o conteúdo de movimento 

uniforme corrigidas na sala de aula). 

00:29:02 Professor: vamos adiantar aqui gente? Copiaram?... Sétimo... Foi dado uma tabela 

onde nesta tabela relaciona velocidade com o:? 

00:29:17 Aluno: tempo  

00:29:19 Professor: o tempo zero, qual a velocidade? Quatro metros por:? 

00:29:24 Alunos: segundo  

00:29:27 Professor: no tempo um, sete, no tempo dois, dez e no tempo três, treze metros por 

segundo, então a tabela relaciona velocidade e tempo. Eu só pedi aceleração gente nesta 

questão. Aceleração media é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo 

tempo final menos tempo inicial. 

 

P2. Química: C++ (Na aula de correção das questões da prova da II Unidade)  

00:12:16 professor: [...] quarta questão assinale verdadeiro ou falso, o número de um átomo é 

dado pela somas de prótons e número de nêutrons existente no núcleo isso é verdadeiro ou 

falso? o número de massa de um átomo é dado pela soma do número de prótons e nêutrons 

existente no núcleo, isso é verdadeiro ou falso?  

 

P2. Física: C++ (Na aula de dúvidas das atividades de casa)  

00:06:01 professor: questão dezenove... Letra A, com se define a velocidade angular de um 

objeto em movimento circular uniforme que descreva o ângulo delta teta durante o tempo 

delta T, usando essa expressão calcule a velocidade angular de um objeto para o qual delta T/ 
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teta igual a pí sobre dois radiano e delta T igual a zero vírgula zero cinco. 

 

As relações entre conhecimento acadêmico e não acadêmico não se 

apresentam como um componente da prática pedagógica dos professores P1 e 

P2  nas disciplinas que ele leciona, ou seja, o ensino da Química e de Física está 

pautado apenas pelos conhecimentos científicos. Em estudo realizado por 

Santos, Rodrigues e Silva (2012) com o objetivo de analisar as concepções sobre 

os conceitos de conhecimento científico e conhecimento cotidiano entre 

professores de Física e de Química do Ensino Médio, os pesquisadores 

concluíram que os professores investigados compreendiam o conhecimento 

científico como um conhecimento superior aos demais tipos de conhecimento. 

Para os pesquisadores, essa concepção superior do conhecimento científico em 

detrimento do conhecimento cotidiano pode estar indicando que a formação 

dos professores não oportunizou reflexões que permitissem aos docentes  

ponderar a importância dos dois tipos de conhecimento para o processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos. 

Concordamos com a concepção apresentadas pelos autores, pois no caso 

dos professores de nosso estudo, o curso de Licenciatura em Química no qual se 

formaram, por apresentar fortes características de curso de bacharelado, pode 

estar contribuindo para que em suas aulas, os conhecimentos acadêmicos sejam 

mais ressaltados, assim como pode também contribuir para que os professores 

sintam dificuldades em abordar os conhecimentos acadêmicos partindo do 

conhecimento prévio dos alunos. 

A aquisição da linguagem científica pelos alunos é facilitada quando se 

permite que o conhecimento científico e teórico se desenvolva com a utilização 

de uma linguagem próxima àquela dos alunos, relacionando-se o conhecimento 

científico com problemas e fenômenos conhecidos pelos alunos, respeitando os 

conhecimentos que adquirem na comunidade em que vivem, para que 

interpretem e aprendam conceitos e fenômenos do conhecimento científico 

(SOUZA, 2015). Do mesmo modo, Castro (2006) afirma que na educação 

científica, além dos conteúdos científicos, os conhecimentos não científicos 

devem ser enfatizados de modo a relacionar a natureza da ciência. Dessa forma, 
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aspectos como a metodologia da ciência, a forma como a ciência evolui, a 

relação entre ciência, a sociedade e a tecnologia, as relações que se estabelecem 

dentro da comunidade científica, também passam a ser considerados 

importantes no âmbito da educação científica. 

 

4.2.4 Grau de complexidade dos conhecimentos científicos - professor P1 

e P2 

De acordo com Ferreira (2014b), a complexidade do conhecimento científico 

é baseada na distinção entre o conhecimento de termos, fatos, conceitos simples 

e de conceitos complexos e temas unificadores/teorias. O conhecimento de 

fatos ocorre por meio da observação, experimentação e descoberta, e é um tipo 

de conhecimento que apresenta, frequentemente, um baixo nível de abstração, 

como por exemplo, saber que a água pura ferve a 100°C ao nível do mar. Os 

conceitos simples se caracterizam por ter um baixo nível de abstração e são 

obtidos por meio da definição de características observáveis, como é o caso dos 

conceitos de árvore e de inseto, e exigem um nível mais baixo de compreensão.   

Os conceitos complexos se caracterizam por ter um elevado nível de 

abstração, são aqueles que não têm exemplos perceptíveis, como os conceitos de 

densidade e de elétron.  Os temas unificadores apresentam o mais elevado nível 

de complexidade do conhecimento científico, são os conhecimentos de teorias, 

modelos e estruturas, sendo necessário para adquirir este tipo de conhecimento 

os princípios de generalização, inter-relação e uma visão sistemática de um 

fenômeno complexo ou de uma disciplina (FERREIRA, 2014b). 

Nossa análise sobre o nível de exigência conceitual da prática pedagógica 

dos professores P1 e P2 inclui a complexidade dos conhecimentos científicos. 

Um nível mais baixo de exigência conceitual está associado a capacidades que 

requerem um baixo nível de complexidade, como a memorização e 

compreensão em um nível simples; já o nível mais elevado de exigência 

conceitual requer um elevado nível de complexidade, como a compreensão por 

meio de análises e uso dos conhecimentos em diversos contextos (FERREIRA; 

MORAIS, 2017). 
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Assim como no trabalho de Souza (2015), também utilizaremos em nossa 

análise a forma como os conhecimentos científicos são cobrados nas atividades 

e avaliações que o professor desenvolve com seus alunos. Para analisar as 

atividades como provas, atividades avaliativas e exercícios, levamos em 

consideração as competências presentes nas questões.  O indicador de análise 

construído para caracterizar e analisar a complexidade dos conhecimentos 

científicos contém três descritores que correspondem a três graus de 

complexidade do conhecimento científico. O grau 1 de complexidade apresenta 

competências simples, como recordar e identificar fatos e conceitos de baixo 

nível de abstração do conhecimento científico. O grau 2  de complexidade 

apresenta competências mais complexas que o grau 1, como comparar, 

classificar e relacionar conceitos de baixo nível de abstração do conhecimento 

científico. O grau 3  de complexidade apresenta competências mais elevadas, 

como analogias, síntese, dedução e argumentação  de conceitos de elevado nível 

de abstração, como teorias e temas unificadores. Vejamos agora os resultados 

de nossas análises. 

 

Quadro 28. Indicador de análise do grau de complexidade dos conhecimentos científicos nas atividades 
e tarefas e exemplos de fragmentos de aula do professor P1 e P2. 

Indicador/ 
Complexidade dos 

Conhecimentos 
Científicos 

Conteúdos de 
ordem simples 

 
Grau 1 

Conteúdos de 
ordem complexa  

 
Grau 2 

Conteúdos de ordem 
complexa 

 
Grau 3 

Tarefas de 
classe/extraclasse. 

