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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta uma pesquisa sobre a prática pedagógica de um grupo de 
licenciandos durante a realização do Estágio Supervisionado em Química, na 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié. O seu principal 
objetivo é investigar a aquisição de saberes e competências didáticas por um grupo 
de licenciandos durante o Estágio Supervisionado por meio da análise das regras 
hierárquicas e discursivas em suas práticas pedagógicas. De acordo com a teoria de 
Basil Bernstein, o principal marco teórico utilizado por esta pesquisa, estas regras, no 
contexto da sala de aula, são responsáveis pela ordem e disciplina e pela instrução, 
respectivamente. Para isso, buscamos caracterizar a prática pedagógica desses 
estagiários, analisar os fatores que a influenciaram e a maneira como a disciplina de 
Estágio Supervisionado os auxiliam neste momento. Assim, acompanhamos as aulas 
da disciplina na universidade e observamos as aulas nas escolas em que se 
desenvolveram os estágios. Para completar os dados, realizamos entrevistas 
semiestruturadas com os estagiários e a supervisora. Completamos com uma 
discussão embasada na variedade de conhecimentos que compõem a prática docente. 
A análise dos dados possibilitou, além da caracterização da prática pedagógica 
desses estagiários e da professora supervisora, verificar os limites do curso de 
formação no que se refere à orientação didática. Assim, observou-se que o principal 
tipo de conhecimento mobilizado pelos estagiários é o conhecimento do conteúdo e 
que práticas dialógicas favorecem a mobilização dos conhecimentos pedagógicos do 
conteúdo.  Esperamos com estes resultados proporcionar reflexões sobre a formação 
docente inicial em Química, sobretudo relacionada com a competência didática em 
sala de aula. 
 
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Discurso Pedagógico. Saberes Docentes. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation presents a research on the pedagogical practice of a group of pre 
servisse teachers during their supervised training in Chemistry, in State University of 
Southwest of Bahia, Jequié campus. Its main aim is to investigate the acquisition of 
knowledge and didactic competences by this group of pre service teachers during 
their supervised training, through the analysis of the hierarchical and discursive 
rules in their pedagogical practices. According to Basil Bernstein's theory, the main 
theoretical framework used by this research, these rules, in the context of the 
classroom, are responsible for order and discipline and for instruction, respectively. 
To do this, we seek to characterize the pedagogical practice of these pre service 
teachers, the factors that influenced them, and the way the supervised training helps 
them at this moment. For this we observed the classes of the discipline in the 
university and the classes in the schools in which the trainings were developed. To 
complete the data, we conducted semi-structured interviews with the trainees and 
the supervisor. We also included a discussion based on the variety of knowledge that 
composes the teaching practice. In addition to the characterization of the pedagogical 
practice of these trainees and the supervising teacher, the analysis of the data made it 
possible to verify the limits of the training course with regard to didactic orientation. 
Thus, it was observed that the main type of knowledge mobilized by the trainees is 
the knowledge of the contente, and that dialogic practices allows the mobilization of 
the pedagogical knowledge of the content. We hope with these results to provide 
reflections on the initial teacher education in Chemistry, mainly related to didactic 
competence in the classroom. 
 
Keywords: Supervised Internship. Pedagogical Discourse. Teachers knowledge. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A problemática desta pesquisa surgiu durante minha experiência na 

realização do Estágio Supervisionado, numa turma de Ensino Médio. No curso de 

licenciatura em Química da UESB, o Estágio Complementar II é realizado no oitavo 

semestre, ou seja, em um momento em que os licenciandos já cursaram diversas 

disciplinas, dentre elas os estágios de observação e de co-participação. Mesmo assim, 

perante a situação, me vi detentora de poucos conhecimentos diante da tomada de 

decisões. 

Uma das minhas principais dificuldades estava relacionada à 

recontextualização dos conhecimentos, a como organizar um conteúdo, quais 

metodologias e estratégias utilizar, etc., de modo a favorecer a aprendizagem dos 

alunos. O estágio foi a minha primeira experiência como professora.  

Concomitante ao estágio de regência fui aprovada no REDA (Regime Especial 

de Direito Administrativo), no qual exerci a função de professora de Ciências e 

Matemática durante dois anos, nos ensinos fundamental e médio. Assim como no 

estágio, no início essa experiência foi um grande desafio, pois senti as mesmas 

inquietações e dificuldades.  

 Apesar da boa base de conteúdos adquirida ao longo da graduação, no que se 

refere ao controle de classe e competências didáticas de uma forma geral sentia que 

meus conhecimentos estavam aquém do necessário para assumir uma sala de aula. 

Assim, o tempo na escola, a interação com os outros profissionais, especialmente os 

professores, bem como a interação com os alunos, foram fundamentais para adquirir 

essas competências. Foi possível verificar que essas interações são tão essenciais para 

a prática na sala de aula quanto os demais conhecimentos aprendidos na 

universidade.  

Após a conclusão do estágio, deveríamos apresentar relatórios sobre nossa 

experiência, onde expusemos nossas dificuldades e inquietações sentidas durante 

esse período. Porém essas questões não foram posteriormente discutidas, tampouco 

compartilhadas com a turma. Considerei este um ponto negativo desta disciplina.  

Então, vi no Trabalho de Conclusão de Curso- TCC a oportunidade de 
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investigar essas questões que envolvem o estágio de regência, os conhecimentos e 

habilidades necessários para este momento, as orientações recebidas, os fatores que 

interferem na prática, etc.  

Durante a pesquisa do TCC não havia nenhuma turma exercendo Estágio 

Supervisionado no Ensino Médio. Assim, realizei entrevistas com os estagiários do 

semestre anterior. Os dados dessas entrevistas apontaram muitas inquietações por 

parte dos estagiários, relacionadas principalmente com a instrução na sala de aula e o 

manejo de classe. Os estagiários que já tinham experiências anteriores ao estágio 

relataram ter um maior controle na sala de aula e demonstraram reconhecer a 

importância da recontextualização do conteúdo para favorecer a aprendizagem dos 

alunos. 

Nesse mesmo período comecei a participar das reuniões do Grupo de Estudos 

e Pesquisa Ensino de Química e Sociedade- GEPEQS, e neste grupo tive o primeiro 

contato com teoria de Basil Bernstein que, com seu caráter analítico, forneceu 

elementos importantes para analisar a prática dos estagiários.  

Para tanto, ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Educação 

Científica e Formação de Professores- PPG- ECFP, pela UESB, campus de Jequié, 

procurei junto ao meu orientador dar continuidade a esta pesquisa. Desta vez, além 

das entrevistas, tivemos a oportunidade de acompanhar e observar a prática destes 

estagiários nas escolas e as orientações recebidas durante as aulas na universidade. 

 Assim, o presente trabalho apresenta dados e reflexões sobre a prática 

pedagógica destes estagiários, as orientações didáticas recebidas, suas principais 

dificuldades e os conhecimentos e habilidades envolvidos neste processo. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

 

 Esta dissertação é fruto de uma pesquisa sobre a prática pedagógica de um 

grupo de licenciandos em Química durante a realização do Estágio Supervisionado 

no Ensino Médio. A pesquisa foi realizada no segundo semestre do ano de 2015 com 

a turma da disciplina de Estágio Complementar II do curso de Licenciatura em 

Química da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O estudo teve como foco 

os saberes relacionados com um conjunto de regras hierárquicas e discursivas no 

desenvolvimento das práticas pedagógicas destes professores em formação durante o 

momento do estágio. 

Diante da significativa importância do professor para a educação, torna-se 

evidente o crescente interesse de pesquisadores pelo seu processo de formação. No 

que se refere à formação de professores de Ciências, o levantamento feito por 

Almeida e Nardi (2013) revela que este interesse tem se tornado cada vez maior. Este 

levantamento aponta para um número expressivo de trabalhos envolvendo esta 

temática. Apesar disso, percebemos que ainda existem lacunas nas pesquisas e a 

formação de professores continua sendo alvo de inúmeros questionamentos. Assim, 

surgem muitas interrogações, principalmente relacionadas com organização e 

estruturação dos currículos das licenciaturas.  

 A dissociação entre teoria e prática na formação de professores de Ciências e a 

separação entre disciplinas científicas específicas e pedagógicas têm tornado o 

trabalho docente um desafio cada vez maior (SCHNETZLER, 2000; MALDANER, 

2006). Com base nestas afirmações e considerando a relevância do papel do professor 

para a escola e a sociedade, torna-se ainda mais necessário este tipo de pesquisa. É 

nesta perspectiva que os Estágios Supervisionados têm se revelado também um 

importante objeto de investigação, pois é neste momento que os diferentes saberes 

adquiridos em distintos momentos do curso deverão ser articulados (PIMENTA; 

LIMA, 2004). Assim, entendemos que é no estágio, um dos momentos práticos do 

curso de formação, que os licenciandos deverão lançar mão de teorias e saberes 

pedagógicos e específicos para melhor interagir e comunicar os conteúdos aos seus 

alunos. 
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Muitos licenciandos não possuem experiência como docente anteriormente ao 

estágio, o que torna este um momento repleto de diversas aprendizagens e 

descobertas. Devido à variedade de situações a que os licenciandos estão expostos 

durante a regência, surgem muitas dúvidas e dificuldades, principalmente no que 

diz respeito ao contexto da sala de aula. Assim, o Estágio Supervisionado se 

transforma em um momento essencial no curso de formação de professores. Este é o 

momento em que o estagiário terá a oportunidade de interagir com o seu futuro 

campo de atuação profissional. Para Tardif (2014), o estágio pode ser entendido como 

um espaço onde os saberes dos futuros professores são mobilizados e validados, pois 

é neste momento, por meio das interações estabelecidas com os alunos que surgem 

dúvidas e dificuldades que irão requerer determinadas competências dos 

licenciandos.   

Diante desse papel desafiador do estágio na formação docente, os professores 

em formação podem não saber lidar com as dificuldades e imprevistos que surgem 

no processo interativo na sala de aula. Para Maldaner (2006), diante dessas 

dificuldades, em grande parte de cunho pedagógico, muitos professores temem 

deixar os alunos manifestar suas percepções e suas dúvidas sobre a disciplina em 

estudo. Nesse sentido, isso pode representar barreiras no processo de interação. Para 

Quadros (2014), essas interações são fundamentais para o processo de aprendizagem, 

pois é com base nas concepções e ideias dos alunos compartilhadas na sala de aula 

que os professores podem auxiliar na maturação e consolidação do conhecimento. 

 Segundo Machado (2000), o discurso na sala de aula é constituído por trocas 

de expressões, exposições, colocações e é de natureza social. Assim, a dinâmica 

discursiva na sala de aula de ciências tem se revelado um importante elemento de 

investigação, o que explica o crescimento significativo de pesquisas interessadas 

nessa temática, como aponta levantamento de Souza et al. (2014). Estes estudos 

compartilham a compreensão de que os significados construídos nas salas de aulas 

são o resultado das interações e dos discursos que ocorrem neste contexto (VIEIRA; 

NASCIMENTO, 2009). De acordo com Pires, Morais e Neves (2004), a sala de aula 

pode ser entendida com um importante espaço de interações sociais, pois nela são 

construídas e desenvolvidas relações entre professor e alunos e o ambiente escolar 
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como um todo.  

Um dos ramos do conhecimento responsável pelo estudo dessas relações na 

sala de aula é a Sociologia da Educação. Levando-se em consideração a importância 

das interações discursivas em sala de aula e o papel do professor enquanto mediador 

de conhecimento, competências e habilidades, trazemos como aporte teórico Basil 

Bernstein para este trabalho. Bernstein foi um autor que trouxe inúmeras 

contribuições para a pesquisa sobre a educação, e nos apoiamos, principalmente, em 

sua teoria do Discurso Pedagógico. 

Bernstein (1996) concebe o Discurso Pedagógico como um princípio que 

reordena e põe em circulação outros discursos, sendo constituído por dois tipos de 

discursos, o discurso regulador e o discurso instrucional. O discurso regulador está 

relacionado com a transmissão de ordem e regulação moral, e no contexto da sala de 

aula é representado pelas regras hierárquicas, enquanto o discurso instrucional está 

relacionado com a transmissão de conhecimentos específicos, e no contexto da sala 

de aula é representado pelas regras discursivas (seleção, sequência, ritmagem e 

critérios de avaliação). 

Em seu trabalho, Morais (2002) chama a atenção para a importância do uso 

de uma teoria de cunho sociológico para o estudo da prática pedagógica e da 

aprendizagem. Neste sentido, a teoria de Bernstein nos fornece elementos que 

possibilitam analisar e caracterizar a prática dos professores por meio das interações 

que estes estabelecem com seus alunos. Essa análise, por sua vez, permite 

compreender como essas interações podem favorecer ou não a aprendizagem desses 

estudantes. 

O presente estudo integra as pesquisas do Grupo de Estudos e Pesquisas 

Ensino de Química e Sociedade (GEPEQS), que vem desenvolvendo estudos 

empíricos que analisam e comparam a prática pedagógica de professores em 

diferentes contextos sociais, objetivando compreender como esses contextos 

influenciam a prática pedagógica de Química e utilizando como aporte a teoria do 

Discurso Pedagógico de Bernstein (SANTOS, 2016; SANTOS, 2015; SOUZA, 2015; 

SILVA, 2015).  

De um modo geral, poucos são os estudos na área de educação em ciências 



21 

baseados em teorias da Sociologia da Educação. Visto a carência de estudos e 

pesquisas nesta área envolvendo o ensino de Ciências e de Química, o presente 

trabalho busca contribuir para o conhecimento sobre os professores em formação, 

especificamente no que diz respeito à instrução em sala de aula, no momento do 

Estágio Supervisionado. 

Após uma breve revisão de literatura sobre o Estágio Supervisionado, 

observamos que as discussões estão muito voltadas para as racionalidades que 

permeiam as concepções filosóficas na formação de professores (técnica ou prática). 

Diante deste fato e das discussões apresentadas até aqui, relacionadas com os 

problemas da formação docente, nossa pesquisa procura acrescentar às pesquisas já 

existentes pontos relevantes sobre a formação, investigando um aspecto pouco 

explorado e de suma importância para o estágio. 

Em nossa revisão encontramos alguns trabalhos que focalizam as interações 

discursivas no ensino de Ciências entre estagiários e alunos do Ensino Médio, como 

Bozelli e Nardi (2012), Bozelli (2010) e Vieira e Nascimento (2009). Também 

encontramos pesquisas que discutem a importância do estágio como espaço de 

mobilização e produção de saberes próprios da profissão docente, como Frison (2012) 

e Cunha (2013). Porém, estes trabalhos trazem como aportes teóricos outros 

referenciais, distintos do que propomos neste trabalho. Assim, apesar de discutirem 

as interações discursivas durante o estágio e a aquisição de saberes, estas pesquisas 

se diferenciam da proposta deste estudo, pois questões como os contextos sociais e 

sua influência sobre estas interações não são abordadas. 

Em nossa revisão, encontramos o trabalho de Rosa (2007) que se aproxima da 

nossa proposta. Neste estudo, a autora se propõe analisar a prática pedagógica de 

um grupo de estagiários do curso de Biologia, utilizando outros referenciais ao lado 

da teoria do Discurso Pedagógico de Bernstein, porém não discute os saberes 

mobilizados neste processo pelos licenciandos.  

Diante dos problemas apresentados, das lacunas encontradas no campo da 

pesquisa, da importância do estágio, e da importância das interações discursivas 

para a prática docente em Química, nossa pesquisa busca responder ao seguinte 

questionamento: quais os conhecimentos e competências didáticas mobilizadas pelos 
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licenciandos em Química durante o Estágio Supervisionado relacionadas com as regras 

hierárquicas e discursivas? Para responder essa questão nos apoiamos também na 

tipologia dos saberes docentes proposta por Tardif (2014) e Gauthier et al. (2006) e 

na base do conhecimento docente apresentada por Shulman (1986, 1987). 

Neste sentido, nosso principal objetivo foi analisar a aquisição de conhecimentos e 

competências didáticas pelos licenciandos em Química durante o Estágio Supervisionado 

relacionados com as regras hierárquicas e discursivas. Assim, a pesquisa foi orientada 

pelos seguintes objetivos secundários:  

Revisar o projeto político pedagógico de licenciatura em química;  

Verificar durante o curso qual o momento em que os estagiários recebem orientação 

didática para serem desenvolvidas em suas aulas;  

Compreender de que maneira a disciplina de Estágio Supervisionado auxilia os estagiários 

durante a sua prática na sala de aula em relação à aquisição das regras hierárquicas e 

discursivas; 

Caracterizar a prática pedagógica dos estagiários com base nos registros de observações de 

suas aulas. 

Desta forma, estruturamos o trabalho em cinco capítulos e considerações 

finais. Neste primeiro capítulo apresentamos o trabalho e as principais ideias que 

embasaram nosso estudo. No segundo capítulo apresentamos os principais conceitos 

da teoria do Discurso Pedagógico de Bernstein, o aporte teórico dessa pesquisa, que 

nos fornece elementos importantes para que possamos analisar e caracterizar a 

prática pedagógica dos estagiários. 

No terceiro capítulo, apresentamos as diferentes concepções de Estágio 

Supervisionado numa perspectiva histórica, explicitando as principais reformulações 

que sofreram até alcançar o formato que temos hoje e, assim, compreender de que 

forma essas mudanças têm influenciado os modelos de formação. Completamos com 

uma apresentação da tipologia dos saberes docentes proposta por Tardif (2014) e 

Gauthier et al. (2006) e a base de conhecimento docente apresentada por Shulman 

(1986, 1987).   
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 No quarto capítulo, explicitamos os caminhos metodológicos percorridos para 

alcançar os objetivos aqui apresentados. No quinto e último capítulo, apresentamos e 

analisamos os dados encontrados sobre a prática pedagógica dos estagiários, à luz 

dos referenciais citados anteriormente, e discutimos seus resultados. E, por último, 

apresentamos as considerações finais sobre a pesquisa desenvolvida. 
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2- A TEORIA DO DISCURSO PEDAGÓGICO DE BASIL 
BERNSTEIN 

 

Contexto teórico: a educação e o problema da marginalização 

 O baixo desempenho escolar e a evasão, entre outros fatores, são problemas 

comuns quando se discute a educação escolar pública brasileira. Apesar das 

constantes lutas para mudar tal realidade, os resultados divulgados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), baseados nos 

dados da Prova Brasil realizada em novembro de 2015, revelam que a proficiência de 

estudantes nos níveis fundamental e médio para áreas de português e matemática 

está aquém do esperado. Considerando a divisão geoeconômica do país, verificamos 

que os dados são mais alarmantes principalmente, nas regiões Nordeste e Amazônica 

(ANEXO A). Curiosamente, essas regiões possuem nível socioeconômico mais baixo 

se comparado à região Centro Sul (BRASIL, 2016). 