Apresentam  
questões fatuais, de  
recordação ou de  
identificação de  
conceitos. 

Apresentam  
questões de  
comparação,  
classificação e  
relacionamento de 
conceitos. 

Apresentam questões de  
analogia, síntese,  
dedução,  
argumentação de 
conceitos a partir de 
teorias e temas 
unificadores. 

P1. Química: Grau 1 – Identificação e Recordação (Durante a correção da 

atividade sobre o conteúdo de tabela periódica).  

00:06:11 Aluna: o césio traço136 causa da tragédia em Goiânia em 1987 é i-so-to-po... 

00:06:20 Professor: é o que?... Isótopo, isótopo é o que mesmo J que eu esqueci?  

00:06:28 J: prótons  

00:06:29 Professor: prótons, isótopos é prótons é ?... Isso, isso... É o que? Igual ao número 

de? 

00:06:37 J: prótons e nêutrons  
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00:06:38 Professor: igual ao número de? 

00:06:40 Aluna: prótons  

00:06:42 Professor: igual ao número de prótons... Isótonos é o que? Isótonos, n, ó a 

regrinha que eu falei 

00:06:49 Aluna: número de nêutrons  

00:06:51 Professor: igual ao número de? 

00:06:52 Aluna: nêutrons  

00:06:54 Professor: isóbaro, o a do meio (...) igual ao número de? 

00:06:56 Aluna: massa 

00:06:58 Professor: repete a questão do inicio que eu já me perdi já 

00:07:01 Aluna: o césio (...) traço 136 causa da tragédia de Goiânia em 1987 é isótopo do Cs 

(...) em relação a tabela periódica o césio pertence a família dos? 

P1. Química: Grau 2 – Relacionamento de conceitos (Durante a correção da 

atividade sobre o conteúdo de tabela periódica). 

00:15:13 Aluno: um átomo (...) dois elétrons na primeira camada, oito elétrons na segunda 

camada, dezoito elétrons na terceira camada e sete  na quarta camada, a família e o período 

em que se encontra este elemento são respectivamente? ... A, letra A, família dos halogênios, 

sétimo período  

00:15:35 Professor: na última camada desse elemento químico possui apenas 7 elétrons né 

isso? Sete elétrons? Então os subníveis que vão tá preenchidos é o subnível S e o subnível P, 

o subnível S vai ter os dois elétrons completos e o restante vai tá no subnível P, que vai ter 

quantos elétrons para completar sete? 

00:15:56 Aluna: cinco... Cinco 

16:00 Professor: cinco elétrons, somando os dois, cinco mais dois, sete, então analisando 

aqui, quarto período p cinco, que elemento químico é esse?  

00:16:10 Aluna: família dos halogênios, quarto período? 

00:16:11 Professor: quarto período, um, dois, três, quatro período e família p5 então aqui é 

p1, p2, p3, p4, p5 qual é o elemento químico? Família dos? Halogêneos e primeiro, segundo, 

terceiro e quarto período, que elemento químico é? ... Em?... Que elemento químico é? 

00:16:40 Aluna: bromo 

 

P1. Física: Grau 1 – Identificação e Recordação (Questões da avaliação da III 

Unidade sobre o conteúdo de movimento uniforme corrigidas na sala de aula). 

00:24:00 Professor: [...]  primeira questão, um carro em movimento adquire velocidade que 

obedece a expressão velocidade final é igual a dez menos dois vezes o tempo ( ) ou seja eu 
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quero a resposta em metros e em segundo ai na letra A eu perguntei o que? A velocidade 

inicial [...] Aí na letra B eu pedi o que? A aceleração qual é?[...] na letra C eu quero saber 

qual a velocidade em qual instante?  

00:25:53 Aluna: seis 

00:26:33 Professor: [...] na letra D eu pedi o que?  

00:26:42 Aluno: acelerado  

00:26:43 Professor: a classificação do movimento no instante seis segundos [...] e na letra E 

eu pedi o que? O instante em que a velocidade escalar vale menos cinquenta. 

P1. Física: Grau 2 – Relacionamento de conceitos (Questões da avaliação da II 

Unidade sobre o conteúdo de movimento uniforme corrigidas na sala de aula). 

00:16:50 Professor: quarta questão, vamos lá? ( ) a tabela fornece em vários instantes a 

posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada que ele se movimenta. 

Então a tabela tá relacionando o tempo e quem ... Tempo...Com...Posição. No tempo zero 

qual a posição do móvel? ... Olha pra tabela  

00:17:16 Alunos: duzentos  

00:17:17 Professor: duzentos. No tempo dois/ duas horas qual a posição? Cento e setenta. 

No tempo quatro? 

00:17:22 Alunos: cento e quarenta 

00:17:23 Professor: cento e quarenta e assim sucessivamente, então relacionando o tempo 

com a posição, ai ele quer saber qual é a função horaria, fácil né? Posição final é igual a 

posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Temos que substituir a posição final e a 

velocidade. 

P2. Química: Grau 2 – Relacionamento de conceitos (Na aula de correção das 

questões da prova da II Unidade)  

00:05:10 professor: [...] Quais são as três classes gerais que todas as formas de materiais 

podem ser definidas? São elementos, compostos e misturas, dados os materiais ouro, leite e 

cloreto de sódio... Vocês sabem que na tabela periódica estão todos os elementos nós já 

falamos isso aqui o que é que você deveria olhar? Qual desses três aí está na tabela 

periódica?  

 

P1. Física: Grau 1 – Identificação e Recordação (Na aula de dúvidas das atividades 

de casa)  

00:07:09 Professor: [...] vamos lá gente, um carregador eleva 3 segundos com velocidade 

constante com uma saca de café de 60 quilogramas do chão a prateleira c 

P2. Física: Grau 2 – Relacionamento de conceitos (Na aula de dúvidas das atividades 
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de casa)  

00:37:35 professor: a sétima questão, a figura a baixo mostra uma maneira usual para fixar 

com firmeza o martelo em seu cabo de madeira, aplicando o conceito de inércia procure 

explicar o que acontece com a cabeça do martelo. 

 

Conforme observado nos fragmentos acima, tanto na disciplina de Química 

quanto na de Física as tarefas de classe que o professor P1 solicita aos alunos 

apresentam questões de nível de complexidade simples e complexo (Grau 1 e 

Grau 2), porém todas de baixo nível de abstração. Já com o professor P2 na 

disciplina de Química foi observada uma maior incidência de questões de 

ordem mais complexa (Grau 2) e poucas questões de menor complexidade e 

complexidade mais elevada (Grau 1 e Grau 3, respectivamente). Na disciplina 

de Física as questões que apresentam graus de complexidade 1 e 2 são as mais 

solicitadas aos alunos, mas também ressaltamos que as questões das atividades 

nas disciplinas de Química e Física realizadas pelos alunos do professor P2 

apresentam baixo nível de abstração do conhecimento. 

Pensamos que a formação inicial destes professores não colaborou para que 

os mesmos apresentassem um conhecimento mais elaborado sobre a didática e 

as metodologias de ensino das Ciências. Também acreditamos que uma 

formação continuada em Ensino de Ciências poderia contribuir para que tais 

professores compreendessem as novas necessidades de ensinar essas 

disciplinas, pois como são formados a mais de uma década, pode ser que eles 

não estejam acompanhando as novas mudanças e discussões que surgem em 

torno do Ensino da Química e da Física. 