 Neste mesmo documento, outro dado chama nossa atenção, a proficiência dos 

estudantes é associada ao Indicador de Nível Socioeconômico (INSE) e assim, 

apresentam-se dois grupos: o primeiro referente aos estudantes de nível 

socioeconômico mais baixo e o segundo grupo aos estudantes de nível sócio 

econômico mais alto. Quando comparada a proficiência desses grupos, foi possível 

verificar que, em sua grande maioria, o segundo grupo de estudantes possuía um 

valor de proficiência significativamente mais alto que o primeiro em praticamente 

todos os estados do Brasil, níveis de ensino e em ambas as áreas do conhecimento 

(matemática e português).  

 Apesar dos dados serem recentes, questões que retratam a “desvantagem” dos 

alunos com nível socioeconômico mais baixo em relação aos demais, fomentam 

discussões no âmbito das teorias da educação há muito tempo. Segundo Saviani 

(1999), no que tange a essas discussões as teorias educacionais podem ser 

classificadas em duas esferas contrárias: as “teorias não críticas” e as “teorias 

críticas”.  

 No âmbito das teorias ditas não críticas, a escola é entendida como um 

instrumento de equalização social, pois as “desvantagens” decorrentes das diferenças 
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entre as classes sociais ou da marginalização, como assinala Saviani (1999), estão 

relacionadas com a ignorância, a rejeição e a ineficiência. Assim, a escola é o meio 

para superar esses problemas.  Para o autor, as teorias não críticas fazem referência à 

pedagogia tradicional, à pedagogia nova e à pedagogia tecnicista. 

 Na pedagogia tradicional entendia-se que o problema da marginalização 

estava relacionado com a ignorância, no sentido que era a falta de conhecimento que 

posicionava os sujeitos à margem da sociedade. Neste contexto, a escola era a 

ferramenta para mudar tal realidade, por meio da figura do professor que tinha 

como função instruir e transmitir os conhecimentos para que os alunos assimilassem 

(SAVIANI, 1999). Nos dias atuais ainda vemos influências deste modelo pedagógico 

nos ensinos das escolas públicas no Brasil. Isto pode ser verificado, por exemplo, por 

meio da postura de autoridade do professor, diante da passividade do aluno, no 

processo de ensino aprendizagem.  

 Nesta situação, a pedagogia tradicional era caracterizada pela pouca interação 

entre professor e alunos, que não tinham suas características e interesses levados em 

consideração nesse processo. Além disso, de acordo com Saviani (1999), nem todos 

tinham acesso à escola e tão pouco o acesso era garantia de uma aprendizagem bem 

sucedida. Desta forma, este modelo de ensino foi alvo de inúmeras críticas. 

 Essa forma de enxergar o papel da escola na sociedade em nada contribuiu 

para superar o problema da marginalização. Contrapondo esta proposta surgiu outra 

concepção, a pedagogia nova. Nesta, a marginalização estava relacionada com a 

rejeição, ou seja, estava condicionada ao indivíduo, e o marginalizado era aquele que 

não se sentia aceito em determinado grupo. Assim, cabia à escola fazer com que os 

indivíduos se aceitassem mutuamente independentemente das diferenças. Esta seria 

um espaço estimulador, com materiais didáticos atrativos, etc. Ao professor cabia um 

papel secundário, pois a iniciativa de aprendizagem seria dos alunos, em que seus 

ritmos e interesses eram considerados (SAVIANI, 1999).  

 Se comparada ao modelo tradicional, a pedagogia nova representou uma 

grande mudança na forma de pensar o ensino. O aluno passou de uma figura passiva 

para o centro do processo educativo. Quanto ao professor, este passou de instrutor 

para estimulador. Para Saviani (1999), o problema é que esta nova proposta abrangeu 
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uma pequena parcela da sociedade, e para as classes mais populares coube o modelo 

de ensino proposto pela pedagogia tradicional. Assim, ao invés de resolver o 

problema da marginalização, esta pedagogia pode ter acentuado.  

 Diferentemente do que se pensava nesses dois modelos, na pedagogia 

tecnicista a marginalidade estava relacionada com a ineficiência, e os marginalizados 

eram aqueles pouco produtivos.  O papel da escola era preparar estes indivíduos 

para o mercado de trabalho. Cabia ao professor treinar e aos alunos aprender a fazer. 

Assim, tanto professores quanto alunos ocupavam uma posição secundária nesse 

sistema que era baseado nos modelos de organização das empresas.  Neste contexto, 

a pedagogia tecnicista enfrentou inúmeros problemas, como por exemplo, a evasão e 

repetência, agravando ainda mais o problema da marginalização (SAVIANI, 1999). 

 Essas tendências pedagógicas foram surgindo e moldando-se aos movimentos 

e interesses de cada época. Porém, como observamos, não foram suficientes para 

resolver o problema da marginalização. Para Saviani (1999), essas teorias estavam 

preocupadas em explicar como a escola poderia mudar a sociedade, sem levar em 

consideração os efeitos da sociedade na escola. Contrário a essas teorias o autor 

apresenta as teorias críticas. Para estas teorias a educação não pode ser 

compreendida se não levar em consideração todo o contexto social que a envolve. 

Longe de ser um meio para superar a marginalização, as teorias críticas defendem 

que a escola é um meio de reprodução das desigualdades e injustiças sociais.  

 Saviani (1999) considera que essas teorias são críticas por suas características 

de buscar compreender a educação por meio de seus condicionantes sociais. Para 

Silva (2010), a principal diferença entre essas teorias é que enquanto as teorias ditas 

não críticas se preocupam no que pode ser feito ou alterado no funcionamento 

escolar para superar o problema da marginalização, sem considerar as circunstâncias 

sociais, as teorias críticas por sua vez, compreendem que as relações de poder 

existentes na sociedade são transportadas para o interior da escola e são por esta 

reproduzidas.  

 No contexto das teorias críticas, alguns autores ganharam destaque, como por 

exemplo, Basil Bernstein. Segundo Silva (2010), a teoria de Bernstein tem uma 

posição de destaque no âmbito da sociologia crítica, pois por meio de uma 
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linguagem por vezes complexa sua obra ajuda a compreender o papel da escola na 

reprodução cultural e social.  

 Bernstein foi um importante sociólogo britânico e suas publicações são de 

grande importância para a sociologia da educação. Ele apresenta uma obra rica e 

densa, assim não seria possível contemplar toda sua teoria e conceitos neste trabalho. 

Desta forma, focamos em sua teoria sobre Discurso Pedagógico.  

 A teoria do Discurso Pedagógico de Bernstein nos fornece elementos que 

possibilitam analisar e caracterizar a prática pedagógica por meio das interações que 

os professores estabelecem com seus alunos. Como esta pesquisa se encontra no 

âmbito da formação inicial dos professores, acreditamos que a estrutura do Discurso 

Pedagógico e seus principais conceitos irão nos permitir explorar a base em que 

possivelmente estarão as dificuldades sentidas pelos professores em formação 

durante suas primeiras práticas.   

Basil Bernstein e algumas de suas contribuições para a educação 

 Bernstein se diferenciava dos demais sociólogos da época, pois sua teoria 

apresenta características similares às ciências experimentais. Assim, ele recebeu 

inúmeras críticas. Além disso, seus trabalhos apresentam uma linguagem densa e 

complexa, que exigem um alto de nível de abstração para melhor compreendê-las, o 

que gerou, em parte, rejeição e incompreensão dos seus pensamentos (MORAIS; 

NEVES, 2001). 

 Por outro lado, em suas pesquisas Bernstein procurou estabelecer relações 

com diversas áreas, como a Psicologia, a Antropologia, a Epistemologia, etc. Assim, 

devido a sua riqueza, seu pensamento também é utilizado em diferentes áreas do 

conhecimento (MORAIS; NEVES, 2001). 

Suas ideias aparecem expressas em um conjunto de cinco volumes 

denominados como Class, Codes and Control, I-V. Os três primeiros livros foram 

publicados na década de 1970. O primeiro com o título Theoretical studies towards a 

sociology of language, o segundo Applied studies towards a sociology of language e o 

terceiroTowards a theory of educational transmissions. Em 1990 Bernstein publica o 

volume 4, intituladoThe structuring of pedagogic discourse. Por último, em 1996, 
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Bernstein publica o volume 5, intitulado Pedagogy, symbolic control and identity: theory, 

research, critique (SANTOS, 2003). 

 Como um teórico crítico, Bernstein compreende que a escola é um ambiente de 

reprodução cultural e social. Desta forma, em sua teoria ele busca compreender como 

o sistema escolar funciona, para isto ele desenvolve conceitos que permitem explicar 

como este mecanismo de funcionamento é responsável pela reprodução das 

injustiças e desigualdades sociais (SILVA, 2010). 

 Diante do papel social que a escola desempenha, para Bernstein é importante 

que esta garanta alguns direitos fundamentais que irão contribuir para superar o 

problema decorrente das desigualdades sociais. O primeiro deles está relacionado 

com o direito à formação e ao desenvolvimento pessoal do indivíduo. Além disso, a 

escola deve garantir o direito que todo indivíduo tem de ser incluído, bem como, o 

direito de participar na manutenção ou mudança da ordem social. E para que esses 

direitos sejam alcançados é necessária uma mudança na estrutura central de como o 

aparelho escolar funciona (SANTOS, 2003). 

 Ao elaborar sua teoria sobre os processos educacionais, Bernstein não trata 

especificamente do ensino de Ciências. Assim, para este trabalho, nos apoiamos 

também na perspectiva de Ana Maria Morais e Isabel Pestana Neves que, baseadas 

em Bernstein, desenvolveram estudos empíricos descrevendo as relações de poder e 

controle entre professor e alunos nas salas de aula de Ciências. 

Essas autoras são investigadoras e coordenadoras de um grupo de pesquisa 

português, intitulado Estudos Sociológicos da Sala de Aula- ESSA, interligado ao 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Este grupo busca valorizar a 

perspectiva sociológica na análise da educação escolar. Apesar de centrarem-se 

principalmente no ensino de Ciências, suas investigações também abrangem outras 

áreas do currículo.  

 A seguir, apresentamos os principais conceitos da teoria de Basil Bernstein e as 

definições de alguns autores sobre o tema. Para tanto, para descrever a estruturação 

do Discurso Pedagógico proposta pela teoria faz-se necessário entender o que o autor 

denomina de código, um conceito central no pensamento de Bernstein. 



29 

O código pedagógico 

 Para Bernstein, a divisão da sociedade em diferentes classes sociais está 

relacionada com a divisão social do trabalho. Assim, a classe média e a classe 

trabalhadora ocupam diferentes posicionamentos na estrutura social (SILVA, 2010). 

O posicionamento baixo refere-se à posição de sujeitos situados na base da estrutura 

social hierárquica. Enquanto que o posicionamento elevado refere-se à posição de 

sujeitos situados no topo dessa estrutura. Os diferentes posicionamentos 

condicionam o acesso aos diferentes tipos de recursos e conhecimentos (MORAIS; 

NEVES, 2013). 

 As classes que se encontram num posicionamento elevado possuem seus 

valores, costumes, vozes, hábitos, etc. privilegiados pela sociedade. E essa cultura é 

transportada para o interior das escolas. Assim, de acordo com a teoria de Bernstein, 

provavelmente os estudantes que não têm suas vozes ouvidas na escola, são os 

mesmos que não recebem esse direito na sociedade (SANTOS, 2003). 

Os sujeitos diferentemente posicionados têm acesso a distintas modalidades 

de códigos, pois os códigos são determinados culturalmente (BERNSTEIN, 1996). 

Para o autor existem duas modalidades de códigos, chamados elaborados e restritos.  

Os códigos elaborados não dependem do contexto e seus significados são amplos e 

explícitos. Quando o sujeito possui uma orientação de codificação elaborada, este é 

capaz de distinguir as especificidades do contexto, bem como selecionar e produzir 

significados apropriados para esse contexto. Os códigos restritos dependem do 

contexto, possuem significados limitados, e dificilmente seriam compreendidos por 

sujeitos que não tiveram acesso ao contexto de origem desse discurso (MORAIS; 

NEVES, 2013; NARZETTI; NOBRE, 2016). 

 Assim, nas famílias de classe média predomina uma socialização que orienta a 

criança para significados universalistas, o que favorece a aquisição do código 

elaborado, embora o código restrito também seja compartilhado pelas famílias dessa 

classe social. Por outro lado, na classe trabalhadora predomina a socialização que 

orienta a criança para significados particularistas, o que leva a aquisição do código 

restrito (NARZETTI; NOBRE, 2016). Para Bernstein (1996) não existe relação de 

superioridade entre os códigos, eles apenas se originam de culturas diferentes. 



30 

 O conceito de código desenvolvido por Bernstein possibilita entender onde 

podem estar os problemas relacionados ao fracasso escolar dos alunos com nível 

socioeconômico mais baixo. Na escola, predomina o código elaborado, diferente 

daquele dominado por esses estudantes. Assim, os alunos com um posicionamento 

elevado têm familiaridade com esse código, o que resulta em fácil compreensão, 

diferentemente daqueles alunos com posicionamento mais baixo, que muitas vezes 

ficam alheios ao tipo de código utilizado na escola (SILVA, 2010). Entretanto, 

consideramos importante ressaltar que, de acordo com a teoria de Bernstein, o baixo 

posicionamento pode ser alterado por meio da participação ativa desses alunos nas 

escolas, como também por meio do acesso a outros contextos e suas respectivas 

relações (MORAIS; NEVES, 2013). 

 No sistema educacional essas desigualdades derivam da forma como a escola 

atua na distribuição de recursos, de conhecimento, nas metodologias e estratégias 

empregadas que criam condições para que a aprendizagem ocorra (SANTOS, 2003). 

Para Bernstein, o currículo, a pedagogia e avaliação são formas de controle social, 

pois as relações de poder e controle presentes na sociedade são transportadas para o 

interior das escolas e reproduzidas por meio destes três sistemas (MAINARDES; 

STREMEL, 2010). 

 Para explicar as relações de poder e controle presentes na sociedade, Bernstein 

recorre a dois conceitos, a classificação e o enquadramento. O conceito de 

classificação refere-se às relações estruturais e permite determinar o grau de 

isolamento entre diferentes categorias e diversas áreas do conhecimento. O 

enquadramento refere-se às práticas interativas, ao controle que as categorias 

(professor, alunos, etc.) possuem durante o processo de comunicação (BERNSTEIN, 

1996). 

 A classificação e o enquadramento podem assumir diferentes valores. A 

classificação forte representa categorias fortemente isoladas entre si, por outro lado, 

numa classificação fraca as fronteiras entre as categorias não são nítidas. O 

enquadramento forte designa que o controle da comunicação está com a categoria do 

transmissor (professor), enquanto que em um enquadramento fraco o controle está 

também com a categoria do adquirente (aluno), ou seja, o aluno tem um maior 
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controle sobre o tempo e seu ritmo de aprendizagem (BERNSTEIN, 1996). 

 Silva (2010) cita como exemplos de classificação e enquadramento fortes o 

modelo de ensino proposto pela pedagogia tradicional. Este é fortemente 

classificado, no sentido em que no currículo as diferentes áreas do conhecimento são 

nitidamente separadas. Este modelo também pode ser definido com um 

enquadramento forte, pois como mencionamos anteriormente, o controle no processo 

de comunicação pedagógica era inteiramente centrado na figura do professor. Neste 

sentido, é a estrutura do currículo e da pedagogia, ou seja, valores específicos de 

classificação e enquadramento que irão possibilitar ao aluno a incorporação do 

código praticado pela escola.  

 Em seus estudos Bernstein dá centralidade ao processo de comunicação 

pedagógica. Para este autor, as relações de classe “geram, distribuem, reproduzem e 

legitimam formas distintas de comunicação” (CARVALHO, 2011, p.70) as quais 

transmitem diferentes códigos. O Discurso Pedagógico transmite um código 

pedagógico, cuja orientação é característica das relações sociais que permeiam as 

relações entre professor e aluno. Assim, as diferenças no desempenho escolar dos 

alunos não estão apenas relacionadas com os seus posicionamentos na estrutura 

social, mas também ao próprio funcionamento do aparelho pedagógico (SANTOS, 

2003). 

Na seção seguinte fizemos uma breve apresentação da estrutura do Discurso 

Pedagógico para que possamos compreender quais características na comunicação 

pedagógica podem determinar o papel reprodutor ou transformador da escola na 

estrutura social. Essa reflexão fez-se necessária para que reconheçamos a importância 

das interações estabelecidas entre sujeitos com diferentes posicionamentos na 

sociedade. 

A recontextualização do Discurso Pedagógico 

 Para Bernstein (1996) o dispositivo pedagógico “fornece a gramática intrínseca 

do Discurso Pedagógico por meio de regras distributivas, regras recontextualizadoras e 

regras de avaliação” (p. 254). Essas regras estão relacionadas entre si da seguinte forma: 

as regras de distribuição regulam as regras de recontextualização, e estas por sua vez 

regulam as regras de avaliação. 
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 As regras de distribuição têm como principal foco regular o tipo de 

conhecimento que cada grupo social terá acesso, estando relacionadas diretamente 

com o campo da produção do Discurso Pedagógico, onde as ideias são construídas. 

As regras de recontextualização estão relacionadas com a construção de um novo 

contexto para o discurso original, e estão no campo intermediário entre a produção e 

reprodução do discurso. As regras de avaliação, por sua vez, estão relacionadas com 

a transformação do discurso em prática pedagógica, e assim estão no campo da 

reprodução do Discurso Pedagógico (MAINARDES; STREMEL, 2010). 