As aulas práticas, questões contextualizadas, questões problematizadas e 

questões de temas gerais e unificadores, que estão ausentes nas práticas 

pedagógicas destes professores, se contempladas em suas metodologias de 

ensino poderiam colaborar para ensinar Ciências sem prejuízo do nível de 

complexidade dos conhecimentos exigidos para uma melhor aprendizagem dos 

alunos. 

 

4.3. A prática pedagógica do professor P1 
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Para melhor visualização dos resultados de análises da prática pedagógica 

do professor P1 e melhor comparação dos resultados obtidos nas disciplinas de 

Química e Física, elaboramos uma tabela com um resumo dos indicadores e 

seus respectivos valores empregados na análise das regras do discurso 

instrucional e do nível de exigência conceitual. 

 

Tabela 2. Resumo dos resultados de análise da prática pedagógica do professor P1. 

A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR P1 

Indicador Grau de 
Enquadramento 

Química 

Grau de 
Enquadramento 

Física 

Seleção 
Planificação do que será trabalhado na aula. 
 
 
Solicitação de atividades e tarefas a realizar. 

 
E++ 

 
 

E++ 

 
E++ 

 

 

E++ 

Sequência 
Planificação do que será trabalhado na aula. 
 
Elaboração de Sínteses. 

 
E++ 

 

E++ 

 
E++ 

 

E++ 

Ritmagem 
Trabalhos/atividades a realizar. 
 
Erros de resposta dos alunos durante a correção 
das atividades. 

 
E+ 

 

E-- 

 
E++ 

 

E-- 

Critérios de Avaliação 
Trabalhos e atividades a realizar. 
 
Dúvidas dos alunos quanto a conteúdos e 
conceitos das atividades de classe. 

 
E- 

 

E++/E+ 

 
E++/E+ 

 

E++ 

 Relações Intradisciplinares  
Explicação/discussão dos conteúdos ou conceitos 
em estudo. 

 
Nas atividades a realizar em sala e como tarefa de 
casa. 

 
C++ 

 

 

C++ 

 
C+ 

 

 

C++ 

Relações Interdisciplinares 
Nas atividades a realizar em sala e como tarefa de 
casa. 

 
Explicação/discussão dos conteúdos ou conceitos 
em estudo. 

 
C++ 

 

 

C++ 

 
C++ 

 

 

C++ 

Relações entre conhecimentos Acadêmicos 
e Não acadêmicos 

Explicação/discussão dos conteúdos ou conceitos 
em estudo. 

 
 

C++ 

 
 

C++ 
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Nas atividades a realizar em sala e como tarefa de 
casa. 

 

 

C++ 

 

 

C++ 

Complexidade dos Conhecimentos 
Científicos 

Tarefas de classe/extraclasse. 

 
 

Grau 1/Grau 2 

 
 

Grau 1/Grau 2 

 

Analisando a Tabela 2 podemos notar que a prática pedagógica do 

professor P1 na dimensão do discurso instrucional e da exigência conceitual 

possui muitas semelhanças entre as disciplinas de Química e Física, como 

podemos observar nos valores de enquadramento das regras de seleção, 

sequência e critérios de avaliação, bem como entre as fronteiras do 

conhecimento de cada disciplina (intradisciplinar), fronteiras do conhecimento 

de entre disciplinas (interdisciplinar), fronteiras de diferentes tipos de 

conhecimento (acadêmico e não acadêmico) e abordagem de conhecimentos 

científicos. Entendemos estes resultados como características de sua prática 

pedagógica que independem da disciplina que leciona, pois nos parecem ser 

características da sua identidade profissional, que vem sendo construída ao 

longo do exercício da docência.  

Quando entrevistamos o professor, solicitamos dele um relato sobre a sua 

trajetória de vida até se tornar docente. Em sua resposta, ele destaca apenas 

aspectos formativos do curso de Licenciatura em Química, compreendido por 

ele como mais parecido aos cursos de Bacharelado, não abordando fatos ou 

relatos de sua vida anterior a sua inserção no curso de graduação. Neste caso 

nos parece que lecionar uma disciplina diferente da sua formação não afeta a 

maneira de como o professor se identifica como professor de Química, porém 

parece também não contribuir para a reconstrução de uma identidade outra - 

professor de Química/Física, o que nos ajuda a explicar a semelhança nas 

práticas pedagógicas das disciplinas em que ele atua. 

Assim compreendemos que a prática pedagógica deste professor sofre a 

influência da forma como ele entende o seu trabalho docente de lecionar a 

disciplina de Química e a de Física, ou seja, a forma como ele se vê como um 

profissional. Ele aponta a sua formação universitária como aquela que pouco 

contribuiu para as suas competências de trabalho enquanto professor, no 
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entanto esta formação para ele é suficiente para que possa lecionar a disciplina 

de Física. Sendo assim, o professor valoriza mais a sua experiência em 

detrimento do conhecimento teórico da formação docente, o que leva a sua 

prática pedagógica a apresentar as características não apenas do contexto 

escolar onde exerce sua profissão, mas também os seus aspectos formativos e a 

forma como se vê professor. 

Mesmo com o grande número de semelhanças encontradas entre as 

disciplinas, também identificamos uma leve distinção, que se refere às relações 

intradisciplinares. Mesmo com um valor de classificação forte (C+) na disciplina 

de Física e muito forte (C++) na disciplina de Química, notamos que este 

enfraquecimento não se traduz em uma tentativa de estabelecer relações entre 

os conteúdos em estudo e os conteúdos já estudados na disciplina de Física, 

mas sim um reforço e uma forma de relembrar aos alunos conceitos que já 

deveriam dominar e que são importantes para a compreensão dos conteúdos 

novos que estão sendo estudados. Também identificamos distinção de 

característica entre as disciplinas para a regra discursiva critérios de avaliação. 

Para nós estas diferenças ocorrem devido à formação do professor, porém 

esta percepção não é admitida por ele, pois ele alega que não há grande 

diferença entre ensinar Química e Física devido a sua clientela de alunos, e 

também por ter estudado Física durante o curso de Licenciatura em Química. 

Sobre a forma de avaliar os seus alunos, ele também nos relata na entrevista não 

depender da disciplina que leciona, pois cumpre com as determinações da 

escola, portanto sempre realiza uma avaliação escrita, uma avaliação qualitativa 

e listas de exercícios, tanto na disciplina de Química quanto na de Física. Ele 

também relata que a aprendizagem dos alunos não depende apenas dele, como 

podemos ver no trecho a seguir. 

Professor: “Olha, quem quer, aprende. Tenha certeza disso... Porque Química e Física 

não tem jeito, se você não parar em casa, se você não estudar... Se você não tiver aquele 

tempozinho, acho que no geral, eles não fazem isso... O menino só assiste aquela aula, se 

entender o assunto, ótimo... Em casa nem toca mais, na outra semana tem que ensinar 

tudo de novo porque não lembra e etc. e tal, então... falta esforço... falta esforço”. 
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Novamente o professor aborda a questão dos estudos extraclasse dos seus 

alunos, sendo esta uma questão que o incomoda e que poderia ajudar os alunos 

a apresentarem melhor desempenho escolar. Para Bernstein, um número de 

combinações é possível entre os papéis que alunos e professores exercem na 

escola, sendo que ao ocorrerem discrepâncias entre as relações professor/aluno 

e família/aluno estas serão geradoras de conflito e instabilidade dentro da 

escola (DOMINGOS et. al., 1986). De acordo com Tardif e Lessard (2014), a 

avaliação dos alunos corresponde a um processo social complexo, em que o 

julgamento do professor se confronta com muitos critérios, expectativas, 

necessidades, normas e dificuldades, sendo, portanto, a avaliação uma operação 

difícil que faz apelo a critérios socialmente partilhados entre o professor, escola 

e sociedade. 