 Mainardes e Stremel (2010) citam como exemplo do campo das regras de 

distribuição as instituições de Ensino Superior (um campo de produção), onde o 

conhecimento é elaborado. Como exemplo do campo das regras de 

recontextualização, as secretarias de educação e as instituições de formação de 

professores (um campo intermediário entre a produção e reprodução), onde o 

conhecimento é readaptado e comparado a outros discursos. Por sua vez, como 

exemplo das regras avaliativas, a sala de aula (um campo de reprodução), onde esse 

discurso poderá ser colocado em prática. Dessa forma, o discurso reproduzido na 

sala de aula depende, sobretudo, das regras recontextualizadoras para que o 

conhecimento seja reelaborado e readaptado. Contudo, entendemos que para além 

de um campo de reprodução, a sala de aula é também um campo de 

recontextualização, pois acreditamos ser este um espaço onde o conhecimento pode 

ser reelaborado e readaptado com base nas competências do professor e nos 

contextos interativos que podem surgir. 

 De acordo com a teoria de Bernstein, o Discurso Pedagógico é um princípio 

recontextualizador que é constituído por dois discursos, um regulador e um 

instrucional. O discurso regulador “cria a ordem, a relação e a identidade 

especializadas” (1996, p. 258). O discurso instrucional, por sua vez, “transmite as 

competências especializadas e sua mútua relação” (BERNSTEIN, 1996, p. 258).  

No contexto da sala de aula, o discurso regulador seria responsável pela 

transmissão de valores morais, relacionado com o comportamento, e se refere à 

ordem e aos princípios. O discurso instrucional estaria relacionado com a 

transmissão e a aquisição de conhecimentos específicos, no que é, e como é 
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transmitido enquanto conhecimento, conteúdo e competências (habilidades de vários 

tipos). 

Para Bernstein, qualquer relação pedagógica consiste em uma relação entre as 

regras do discurso que podem ser classificadas como hierárquicas e discursivas. As 

primeiras dizem respeito à conduta e definem a orientação do discurso regulador. As 

segundas dizem respeito à instrução dos conteúdos e competências e definem, por 

sua vez, a orientação do discurso instrucional (BERNSTEIN, 2001).  

Segundo Bernstein (1996), as regras hierárquicas “estabelecem condições para 

a ordem, o caráter e os modos de comportamento” (p. 97). Desta forma, a aquisição 

dessas regras é de fundamental importância no processo de comunicação 

pedagógica. Por sua vez, as regras discursivas são constituídas “pela seleção, 

organização (sequenciamento), compassamento e critérios dos comunicantes (...)” (p. 

59-60). 

A regra discursiva seleção refere-se aos assuntos e atividades que serão 

explorados, a escolha dos temas e materiais utilizados. A sequência está relacionada 

com a ordem em que a aprendizagem se desenvolve e aos momentos de intervenção 

dos alunos, por exemplo. O compassamento ou ritmagem refere-se ao tempo 

destinado à aprendizagem, ou seja, o tempo destinado às explicações, discussões, 

questionamentos, etc. Os critérios dos comunicantes são os critérios de avaliação que 

estão relacionados com o grau de explicitação dos professores ao comunicar-se com 

seus alunos, ou seja, quão estes deixam claros os conhecimentos que devem ser 

adquiridos. (MORAIS; NEVES, 2007; GALLIAN, 2009). Estas regras, juntamente com 

as regras hierárquicas, “constituem o código a ser adquirido no contexto pedagógico 

de sala de aula” (GALLIAN, 2009, p.82). 

Alguns estudos desenvolvidos pelo Grupo ESSA têm revelado que práticas 

pedagógicas caracterizadas com valores específicos de classificação e de 

enquadramento para os contextos regulador e instrucional favorecem a 

aprendizagem dos alunos independentemente do seu posicionamento social e sem 

reduzir a exigência conceitual no ensino. Esses resultados foram sistematizados e são 

apresentados nos Quadros 1 e 2 a seguir: 
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Quadro  1- Perfil teórico da prática pedagógica: contexto regulador 

Discurso Regulador- Regras hierárquicas 

 Relação professor/alunos Relação aluno/aluno 
Relação de poder C+ C-- 

Relação de controle E-- E-- 

Relação de espaços C- C-- 

Fonte: Adaptado de Pires (2001)  

 De acordo com o Quadro 1, no contexto da sala de aula, o professor detém e 

gera poder. Assim, a relação professor/ alunos seria regulada por uma classificação 

forte (C+). Por outro lado, na relação aluno/ aluno, nenhum aluno deve ter mais 

poder que o outro, então essa relação seria representada por uma classificação muito 

fraca (C--). 

 No que se refere ao controle, as relações professor/ alunos seriam reguladas 

por um enquadramento muito fraco (E--). Segundo Pires (2001), isso significa que as 

questões e os procedimentos adotados são discutidos abertamente com os alunos. No 

mesmo sentido, a relação aluno/aluno seria regulada por um enquadramento muito 

fraco (E--), em que a comunicação entre eles seriam promovidas na sala de aula e as 

opiniões de todos seriam consideradas igualmente. 

 A relação entre espaços para professor e alunos seria regulada por uma 

classificação fraca (C-), onde o professor circularia entre os alunos para tirar dúvidas, 

do mesmo modo os alunos poderiam aproximar-se do professor sempre que 

necessário. A relação aluno/aluno seria regulada por uma classificação muito fraca 

(C--), assim os alunos não seriam separados por grupos, nem por rótulos, e eles 

poderiam se comunicar e interagir uns com os outros livremente.  

Quadro  2- Perfil teórico da prática pedagógica: discurso instrucional 

Discurso Instrucional 

 Relação professor/aluno 

 

Relações de controle 

Seleção E+ 

Sequência E+ 

Ritmagem E-- 

Critérios de avaliação E++ 

 

Relações de poder e controle 

Relação entre discursos 

Intradisciplinar C-- 

Interdisciplinar C+ E- 

Conhecimento acadêmico e não acadêmico C+ E-- 

Fonte: Adaptado de Pires (2001) 
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 No discurso instrucional, as relações de controle podem ser representadas 

pelas regras discursivas. Assim, a seleção e a sequência seriam reguladas por um 

enquadramento forte, onde o professor faz a seleção dos conteúdos e atividades e 

propõe uma organização para o desenvolvimento das aulas, mas possibilita algum 

controle para os alunos que, no contexto da sala de aula, também participam dessas 

decisões. A ritmagem seria regulada por um enquadramento muito fraco, pois 

seriam os alunos que iriam determinar o ritmo de sua aprendizagem. Por outro lado, 

os critérios de avaliação seriam regulados por enquadramentos muito fortes, pois o 

professor deixaria suas explicações mais claras possíveis (PIRES, 2001). 

 Ainda em relação ao discurso instrucional, no que tange às relações entre 

discursos, estas seriam reguladas por uma classificação muito fraca a nível 

intradisciplinar, pois todos os conteúdos da Química, por exemplo, seriam 

considerados com igual importância pelo professor. Por sua vez, a nível 

interdisciplinar, essas relações seriam reguladas por uma classificação forte, ou seja, 

o professor criaria contextos específicos para o ensino de Química, e um 

enquadramento fraco, pois neste contexto o professor relacionaria esses conteúdos 

com conteúdos de outras áreas. Em nível de conhecimento acadêmico e não 

acadêmico também se espera que o professor delimite o que é conhecimento 

acadêmico ou não, ao passo que busque articular esses conhecimentos. Assim, seriam 

regulas por uma C+ e um E—(PIRES, 2001). 

As modalidades de formação de professor podem ser consideradas como 

práticas pedagógicas e, desta forma, também podem ser caracterizadas por meio 

dessas regras (discursivas e hierárquicas). Existem distintas possibilidades de 

variações de poder e controle no contexto de formação de professores que conferem 

ao professor maior ou menor controle sobre seu desenvolvimento profissional 

(AFONSO; MORAIS; NEVES, 2002). 

Em termos de formação de professores, podemos representar ainda esse 

processo como envolvendo a aquisição das regras de reconhecimento - para 

reconhecer e distinguir as especificidades de cada contexto pedagógico - e a 

aquisição de regras de realização - para construir e produzir significados apropriados 

para determinado contexto pedagógico. Se um professor possui as regras de 
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reconhecimento e as regras de realização, ou seja, se ele possui a orientação 

apropriada do código pedagógico, então possui a competência científica e 

pedagógica necessária para a implementação de uma prática pedagógica eficaz 

(MORAIS; NEVES, 2005). Se os sujeitos possuem essas regras para um determinado 

contexto, então eles possuem a orientação do código pedagógico adequado a esse 

contexto (AFONSO; NEVES; MORAIS, 2005).   

Assim, segundo Bernstein (1996): 

As regras de reconhecimento, uma função da classificação, criam os 
meios que possibilitam distinguir entre (e, assim, reconhecer) o caráter 
especial daquilo que constitui um contexto, enquanto as regras de 
realização, uma função do enquadramento, regulam a criação e 
produção de relações especializadas internas àquele contexto (p.143- 
4). 

Desta forma, quando o professor possui as regras de reconhecimento, este é 

capaz de identificar as especificidades dos contextos e assim, criar condições 

específicas para o ensino de Química, por exemplo. Por sua vez, de posse das regras 

de realização, o professor promove espaços de interação com os alunos e implementa 

práticas com características sociológicas que favoreçam a aprendizagens desses 

alunos. 

Embora Bernstein não tenha tratado especificamente da formação de 

professores, baseadas em sua teoria surgiram algumas pesquisas que buscam 

investigar a formação docente utilizando a teoria sociológica do Discurso Pedagógico 

(MORAIS, 2002; AFONSO; MORAIS; NEVES, 2002; AFONSO; NEVES; MORAIS, 

2005; MORAIS; NEVES, 2005). Para estes autores, a formação de professores deve ser 

fundamentada em uma teoria clara e coerente e que contemple também uma vertente 

sociológica, além dos enfoques psicológico e epistemológico. Assim, a teoria do 

Discurso Pedagógico, por possuir uma estrutura de conceitos fortes e de grande 

poder analítico, também é capaz de permitir uma caracterização detalhada da 

formação de professores (AFONSO; NEVES; MORAIS, 2005). 

 Atualmente tem havido um crescente interesse em relação ao 

desenvolvimento profissional dos professores. Assim, torna-se ainda mais relevante 

a necessidade de haver professores pedagogicamente e cientificamente bem 

preparados, capazes de realizar um processo de ensino-aprendizagem que 
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considerem as diversidades culturais e sociais presentes no espaço escolar (MORAIS; 

NEVES, 2005), pois “a formação de professores é uma componente crucial de 

qualquer mudança dos sistemas educacionais” (p. 153). 

 Em síntese, entendemos que o papel reprodutor ou transformador da escola 

na estrutura social dependerá também das características intrínsecas na prática 

pedagógica, ou seja, no tipo de relações e interações estabelecidas na sala de aula. 

Nesse sentido, sendo o professor peça fundamental nesse processo de interação, as 

características da sua formação irão influenciar diretamente no perfil da prática 

pedagógica implementada. Os conceitos apresentados nesse capítulo serão de suma 

importância para a caracterização da prática pedagógica dos formadores e futuros 

professores, objeto de investigação dessa pesquisa. 

 Considerando os objetivos deste trabalho e a importância da formação de 

professores para o sistema educacional, nos propomos a apresentar e discutir um 

pouco mais essas questões no próximo capítulo. 
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3- A FORMAÇÃO PARA DOCÊNCIA E OS PRECEITOS INICIAIS 
 
 Como abordamos no capítulo anterior, quando o assunto é educação um dos 

grandes desafios do mundo contemporâneo é pensar a escola como um espaço 

democrático que busque superar suas práticas tradicionais e burocráticas, que por 

vezes reproduzem ou mesmo acentuam as desigualdades sociais existentes. Nessa 

concepção de escola, espera-se formar alunos científica, tecnológica e culturalmente 

preparados para as exigências da sociedade contemporânea (PIMENTA; LIMA, 

2004). Ainda segundo essas autoras, este é um movimento complexo e que exige a 

participação conjunta de todos, desde o campo político, até o campo familiar. Neste 

sentido, sabe-se também que o professor é peça fundamental na construção dessa 

nova escola. Assim, torna-se cada vez mais importante investigar como esses 

profissionais estão sendo formados.  

 Nas últimas décadas, houve um crescente interesse dos pesquisadores em 

educação sobre a formação de professores (SHULMAN, 1987; PEREIRA, 1999; 

SCHNETZLER, 2000; MALDANER, 2006; GAUTHIER et al., 2006; TARDIF, 2014). 

Estas pesquisas perpassam por discussões que envolvem questões como o papel do 

professor na sala de aula, os saberes necessários para sua prática, como deve ser sua 

formação, de que forma os modelos de formação existentes estão suprindo as 

demandas do mundo contemporâneo, etc. 

 Esses estudos relatam muitos problemas referentes aos modelos de formação 

existentes, ao passo que também apontam caminhos para superá-los. De acordo com 

Ferraz e Meglhioratti (2013) a desarticulação entre as universidades e a escola (campo 

de atuação profissional do professor) é um fator limitante dos cursos de formação. 

Diante desse problema, o Estágio Supervisionado tem conquistado espaço nas 

discussões sobre formação de professores, pois este é entendido como um momento 

essencial dos cursos de formação e possibilita a aproximação do licenciando com a 

sua realidade profissional (PIMENTA, LIMA, 2004; KASSEBOEHMER, FERREIRA, 

2008; BENITIS, SARTI, NETO, 2015; SCHEIBE, BAZZO, 2016). 

 Na seção a seguir, centramos nossa discussão no Estágio Supervisionado das 

licenciaturas numa perspectiva histórica, na tentativa de explicitar as mudanças que 

foram feitas nas legislações até se alcançar o formato de estágio que temos hoje, para 
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que possamos identificar de que forma essas mudanças influenciam os currículos das 

licenciaturas. 

O Estágio Supervisionado nos caminhos da formação do professor 

 A estrutura do sistema educacional sofreu inúmeras alterações ao longo dos 

anos. Neste mesmo sentido, a formação de professores acompanhou as constantes 

transformações que buscaram atender aos movimentos e interesses políticos e 

culturais de cada época. Consequentemente, o Estágio Supervisionado e a Prática de 

Ensino também passaram por inúmeras reformulações.  

 Começamos a tratar de uma das primeiras noções de Prática de Ensino que 

aparecem sob a forma de Estágio Supervisionado ainda no século XIX com as Escolas 

Normais, e que tiveram um papel essencial no estabelecimento de uma cultura para 

formar professores. Neste contexto, as escolas eram regidas pelas legislações 

estaduais, e cada estado tinha uma legislação própria que organizava e estruturava 

seus currículos de modo diferenciado, principalmente no que se referia à Prática de 

Ensino/ Estágio Supervisionado (BARREIRO; GEBRAN, 2006).   

 Os estágios normalmente eram ofertados nos dois últimos semestres do curso, 

e eram entendidos como a parte prática quando os conhecimentos pedagógicos 

adquiridos deveriam ser reproduzidos (KASSEBOEHMER; FERREIRA, 2008). Nesta 

perspectiva, a prática era entendida como imitação de modelos, baseados na 

observação e reprodução. Segundo Pimenta (2002), o objetivo da Escola Normal era 

habilitar os professores a “ensinar”, e sua formação prática era pautada pela 

reprodução de modelos de ensino consagrados. Neste cenário, um bom professor era 

aquele que conseguia aproximar suas práticas dos modelos observados. 

 Em relação a essa concepção de prática como imitação de modelos, Pimenta e 

Lima (2004) argumentam que: 

Essa perspectiva está ligada a uma concepção de professor que não 
valoriza sua formação intelectual, reduzindo a atividade docente 
apenas a um fazer que será bem-sucedido quanto mais se aproximar 
dos modelos observados. Por isso, gera o conformismo, é 
conservadora de hábitos, ideias, valores, comportamentos pessoais e 
sociais legitimados pela cultura institucional dominante (p. 36). 

 Atualmente, apesar das mudanças ocorridas na tentativa de superar tal 
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concepção, percebe-se diante de tantos problemas referentes à formação que este 

modelo foi apenas parcialmente superado, porque existe ainda, entre professores e 

formadores, uma busca ingênua por um modelo de atuação e de professor ideal, que 

por si só supere os problemas referentes ao ensino. Acreditamos que um dos grandes 

problemas relacionados com esse modelo de formação é a simplificação que é 

atribuída ao ato de ensinar. Resumir a atividade docente à reprodução de modelos é 

o mesmo que desvalorizar as diferenças culturais de cada instituição educacional, o 

contexto social e as particularidades de cada aluno, etc. 

 Mudanças importantes nas propostas de formação de professores ocorreram a 

partir das décadas de 1920 e 1930 que foram marcadas por movimentos educacionais 

no Brasil e que impulsionaram o Estado brasileiro a organizar o ensino sob uma 

política centralizadora, a qual atingiria todos os níveis de educação. Esta se 

concretizou legalmente com a Lei Orgânica do Ensino Normal, em 1946, 

estabelecendo um currículo único para todos os estados. No que se refere 

especificamente ao ensino superior, instituiu-se neste momento a Faculdade 

Nacional de Filosofia. Nesta nova organização, a formação de professores foi 

estruturada de acordo com um modelo que ficou conhecido como “3+1”, em que a 

formação era organizada da seguinte forma: três anos para bacharéis e um ano de 

curso de Didática1 para a formação dos licenciandos (BARREIRO; GEBRAN, 2006).   

 Mesmo que indiretamente, este modelo de ensino ainda prevalece em muitos 

cursos de formação docente, em que as disciplinas específicas ganham muito espaço 

em detrimento da formação didático-pedagógica, que é tão importante para a futura 

prática docente. Para Maldaner (2006), essa dissociação entre formação específica e 

formação pedagógica impossibilita pensar na formação de professores como um 

“todo”. Isso implicará diretamente na prática pedagógica desses futuros professores, 

pois a falta de articulação entre os conhecimentos científicos e pedagógicos acarreta 

que “o professor não saberá mediar adequadamente a significação dos conceitos, 

com prejuízos sérios para a aprendizagem de seus alunos” (p. 45). 