Podemos assim considerar que o papel exercido nas relações família/aluno 

e família/escola corroboram para as relações existentes entre o professor e seus 

alunos, de forma que os papéis sociais apresentam-se como fundamentais para 

as características da prática pedagógica do professor, assim como a sua 

formação inicial docente. Sem contar com muito apoio da escola e da família, 

sua prática pedagógica é orientada por suas concepções, formação e contexto. 

As representações construídas pelo professor a respeito de seus alunos são 

assim a fonte de algumas atitudes e juízos de valor que orientam a sua prática, 

sendo assim os atributos sociais dos seus alunos levam o professor a fazer 

escolhas, exprimir preferências, e estes diferentes atributos constituem e 

subordinam sua prática pedagógica (TARDIF; LESSARD, 2014). 

 

4.4 A prática pedagógica do professor P2 

Também elaboramos uma tabela com um resumo dos indicadores e seus 

respectivos valores empregados na análise das regras do discurso instrucional e 

do nível de exigência conceitual para melhor visualização dos resultados de 

análises da prática pedagógica do professor P2 e melhor comparação dos 

resultados obtidos entre as disciplinas de Química e Física.  
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Tabela 3. Resumo dos resultados de análise da prática pedagógica do professor P2. 

A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR P2 

Indicador Grau de 
Enquadramento 

Química 

Grau de 
Enquadramento 

Física 

Seleção 
Planificação do que será trabalhado na aula. 
 
Solicitação de atividades e tarefas a realizar. 
 
Correção de atividades e tarefas. 

 
E++ 

 
E++ 

 

E-- 

 
E++ 

 

E++ 

 

E- 

Sequência 
Planificação do que será trabalhado na aula. 
 
Perguntas dos alunos. 

 
E++ 

 

E- - 

 
E++ 

 

E- - 

Ritmagem 
Perguntas dos alunos. 
 
Perguntas dirigidas à turma e/ou 
individualizadas. 

 
E- 

 

E-- 

 
E- 

 

E-- 

Critérios de Avaliação 
 

Trabalhos e atividades a realizar. 

 
 

E++ 

 
 

E++ 

Relações Intradisciplinares 
Explicação/discussão dos conteúdos ou conceitos 
em estudo. 

 
Nas atividades a realizar em sala e como tarefa de 
casa. 

 
C- 

 

 

C++ 

 
C- 

 

 

C++ 

Relações Interdisciplinares 
Nas atividades a realizar em sala e como tarefa de 
casa. 

 
Explicação/discussão dos conteúdos ou conceitos 
em estudo. 

 
C++ 

 

 

C++ 

 
C++ 

 

 

C++ 

Relações entre conhecimentos Acadêmicos 
e Não acadêmicos 

Explicação/discussão dos conteúdos ou conceitos 
em estudo. 
 
Nas atividades a realizar em sala e como tarefa de 
casa. 

 
 

C++ 

 

 

C++ 

 
 

C+ 

 

 

C++ 

Complexidade dos Conhecimentos 
Científicos 

Tarefas de classe/extraclasse. 

 
 

Grau 2 

 
 

Grau 1/Grau 2 

 

Analisando a Tabela 3 podemos notar que a prática pedagógica do 

professor P2 na dimensão do discurso instrucional e da exigência conceitual 
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possui mais semelhanças entre as disciplinas de Química e Física do que 

diferenças. Também entendemos estes resultados como características da 

prática pedagógica do professor P2 que independe da disciplina que leciona, 

pois nos parecem ser características da sua identidade profissional docente que 

vem sendo construída ao longo do exercício da docência e da forma como ele se 

vê como docente. 

 Mas o professor P2 nos conta que a experiência de 15 anos lecionando 

também a disciplina de Física o faz pensar em como melhorar o ensino dessa 

disciplina, isso também nos ajuda a explicar as muitas semelhanças encontradas 

entre sua prática. Quando questionado se ele existe diferença entre ensinar 

Química e ensinar Física, P2 responde: 

“Sim... Primeiro pela formação que eu tenho como eu já falei né? E 

segundo é que a física que a gente tem hoje/com a questão da física, 

que física a gente vai ensina? E eu sempre questionei aqui que eu 

reprovo pela matemática, aí de uns três anos pra cá eu falo não 

quero mais reprovar pela matemática, aí comecei a estudar física... 

Mais essa é a dificuldade de fato, é a matemática, por causa da 

deficiência que os alunos têm na matemática... poxa, aí pensei. E 

hoje eu não reprovo tanto pela matemática, mas se o aluno tiver 

uma melhor interpretação e pouco conhecimento na matemática eu 

não reprovaria pela matemática, como a maioria passa... Eu achava 

muita ignorância minha ficar reprovando os alunos pela 

matemática né, então ao passar desses 15 anos existe uma física 

mais madura, preciso melhorar mais um pouco e a química também 

preciso melhor muito, mudou o livro esse ano, do 1° e 2° ano e toda 

forma de avaliar, toda essa questão, mas é uma mudança boa, uma 

interessante mudança”. 

Outro fator que também nos ajuda a compreender melhor as semelhanças 

da prática pedagógica do professor P2 nas disciplinas de Química e Física é a 

estrutura da escola, a condição socioeconômica dos alunos e o apoio 

pedagógico que ele conta para melhor desenvolver seu trabalho em sala de 

aula. De acordo o professor “aqui (escola) tudo é muito fácil, o que acontece? Os 

alunos são bons, a gente reclama o tempo todo, mas os alunos são bons né, aí a direção 

colabora com você, a estrutura da escola toda é muito boa, então aqui é como a gente 
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costuma falar, aqui é o céu, a gente reclama mais por reclamar”. Para a coordenadora 

pedagógica, a relação com os professores na escola é muito equilibrada, 

amorosa, profissional, de muito respeito e diálogo. Ela ainda nos relata sobre os 

principais assuntos discutidos nas reuniões pedagógicas com os alunos. 

“Entre os assuntos que discutimos, nós falamos de planejamentos 

falamos da forma de avaliação, forma de pontuar formas de avaliar 

características do aluno tanto de avaliação quantitativa qunto 

qualitativa e também falamos de assuntos que diz respeito a 

didática da sala de aula, por exemplo, sobre recursos tecnológicos, 

as propostas de como aplicá-los do que aplicar, formas e estratégias 

de administrar uma aula...  é muito comum  falar dos estudantes, 

quanto aos seus desempenhos, quanto as suas dificuldades,  quanto 

as suas histórias... No momento da atividade complementar 

abordamos diversos assuntos, mas na maioria deles voltados para 

prática pedagógica na escola ou a didática na sala de aula em todos 

os contextos da aula propriamente dita, nos contextos das 

avaliações e nas relações contruídas por esses professores e por seus 

alunos...  A gente promove alguns encontros, palestras ou 

comunicações para tratar desse assuntos”(Coordenadora 

Pedagógica da Escola B). 