 No que tange às disciplinas de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, 

                                                           
1Neste contexto a Prática de Ensino compunha a disciplina de Didática e ainda não havia uma 
legislação que dispusesse sua obrigatoriedade nos cursos de formação (BARREIRO; GEBRAN, 2006). 
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segundo Gaertner e Oechsler (2009), essas disciplinas somente passam a ter 

obrigatoriedade após a Lei de Diretrizes e Bases em 1961, que determina como 

currículo básico para as licenciaturas as disciplinas do bacharelado e os estudos para 

o magistério por meio das disciplinas pedagógicas, dentre elas a Didática e a Prática 

de Ensino sob forma de Estágio Supervisionado, com tempo mínimo de 5% da carga 

horária do curso. Nesse contexto, a Prática de Ensino era o espaço no qual os alunos 

vivenciavam os conhecimentos e as técnicas adquiridas ao longo do curso, e a 

Didática era responsável por fornecer conhecimentos teóricos que a fundamentassem 

(TANURI, 2000, p. 79 apud GAERTNER; OECHSLER). 

 As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas por intensos movimentos civis e 

sociais oriundos de pessoas que ocupam diferentes posicionamentos na estrutura 

social (classe trabalhadora e classe mais favorecida). No que tange à educação não foi 

diferente, e esta época foi marcada por muitas reivindicações que questionavam os 

cursos de formação de professores. Especificamente em relação à Prática de Ensino, 

as principais discussões estavam relacionadas com sua visão fragmentada, que 

separava as disciplinas teóricas das metodologias de ensino (GAERTNER; 

OECHSLER, 2009). 

 No auge desses movimentos não podemos deixar de mencionar em 1964 o 

golpe militar, que marcou o início de profundas mudanças na vida social, política e 

econômica dos brasileiros. A educação também foi alvo de inúmeras mudanças, 

quando a política educacional durante este período tornou-se pautada por um 

modelo tecnicista. Como mencionamos no capítulo anterior, este modelo de 

educação baseou-se nos princípios da organização das empresas e a 

profissionalização configurou-se como elemento essencial nesse processo. Assim, o 

principal objetivo dos cursos de formação era ser cada vez mais produtivos, por meio 

da formação de professores “bem treinados” (BRZEZINSKI, 1996 apud BARREIRO; 

GEBRAN, 2006). 

 Esta nova proposta de educação em nada contribuiu para superar o ensino 

fragmentado na formação de professores. No que tange à Prática de Ensino, esta 

ainda era pensado como nas Escolas Normais e não apresentavam nenhuma 

articulação entre a formação e a realidade prática do ensino (BARREIRO; GEBRAN, 
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2006).   

 As concepções de prática como imitação ou como mera aplicação de técnicas 

constituem modelos ainda presentes atualmente, tanto entre professores como nas 

próprias instituições de formação, e essas concepções configuram o que se 

denominou como racionalidade técnica (SILVA; SCHNETZLER, 2008). Para Cunha 

(2013), a principal característica da racionalidade técnica é a ideia de que os 

problemas práticos da educação podem ser resolvidos pela aplicação de métodos 

científicos. 

 O modelo da racionalidade técnica recebeu inúmeras críticas, principalmente, 

devido a sua característica reducionista da função do professor. Segundo Pimenta e 

Lima (2004), considerar o professor como um técnico do ensino gera sérios prejuízos 

ao processo de ensino e aprendizagem, pois diante de uma situação que fuja ao seu 

“repertório” de soluções, o professor pode não saber como mediar a situação na sala 

de aula. Este tipo de modelo ainda anula a complexidade que envolve o ato de 

ensinar e não valoriza a capacidade do professor, enquanto profissional, de pensar, 

refletir e atuar diante das especificidades que o trabalho docente exige.  

 As principais mudanças no currículo de formação docente ocorrem após a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB no. 9.394 em 1996. 

Assim, fica determinado que passa a ser responsabilidade do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) definir as diretrizes curriculares para os cursos de graduação. Com 

base na LDB/96 em seu artigo 62: “A formação de docentes para atuar na educação 

básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos de educação” (BRASIL, 2008). 

 Quanto à Prática de Ensino, a LDB/ 96 indica que esta deverá ser obrigatória e 

se desenvolver durante todo o curso dentro de uma carga horária mínima de 300 

horas para garantir a integralização das atividades acadêmicas de formação. Quanto 

ao Estágio este também será obrigatório, tendo como duração mínima um semestre, 

ou seja, 100 dias letivos, e se desenvolverá a partir da segunda metade do curso 

(BRASIL, 2008). Essas diretrizes abrem espaços para novas proposições na formação 

docente. Surge uma outra concepção de prática, agora como componente curricular, 

que visa superar a ideia de prática como exercício e aplicação sob a forma de Estágio 
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Supervisionado. 

 Posteriormente, por meio das Resoluções CNE/CP nº 01/2002 e CNE nº 

02/2002, foram estabelecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

professores da educação básica. Ficou instituído ainda: 1800 horas destinadas às 

atividades de ensino/aprendizagem, 200 horas de atividades de enriquecimento 

didático, científico, curricular e cultural, 400 horas da prática como componente 

curricular e 400 horas do estágio curricular supervisionado (BRASIL, 2002a, 2002b). É 

nessa configuração que os estágios e a prática de ensino estão organizados 

atualmente (PIMENTA; LIMA, 2004).  

 Mediante estas alterações na formação docente tem-se que o estágio passa a 

conferir uma dimensão prática que possibilite aproximar o licenciando da realidade 

de sua atuação profissional, e a prática de ensino deve conferir, além de uma 

dimensão prática uma dimensão teórica, que fornece subsídios para entender e 

transformar a realidade (KASSEBOEHMER; FERREIRA, 2008). 

 Essas novas resoluções ainda apresentaram lacunas e por isso, foram alvo de 

inúmeras críticas. Para Pimenta e Lima (2004) da forma como foram apresentadas 

não ajudaram a superar a dicotomia entre teoria e prática. O estágio, por exemplo, 

aparece separado das demais atividades práticas, científico-culturais, etc. Estudiosos 

ainda argumentam que foram destinadas muitas horas para as atividades práticas e 

defendem a necessidade de uma formação teórica consistente na área da educação 

(SCHEIBE; BAZZO, 2016). 

  Outras questões também foram alvo de discussões, como por exemplo, a carga 

horária mínima exigida para o curso e as dúvidas que foram levantadas sobre a 

configuração dos estágios e o entendimento da prática como componente curricular 

(SCHEIBE; BAZZO, 2016). 

 Desta forma, verificamos que essas modificações nos currículos da formação 

de professores não garantiram por si só a superação do ensino fragmentado, na qual 

os conteúdos teóricos encontram-se desarticulados das metodologias e das realidades 

de ensino, mas sinalizaram diferentes caminhos para o tratamento da prática e do 

Estágio Supervisionado na formação.  

 Novos caminhos que buscam superar as lacunas deixadas pelas resoluções 
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passadas estão presentes nas diretrizes aprovadas em 2015. A Resolução CNE/CP nº 

02/2015 estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior e para a formação continuada. Esta nova resolução dá continuidade às 

diretrizes anteriores em vários aspectos, ao passo que também propõe algumas 

modificações. No que se refere à carga horária mínima do curso, profissionais da 

educação consideravam que era necessária sua expansão, então essa passa de no 

mínimo 2.800 para 3. 200 horas (SANTOS; PEREIRA, 2016).  

 Em relação às dúvidas sobre a concepção de prática como componente 

curricular e sua distinção dos Estágios Supervisionados, as novas diretrizes ratificam 

que a Prática de Ensino se configura como um conjunto de atividades formativas 

presente ao longo do curso, podendo ser desenvolvidas como núcleo ou parte de 

disciplinas ou outras atividades formativas. Por meio destas atividades, no âmbito do 

ensino, é que serão mobilizados os conhecimentos, as habilidades e competências 

adquiridas ao longo do curso. Por sua vez, o Estágio Supervisionado tem por 

finalidade articular e consolidar as diversas competências adquiridas por meio de 

atividades formativas, tanto de caráter prático, como teórico. Este se configura por 

um conjunto de atividades formativas que se dará pela supervisão de um docente 

formador e a colaboração de profissionais da área (BRASIL, 2015). 

 As principais novidades dessa nova resolução estão relacionadas à valorização 

do profissional docente que apresenta um capítulo inteiro para discutir essas 

questões. A abertura de espaços para discussão deste tema representa uma conquista 

muito importante para a profissão docente. Segundo Pereira (1999), os baixos 

salários, as péssimas condições de trabalho e os problemas do contexto educacional 

no Brasil são questões que afetam negativamente os cursos de formação e estes só 

poderão ser resolvidos com mudanças drásticas nas condições de trabalho.   

 De acordo com esse novo documento, a valorização profissional dar-se-á por 

meio da articulação entre a formação inicial, a continuada, planos de carreira e 

salário e condições de trabalho, como por exemplo, uma jornada de trabalho que 

deverá garantir 1/3 da carga horária da atuação profissional para atividades 

pedagógicas fora do espaço da sala de aula, mas necessárias para o exercício do 

trabalho docente (BRASIL, 2015). 
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 Como vimos, ao longo da história a formação docente passou por constantes 

modificações, como resultados das constantes lutas e reivindicações encabeçadas, 

entre outros, pelos estudiosos em educação. Neste cenário, o estágio também passou 

por reformulações e assumiu diferentes significados. Essas alterações nos currículos 

dos cursos de formação abriram caminhos para a valorização da docência e para um 

novo entendimento do que seja formar professor. Essas modificações representam 

um grande passo para o reconhecimento e para a consolidação da docência como 

profissão. Pelo menos, no que se refere aos documentos oficiais. 