Estudos realizados por Morais e Neves (2009; 2012) têm apontado para 

determinadas características sociológicas em práticas pedagógicas que se 

mostram fundamentais para a aprendizagem científica dos alunos. O conjunto 

dessas características é chamado de prática pedagógica mista e se apresentam 

como: Critérios de avaliação explícitos, seleção e sequência definidas pelo 

professor, fraco ritmo de aprendizagem, fortes relações entre conhecimentos 

(entre várias disciplinas- interdisciplinar; entre conhecimentos acadêmicos e 

não acadêmicos) e elevado nível de exigência conceitual (relações 

intradisciplinares fortes e grau elevado de complexidade dos conhecimentos 

científicos). Nas figuras 9 e 10 apresentamos as características de uma prática 

pedagógica mista, comparadas com a prática pedagógica do professor P1 e P2. 

Nestas figuras buscamos identificar se as práticas destes professores se 

aproximam ou se afastam de uma prática pedagógica mista. 
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Figura 9. Características de uma prática pedagógica mista (adaptado de Morais e Neves, 2009; 2012).  

Figura 10. A prática pedagógica do professor P1 e P2 comparadas com a prática pedagógica mista. 
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Com base nas características da pedagogia mista de Morais e Neves e em 

nossos resultados de análise, inferimos que as práticas pedagógicas dos 

professores P1 e P2 não apresentam muitas características que favoreçam a 

aprendizagem da Química e da Física por parte dos alunos. Este trabalho partiu 

da premissa que, por ter uma formação em Química, as práticas pedagógicas 

dos professores poderiam apresentar diferenças entre as disciplinas que 

lecionavam, assim buscamos identificar estas possíveis diferenças. Entretanto, 

nossa premissa não se confirma com os resultados de nossas análises, e para nós 

a formação inicial destes professores é um dos elementos que podem explicar as 

semelhanças encontradas em suas práticas pedagógicas.  

Uma formação de características tão técnicas fornece a estes professores 

elementos para compor sua prática pedagógica docente e para colaborar para a 

construção da sua identidade profissional, sendo estes elementos a visão de que 

apenas o conhecimento científico é essencial para a aprendizagem das Ciências, 

e que um nível mais baixo de abstração do conhecimento possa garantir o 

sucesso escolar de alunos. Como aponta Ferreira: “Para alguns educadores, 

baixar o nível de exigência conceitual pode representar uma melhor forma de 

ajudar os alunos mais desfavorecidos” (p. 123, 2014b). Para Morais e Neves 

(2012), o desenvolvimento de capacidades complexas é crucial para a 

aprendizagem de conhecimento científico de nível elevado, pois sempre que 

estejam simultaneamente presentes no processo de ensino/aprendizagem, 

podem contribuir para um efetivo desenvolvimento cognitivo. Acreditamos que 

a aprendizagem das Ciências deve ocorrer de forma equilibrada entre 

conhecimentos de capacidades simples e complexas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises apresentadas apontam que quanto a instrução das tarefas e aos 

conteúdos em sala de aula, existe uma fronteira nítida entre o professor P1 e 

seus alunos nas disciplinas de Química e Física, fronteira esta que pouco 

favorece as interações discursivas em sala de aula. De forma geral, os alunos 

pouco interferem na explicação do conteúdo realizada pelo professor, 

manifestam poucas dúvidas quanto aos conteúdos sob estudo e participam 

pouco dos momentos de sínteses. Pensamos que, nestes momentos de aula, 

deveria haver mais interações do professor P1 com seus alunos, para que ele 

tenha um retorno do que seus alunos estão compreendendo dos temas sob 

estudo e para que a avalição da aprendizagem dos alunos ocorra de forma 

constante e não apenas nas provas e resolução de exercícios. 

Também foi possível identificar que as relações entre o professor e a direção 

escolar e entre a escola e os pais dos alunos influenciam a forma como o 

professor P1 desenvolve a sua prática pedagógica, como por exemplo, a sua 

escolha em não realizar aulas práticas, não solicitar atividades extraclasses aos 

alunos e não utilizar o livro didático fornecido pela escola. O fato do professor 

P1 não solicitar tarefas extraclasses, significa que o segundo local de aquisição 

do conhecimento escolar – a família, não é levado em consideração em sua 

prática pedagógica, o que pode acarretar aos alunos dificuldades em 

compreender os conteúdos estudados e consequentemente um baixo 

desempenho nas disciplinas. Quanto a exigência conceitual nas disciplinas de 

Química e Física do professor P1, existe uma forte predominância dos 

conhecimentos científicos, sendo estes abordados de forma a não favorecer as 

relações entre os diversos conhecimentos entre a disciplina e outras disciplinas. 

Os conhecimentos prévios dos alunos não são levados em consideração, e as 

questões das atividades e avaliações da aprendizagem apresentam baixa 

complexidade e baixa abstração do conhecimento científico. 

Quanto a instrução de tarefas e conteúdos em sala de aula, o professor P2 

apresenta nas disciplinas de Química e Física uma fraca fronteira nas relações 

entre ele e seus alunos, e deste modo as interações discursivas em sala de aula 

são bem mais favorecidas. De forma geral, os alunos da disciplina de Química 
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são mais participativos que os alunos na aula de Física, mas esta é uma 

característica da turma. Entretanto, o professor busca estimular a participação 

dos alunos em ambas as disciplinas. Desse modo, ele sempre questiona os 

alunos se têm dúvidas na resolução das tarefas de classe, permite que os alunos 

questionem durante as explicações e leva os questionamentos dos alunos em 

consideração, além de promover debates e discussão com as duas turmas. 

Quanto ao nível de exigência conceitual, também não foram observadas 

diferenças significativas na prática pedagógica do professor P2 nas disciplinas 

de Química e Física e, de forma geral, nas duas disciplinas se verifica uma forte 

predominância dos conhecimentos científicos, sendo estes abordados de forma 

a não favorecer as relações entre os diversos conhecimentos entre a disciplina e 

entre outras disciplinas, o conhecimento prévio dos alunos é levado em 

consideração em alguns poucos momentos, bem como os conhecimentos de 

senso comum. As questões das atividades e avaliações da aprendizagem 

apresentam baixa complexidade na disciplina de Física e complexidade mais 

elevada na disciplina de Química, porém de baixa abstração do conhecimento 

científico nas duas disciplinas. 

Embora o nosso estudo aponte que o nível de instrução e de exigência 

conceitual das tarefas e conteúdos não sofram muitas modificações quando um 

professor de Química também leciona Física, foi possível observar que o 

contexto escolar no qual cada professor está inserido muito contribui para as 

características de sua prática pedagógica, principalmente o perfil 

socioeconômico dos alunos. Os alunos do professor P1 apresentam condições 

socioeconômicas baixas, enquanto os alunos do professor P2 apresentam 

condições socioeconômicas médias. Deste modo, podemos compreender a 

diferença observada quanto à participação dos alunos no discurso em sala de 

aula pois tantos os estudantes como P1 podem possuir baixas expectativas com 

relação à escola e aos resultados de seu ensino, o que contrasta com os 

estudantes e P2, cuja escola prioriza a aprovação nos exames de acesso ao 

ensino superior. Assim, a prática pedagógica do professor P2 mais se aproxima 

das características sociológicas da prática pedagógica mista que podem 
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favorecer a aprendizagem científica dos alunos, do que a prática pedagógica do 

professor P1. 

Ao refletirmos sobre os resultados de nossa investigação reiteramos que o 

fato dos professores P1 e P2 reproduzirem suas práticas pedagógicas de 

Química na disciplina de Física demonstra uma tentativa deles em não produzir 

práticas distintas que possam prejudicar na aprendizagem dos alunos na 

disciplina de Física. No entanto, essa tentativa é um indicativo de que falta a 

estes professores o conhecimento de elementos didáticos no ensino, que não 

foram devidamente contemplados no curso de licenciatura no qual se 

formaram. Deste modo, a formação inicial destes professores promove 

influências em suas práticas pedagógicas de forma a não diferenciá-las quando 

lecionam uma disciplina diferente da sua formação. 

Pensamos que as semelhanças encontradas nas práticas pedagógicas de 

Química e Física dos investigados não devam contribuir para uma visão de que 

os elevados índices de professores de Ciências que atuam na docência sem a 

formação específica na área não seja um grande problema da educação no país. 

Pelo contrário, defendemos que a formação específica dos professores de 

Ciências é condição indispensável para o melhor desempenho dos alunos e 

melhor aprendizagem dos conhecimentos científicos.  

Com base nos resultados das pesquisas sobre o déficit de professores de 

ciências no Brasil, mais gravemente o déficit de professores de Física, esta 

problemática tem origens diversas, sendo necessária para a sua solução 

investimentos em diversas direções, a citar: na formação inicial e continuada de 

professores de Ciências da educação básica e de professores formadores; 

melhores condições de trabalho para os professores; melhor infraestrutura nas 

escolas; mais valorização da profissão docente; melhores salários aos 

professores; mais contratação de professores efetivos pelos Estados. Por outro 

lado, enquanto esta realidade estiver presente na educação do país é preciso 

conhecer melhor como os professores de Ciências sem formação específica na 

área estão desenvolvendo suas práticas pedagógicas. A necessidade desse 

conhecimento se justifica na possibilidade de dar suporte a estes professores no 
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desenvolvimento do seu trabalho docente, de forma a não comprometer o nível 

de exigência conceitual de suas práticas pedagógicas.  

Acreditamos que nossa pesquisa vem contribuir com os estudos 

desenvolvidos nessa temática, pois apontamos uma realidade no ensino de 

Ciências que pode ser identificada em outros contextos escolares. Nossos 

resultados não trazem uma conclusão como professores de Química 

desenvolvem seu trabalho docente quando também lecionam Física, mas 

trazem reflexões de como suas práticas podem ser desenvolvidas de forma a 

melhorar o processo de ensino e aprendizagem da Física, bem como os cursos 

de formação de professores devem promover discussões sobre os professores 

que também lecionam disciplinas sem a formação específica na área, de modo a 

colaborar para a construção da identidade profissional docente e o trabalho que 

desenvolve em sala de aula. 
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

CULTURAL  

 

Prezado participante, Este questionário tem por objetivo conhecer o 

perfil socioeconômico cultural da turma, a fim de obter dados que servirão para 

traçar um perfil dos alunos para o projeto de pesquisa intitulado “Ensino de 

Química: interações discursivas nas definições de tarefas em diferentes 

contextos sociais” que tem como objetivo geral estudar o ensino de química em 

escolas públicas e privadas. As informações são confidenciais e serão usadas 

apenas para fins científicos. 

Identificação 

Nome:____________________________ 
Idade:_______ Sexo: (   ) F  (   ) M 
Escola:______Série:____________ Turma:_____________Turno:_________ 
 
Como você se declara como Raça e Etnia? 
(   )branco 
(  )afrodescendente 
(  )pardo 
(  )amarelo 
(  )indígena 
 
Qual a sua religião? 
(  )Católico 
(  )Testemunha de Jeová 
(  )Protestante 
(  )Evangélico 
(  )Espirita 
(  )Candomblé 
(  ) Ateu 
Outra:_________________________ 
 
Qual o seu Estado Civil? 
(   )Solteiro(a)      
(  )Casado(a)  
(  )Divorciado/Desquitado/Separado(a) 
(  ) Viúvo(a) 
 
Tem Filhos?  
(   )Não 
(   )Sim.          Quantos?_____ 
Aspectos  Econômicos e Sociais 
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Onde estudou? 
(   ) sempre em escola pública. 
(   ) sempre em escola particular. 
(   ) parte em escola particular e parte em escola pública. 
 
Com quem você mora? 
(   )pais 
(   )parentes 
(   )somente pai   
(   )somente mãe  
Outros____________________________ 
 
Quantas pessoas moram com você?___ Quem são?________________________ 
 
Quem é o principal responsável pela renda da família? 
(   ) pai    (   ) mãe   (  ) pai e mãe 
(   ) você 
 
Qual o grau de escolaridade de seus pais? 
Pai 
(  ) Nenhum ano de estudo 
(  ) Ensino Fundamental incompleto (menos que a 8º série) 
(  ) Ensino Fundamental completo (até a 8º série) 
(  ) Ensino Médio Completo 
(  ) Ensino Médio incompleto 
(  ) Superior completo 
(  ) Superior incompleto 
Mãe 
(  ) Nenhum ano de estudo 
(  ) Ensino Fundamental incompleto (menos que a 8º série) 
(  ) Ensino Fundamental completo (até a 8º série) 
(  ) Ensino Médio Completo 
(  ) Ensino Médio incompleto 
(  ) Superior completo 
(  ) Superior incompleto 
Responsável 
(  ) Nenhum ano de estudo 
(  ) Ensino Fundamental incompleto (menos que a 8º série) 
(  ) Ensino Fundamental completo (até a 8º série) 
(  ) Ensino Médio Completo 
(   ) Ensino Médio incompleto 
(  ) Superior completo 
(  ) Superior incompleto 
 
Por qual motivo escolheu este colégio para estudar? 
(  ) próximo de casa. 
(  ) porque a escola é disciplinada. 
(  ) porque alguém indicou. 
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(  )porque seus pais/  
responsáveis determinaram. 
(  ) porque os professores 
 são competentes. 
(  ) porque a direção é eficiente. 
 
Outro(s) motivo(s)__________________ 
_________________________________ 
 
Qual a profissão de seus familiares? 
Pai:______________________________ 
Mãe:_____________________________ 
Responsável:_____________________ 
 
Utiliza transporte para vir a escola? 
(   ) sim   (   ) não    qual?_____________ 
 
Condições socioeconômicas  
(se mora com os pais, informar os dados da família) 
Tem carro e moto?           (    )Não (   )Sim 
Tem carro?                       (    )Não (   )Sim 
Tem moto?                       (    )Não (   )Sim 
Tem casa própria?           (    )Não (   )Sim 
Tem computador?            (    )Não (   )Sim 
Tem acesso a internet?   (    )Não  (   )Sim 
 
Aspectos culturais de aprendizagem 
Como você se mantém informado?  
(  )TV 
(  )Jornal 
(  )Revista 
(  )Rádio 
(  )Internet  
 
Que tipo de livros gosta de ler?  
(  )Ficção 
(  )Não-ficção 
(  )Livros Técnicos 
(  )Livros de autoajuda 
(  )Outros __________ 
(  )Nenhum 
 
Qual o seu lazer preferido?  
(  )Teatro 
(  )Cinema 
(  )Balada 
(  )Futebol 
(  )Praia 
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(  )Shows musicais 
( )Outro. Qual?____________________ 
 
Você participa de algum grupo social fora da escola? 
(   )Sim                                      (   )Não 
(   )Grupo religioso 
(   )Grupo esportivo 
(   )Grupo musical 
(   )Grupo político 
(   )Grupo artístico 
(   )Grupo de assistência social 
(   ) Outro________________ 
Qual a sua função neste grupo?________ _________________________________ 
 
Você tem dificuldade em alguma disciplina na escola?________________ 
Qual(is)?___________________________________________________________ 
 
Você tem dificuldades? 
(   ) ler 
(   ) escrever 
(   )  falar em público 
(   ) resolver situações problemas  
(   ) trabalhar em grupo. 
 
Quantas horas por dia você dedica aos estudos? 
(   )nenhuma, apenas assisto as aulas. 
(   ) uma a duas.  
(   ) três a cinco. 
 
Quem acompanha suas atividades escolares? 
(   ) sozinho    (    ) pais   (   ) aula de reforço 
Outro:___________________________ 
 
Que profissão você gostaria de exercer? 
(   ) Professor 
(    ) Comerciário 
(   ) Médico 
(   ) Advogado 
(   ) Eletricista 
(   ) Mecânico 
(   ) Policial 
(   ) Secretário 
Outro:____________________________ 
 
Por que você quer exercer essa 
profissão?____________________________________ 
 
Quanto tempo você leva usando o computador? 
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(   ) 2 a 4 horas por dia 
(   ) 4 a 6 horas por dia 
(   ) mais de 6 horas por dia 
 
Você cumpre com as tarefas escolares determinadas pela professora de Química 
(Física)? 
(   ) nunca    (    ) raramente   (  ) sempre 
 
Quando tem algum problema escolar você busca ajuda de quem para resolver? 
(  )Colegas 
(  )Professor 
(  )Direção da escola 
(  )Pais 
(  )Busca resolver sozinho(a) 
Outro_____________________________ 
 
Utilize o espaço abaixo para informar se há algum agravante que interfira na 
situação socioeconômica familiar (doenças graves, dependência química, 
pai/mãe falecido(s), desemprego recente, etc). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Use este espaço para alguma observação que julgue necessária (reclamação, 
sugestão sobre a disciplina de Química ou Física, o andamento da pesquisa etc). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas. 
 

Data: ____/ ___ / 2015 
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APÊNDICE B: ROTEIRO DE ENTREVISTA DO 

PROFESSOR 

 Você poderia fazer um relato da sua trajetória até tornar-se professor? 

 

 Você consegue identificar qual(is) o(s) motivo(s) que o levaram a ser um 

professor de Química? 

 

 Onde realizou a sua graduação em licenciatura em Química? Em que ano 

concluiu? Quais aspectos você considera mais marcantes na sua 

formação inicial? 

 

 Há quanto tempo você atua na docência? Quanto tempo trabalha nesta 

escola? Há quantos anos está lecionando a disciplina de Química? E de 

Física? 

 

 Por que além de Química você leciona a disciplina de Física? Como você 

vê esta situação? Você leciona a disciplina de Física em outras séries (2º e 

3º ano)? Que outras disciplinas você já lecionou? 

 

 Você leciona em outras escolas? Qual(is)? Qual a sua carga horária de 

trabalho semanal? 

 

 Como você considera que a direção e coordenação atuais desta escola 

influência sobre o seu trabalho (sua prática)? 

 

 Como você descreve essas turmas que estou observando? 

 

 Como você define a sua relação com seus alunos? 

 

 Para você, qual diferença existe entre ensinar Química e ensinar Física?  

 

 Como você seleciona os conteúdos a serem ensinados na disciplina de 

Química? E de Física? Qual a sua relação com o livro didático? 

 

 Como você avalia a aprendizagem dos seus alunos? Existe diferença de 

avaliação de aprendizagem entre as duas disciplinas? 
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APÊNDICE C: ROTEIRO DE ENTREVISTA DO 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 Quanto tempo trabalha nesta escola? Quanto tempo está nessa função? 

Sobre a sua função, quais os aspectos do processo ensino aprendizagem 

que lhe são mais preocupantes? 

 

 Existem nesta escola professores efetivos suficientes para atender a 

demanda de alunos? Como ocorrem as contratações temporárias de 

professores? 

 

 Estou observando as aulas de um professor de química que também atua 

em na disciplina de física. Existem na escola outros professores nesta 

situação? Qual a sua opinião sobre isso? 

 

 Como você avalia a atuação do professor? 

 

Como você define a sua relação com os professores? E com os alunos? E 

com os pais? Como você caracteriza os alunos desta escola? 

 

 Você poderia fazer um relato sobre os principais assuntos das reuniões 

pedagógicas com os professores? 

 

 Para você qual o maior desafio que a escola enfrenta para garantir a 

educação proposta nos PCN’s? 
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APÊNDICE D: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLAREDIDO DOS ALUNOS 

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, Karina Novaes dos 

Santos, Agda Barbosa dos Santos e Rosilene Ventura de Souza 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, aplicação de 

questionário e algumas filmagens das aulas, as quais serão transcritas e 

posterirormente analisadas. A pesquisa acontecerá em horário normal do 

colégio, observada pela pesquisadora Rosilene Ventura de Souza, no momento 

mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação 

de Professores – PPG.ECFP. É através de pesquisas como esta que conseguimos 

produzir conhecimento sobre a qualidade da educação nas escolas e auxiliar no 

desenvolvimento profissional dos professores. 

A 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 
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utilizados na redação da dissertação de mestrado, publicação em congressos 

e/ou revistas científicas de forma que nenhum participante da pesquisa será 

identificado sem consentimento prévio por escrito, a fim de evitar desconforto 

ou risco moral ou profissional aos informantes. 

Os dados obtidos serão arquivados pela equipe de pesquisadores na 

UESB e não serão utilizados para outro fim senão os da pesquisa. Sua 

participação na pesquisa não lhe tratará nenhum custo e o(a) senhor(a) também 

não receberá nenhum valor em dinheiro por participar dela, nem será 

ressarcido ou indenizado por qualquer prejuízo que a mesma lhe possa 

ocasionar. Esta pesquisa não oferecerá riscos ou desconfortos à integridade 

física dos participantes. 

O (A) senhor (a) pode solicitar esclarecimentos antes, durante e depois 

da participação na pesquisa. Tais esclarecimentos podem ser obtidos com 

Rosilene Ventura de Souza, através do e-mail rosilene.vsouza@yahoo.com.br ou 

dos telefones (77) 8812-8662 /8103-4993.  

Em caso de dúvida, o (a) senhor (a) também poderá entrar em contato 

comigo, Bruno Ferreira dos Santos, através do endereço: Departamento de 

Química e Exatas, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Av. José 

Moreira Sobrinho, S/N, Jequié, Bahia ou pelo telefone (73) 3528 9621 ou através 

do e-mail bf-santos@uol.com.br. 

Se o(a) senhor(a) autoriza que seu (sua) filho (a) participe voluntariamente 

desta pesquisa, por favor, assine, comigo este termo em duas vias. 

 

Jequié-BA, ___/ ___ /___   

 

_________________________________________   

        Assinatura do responsável pelo(a) (participante) 

 

_________________________________________   

                  Bruno Ferreira dos Santos   

                                                                                                                                                    

_______________________________________ 
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                Rosilene Ventura de Souza 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UESB - CEP/UESB, Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia - UESB, Módulo Administrativo, Sala do CEP /UESB -Ao 

lado do Colegiado de Odontologia, Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: 

Jequiezinho, CEP: 45.206-510, Jequié - Bahia, Telefone:(73) 3528 9727 (turno 

matutino), E-mail: cepuesb.jq@gmail.com 
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APÊNDICE E: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLAREDIDO DOS PROFESSORES 

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, Karina Novaes dos 

Santos, Agda Barbosa dos Santos e Rosilene Ventura de Souza 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, neste estudo, que acontecerá por meio de gravação em 

áudio, aplicação de questionário, entrevista e algumas filmagens das aulas, as 

quais serão transcritas e posterirormente analisadas. A pesquisa acontecerá em 

horário normal do colégio, observada pela pesquisadora Rosilene Ventura de 

Souza, no momento mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Científica e Formação de Professores – PPG.ECFP. É através de pesquisas como 

esta que conseguimos produzir conhecimento sobre a qualidade da educação 

nas escolas e auxiliar no desenvolvimento profissional dos professores. 

A sua participação é voluntária e não obrigatória, ou seja, o(a) senhor(a) 

tem o direito de não participar ou até desistir de participar da pesquisa em 

qualquer etapa, independentemente de qual etapa a pesquisa se encontre. Além 

disso, o(a) senhor(a) terá todas as informações que queira, antes, durante e 

depois da pesquisa. Os seus dados pessoais e imagens não serão divulgados 

sem o seu consentimento. Os resultados desta pesquisa serão utilizados na 

redação da dissertação de mestrado, publicação em congressos e/ou revistas 
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científicas de forma que nenhum participante da pesquisa será identificado sem 

consentimento prévio por escrito, a fim de evitar desconforto ou risco moral ou 

profissional aos informantes. 

Os dados obtidos serão arquivados pela equipe de pesquisadores na 

UESB e não serão utilizados para outro fim senão os da pesquisa. Sua 

participação na pesquisa não lhe tratará nenhum custo e o(a) senhor(a) também 

não receberá nenhum valor em dinheiro por participar dela, nem será 

ressarcido ou indenizado por qualquer prejuízo que a mesma lhe possa 

ocasionar. Esta pesquisa não oferecerá riscos ou desconfortos à integridade 

física dos participantes. 

O (A) senhor (a) pode solicitar esclarecimentos antes, durante e depois 

da participação na pesquisa. Tais esclarecimentos podem ser obtidos com 

Rosilene Ventura de Souza, através do e-mail rosilene.vsouza@yahoo.com.br ou 

dos telefones (77) 8812-8662 /8103-4993.  

Em caso de dúvida, o (a) senhor (a) também poderá entrar em contato 

comigo, Bruno Ferreira dos Santos, através do endereço: Departamento de 

Química e Exatas, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Av. José 

Moreira Sobrinho, S/N, Jequié, Bahia ou pelo telefone (73) 3528 9621 ou através 

do e-mail bf-santos@uol.com.br. 

Se o(a) senhor(a) aceita voluntariamente participar desta pesquisa, por favor, 

assine comigo este termo em duas vias. 

 

Jequié-BA, ___/ ___ /___   

_________________________________________   

                    Assinatura do participante 

_________________________________________   

                  Bruno Ferreira dos Santos                                                                                                       

 

_________________________________________ 

                  Rosilene Ventura de Souza 
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Comitê de Ética em Pesquisa da UESB - CEP/UESB, Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia - UESB, Módulo Administrativo, Sala do CEP /UESB -Ao 

lado do Colegiado de Odontologia, Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: 

Jequiezinho, CEP: 45.206-510, Jequié - Bahia, Telefone:(73) 3528 9727 (turno 

matutino), E-mail: cepuesb.jq@gmail.com 
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APÊNDICE F: CARTA DE APRESENTAÇÃO DA 

PESQUISA PARA AS ESCOLAS 
[ 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Campus de Jequié 

 

Apresentação de Projeto de Pesquisa e solicitação de autorização 

 

Ao (À) Senhor(a) 

 

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 , Karina Novaes dos 

Santos, Agda Barbosa dos Santos e Rosilene Ventura de Souza 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. É através de 

pesquisas como esta que conseguimos produzir conhecimento sobre a 

qualidade da educação nas escolas e auxiliar no desenvolvimento profissional 

dos professores. 

Na qualidade de orientador do projeto de pesquisa, gostaria de contar 

com sua colaboração, autorizando a participação da pesquisadora Rosilene 

Ventura de Souza, no momento mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Científica e Formação de Professores – PPG.ECFP a ter acesso a 

unidade escolar no período da III unidade do ano letivo de 2015, nas turmas do 

Professor Luciano Almeida. 

 O(a) senhor(a) terá todas as informações que queira, antes, durante e 

depois da pesquisa. Os dados pessoais e imagens dos estudantes (quando tiver) 

não serão divulgados sem o consentimento de seus responsáveis. Os resultados 

desta pesquisa serão utilizados na redação da dissertação de mestrado, 
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publicação em congressos e/ou revistas científicas de forma que nenhum 

participante da pesquisa seja identificado sem consentimento prévio por escrito, 

a fim de evitar desconforto ou risco moral ou profissional aos informantes. 

Os dados obtidos serão arquivados pela equipe de pesquisadores na 

UESB e não serão utilizados para outro fim senão os da pesquisa. A 

participação do Colégio na pesquisa não lhe tratará nenhum custo e o(a) 

senhor(a) também não receberá nenhum valor em dinheiro por participar dela, 

nem será ressarcido ou indenizado por qualquer prejuízo que a mesma lhe 

possa ocasionar. Esta pesquisa não oferecerá riscos ou desconfortos à 

integridade física dos participantes. 

Caso o(a) senhor(a) necessite de maiores informações sobre esta 

pesquisa, entre em contato comigo Bruno Ferreira dos Santos no endereço:, 

Departamento de Química e Exatas, Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, Av. José Moreira Sobrinho, S/N, Jequié, Bahia ou pelo telefone (73) 3528 

9621 ou através do e-mail bf-santos@uol.com.br. Ou então, caso preferir, pode 

se dirigir ou entrar em contato com o Comitê de Ética por meio do email 

cepuesbjq@gmail.com ou do telefone (73) 3528 9727, que funciona no CAP, 1º. 

Andar, no endereço supracitado.  

Se o(a) senhor(a), aceita que esta pesquisa seja desenvolvida em sua 

escola pela mestranda Rosilene Ventura de Souza, 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, ___/ ___ /___ 

_________________________________________ 

Diretora Geral 

_________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

Rosilene Ventura de Souza 

_________________________________________ 

Assinatura da pesquisador responsável 

Bruno Ferreira dos Santos 