Das concepções de estágio ao processo de profissionalização do 
professorado 

 Diante dessas reformulações e avanços, formar professores passou a ser uma 

tarefa bem mais complexa. Neste sentido, o trabalho docente ultrapassa a função de 

simplesmente ministrar aulas (VEIGA, 2009). Dentre as várias atividades 

pedagógicas intrínsecas ao exercício da docência, podemos citar como funções do 

professor, a preparação das diversas atividades formativas, bem como participação 

na elaboração projeto político pedagógico, reuniões com pais e comunidade escolar, 

atividades de desenvolvimento profissional, etc. (BRASIL, 2015). 

 Reconhecer o professor como profissional do ensino é antes de tudo 

considerar sua autonomia e compreendê-lo como uma pessoa provida de 

conhecimentos e competências específicas para o exercício adequado de suas funções 

(ALTET, 2001). Assim, como autônomo o professor passa a ser o responsável por 

suas atividades e escolhas, pois é o profissional mais indicado para decidir como agir 

nas variadas situações e é justamente essa base de conhecimento que sustenta e 

legitima suas ações (TARDIF, 2013). 

 Segundo Tardif (2013), a abolição das escolas normais e a criação de 

universidades para formar professores, que se baseavam em conhecimentos de 

pesquisas científicas, foram condições necessárias para iniciar o processo de 

profissionalização do ensino. Para o autor, a profissionalização docente busca elevar 

o status do professor e assim obter o reconhecimento e a valorização do professor 

junto à opinião pública. Para ele, a profissionalização é um movimento social que 

começa a ganhar força a partir da década de 1980 e são três seus principais objetivos: 
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 O primeiro objetivo é melhorar o desempenho do sistema educativo, 

principalmente, por meio de ações que busquem aumentar a participação dos pais, 

da comunidade e dos professores nas decisões escolares e, ao mesmo tempo, a 

redução da burocracia no sistema educacional.  

 O segundo e principal objetivo de acordo com o autor, é o ensino passar de 

ofício à profissão. Neste sentido, diferentemente da concepção de formação nas 

escolas normais, em que o ensino se fundamentava nos saberes da experiência, agora 

deverá dar lugar aos conhecimentos derivados das pesquisas científicas. Assim, o 

ensino passa de uma mera execução para uma atividade em que se deve refletir, 

criticar, problematizar, criar, etc. 

 Por fim, o terceiro objetivo está relacionado com a construção de uma base de 

conhecimento para o ensino que fundamente a prática docente. É sobre essa base de 

conhecimentos que propomos discutir na seção a seguir. 

Os saberes docentes e suas tipologias 

Os saberes docentes como objeto de um campo de pesquisa surgem por volta 

da década de 1980 e relacionam-se com o movimento pela profissionalização 

docente, ou seja, a reivindicação para o ensino como uma profissão que requer 

conhecimentos, competências e habilidades específicos. Esse processo de 

profissionalização contribui dentre outras coisas para ajudar a superar antigas 

concepções como, por exemplo, que o ensino está relacionado com talento, intuição e 

experiência, ou que consiste apenas em transmitir conhecimentos (ALMEIDA; 

BIAJONE, 2007). Neste sentido, os estudos sobre a base do conhecimento do 

professor têm revelado que o ensino não é constituído por um único saber, mas por 

uma variedade de saberes oriundos tanto das experiências, representações e 

concepções que o professor possui, como também da sua formação científica 

específica e pedagógica (TARDIF, 2014). 

Diante da complexidade que envolve o trabalho docente e das interrogações 

que giram em torno do ensino, muitas pesquisas têm surgido no intuito de investigar 

os conhecimentos que sustentam a prática pedagógica. Assim, surgiram diferentes 

concepções e tipologias sobre a base de conhecimentos necessários para a atuação do 
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professor. Não é objetivo deste trabalho apresentar todas as concepções existentes. 

Desta forma, escolhemos apresentar as ideias de três autores: Tardif (2014), Gauthier 

et al. (2006) e Shulman (1986, 1987).  Essa seleção foi baseada, principalmente, na 

riqueza e amplitude dos trabalhos desenvolvidos, como também pelo alcance e 

reconhecimento que essas pesquisas têm no âmbito da formação de professores. 

Outro motivo para a escolha desses autores está associado à facilidade de acesso as 

obras, o que facilita o seu estudo. As categorias de saberes apresentadas por estes 

autores serviram de suporte para nossas discussões. 

A tipologia dos saberes docentes segundo Tardif 

Os trabalhos de Maurice Tardif têm influenciado significativamente as 

pesquisas sobre saberes docentes no Brasil (ALMEIDA, BIAJONE, 2007). O autor 

defende que a prática pedagógica é composta por uma variedade de saberes e dá 

destaque aos saberes advindo da experiência, pois para Tardif (2014) é por meio dos 

saberes experienciais que os demais saberes são validados.  

Para o autor, os saberes docentes estão relacionados com algo amplo, e 

englobam os conhecimentos, atitudes, competências e habilidades que os professores 

necessitam mobilizar diariamente em seu trabalho na sala de aula. Sobre os saberes 

próprios da profissão docente, ele os define como plurais, heterogêneos e temporais, 

pois considera que os professores constroem e se apropriam progressivamente desses 

saberes durante um período de aprendizagem variável, uma vez que essa construção 

ou aquisição de saberes dar-se-á pela vivência de situações próprias do trabalho 

docente. 

Segundo Tardif (2014), os saberes são provenientes de diversas fontes, desde 

as relações sociais, inserções culturais, até as experiências escolares, práticas 

formativas, etc. Neste sentido, o autor afirma que o saberes docentes estão na 

“confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida 

individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos 

lugares de formação, etc.” (p. 64). É possível afirmar então, que os professores 

possuem várias concepções que utilizam em suas práticas a respeito da educação, 

das instruções dos alunos, da gestão de classe, etc., que são oriundas do seu 

cotidiano, de suas necessidades, limitações, etc. Em outras palavras, para estruturar e 
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orientar suas práticas os professores se baseiam em normas morais, sociais ou até 

mesmo provenientes de tradições escolares e pedagógicas que assimilaram ao longo 

de sua profissão. 

 Assim, Tardif  (2014) propõe uma tipologia de saberes mobilizados pelos 

professores em suas práticas docentes. São eles: saberes provenientes da formação 

profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais. 

 Saberes da formação profissional 

 Para Tardif (2014) esses saberes são provenientes das universidades, das 

faculdades e instituições de formação de professores e estão direcionados à sua 

formação científica pedagógica. Segundo o autor, os professores possuem uma 

relação de exterioridade com esses saberes, pois estes são selecionados e produzidos 

por pesquisadores e ofertados pelas instituições de formação. Assim, os professores 

não participam da produção desses saberes e deverão se apropriar destes ao longo de 

sua formação. 

Os saberes pedagógicos são fundamentais para a prática do professor e, assim, 

devem fazer parte de seu processo formativo. O grande questionamento que gira em 

torno destas questões é que por não ser o professor o produtor deste conhecimento, 

muitas vezes ele sente dificuldades para mobilizá-los nas variadas situações que 

ocorrem na sala de aula. Em sua maioria, esses saberes são selecionados e 

produzidos por profissionais que estão distantes da sala de aula do ensino básico, o 

que significa que podem estabelecer pouca relação com as situações práticas que os 

professores se deparam diariamente na sala de aula. Essa relação de exterioridade 

dos professores com os saberes da formação pode contribuir para a desvalorização 

profissional, pois os mesmos podem ser comparados a técnicos e transmissores 

desses saberes (TARDIF, 2014). 

Saberes disciplinares 

 Para Tardif (2014) os saberes disciplinares são provenientes dos saberes 

sociais. Estes são produzidos pela sociedade e selecionados, definidos e 

administrados pela comunidade científica. Esses saberes são ofertados pelas 

instituições de formação de professores por meio da formação inicial e/ou 
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continuada, sob a forma de disciplinas (matemática, química, física, etc.) e 

correspondem aos diversos campos do conhecimento específico.  Para o autor, os 

professores se apropriam desses saberes ao longo de sua formação, pois também 

possuem uma relação de exterioridade com os mesmos. 

Saberes curriculares 

 Os saberes curriculares estão relacionados com os métodos de ensino e a 

forma de organização dos programas por meio dos quais a instituição escolar 

administra e apresenta os saberes sociais previamente selecionados (TARDIF, 2014). 

Segundo o autor, o professor deverá apropriar-se destes saberes ao longo de sua 

carreira profissional. Assim como os saberes disciplinares, para o autor os 

curriculares também consistem em transformar os saberes sociais em saberes 

escolares e “aparecem como produtos que já se encontram consideravelmente 

determinados em sua forma e conteúdo” (p. 40).  

Saberes experienciais  

Os saberes experienciais estão relacionados com as atividades desempenhadas 

pelos professores em sua prática cotidiana. É por meio dessas atividades que os 

saberes poderão ser mobilizados ou adquiridos. Essa mobilização e aquisição está 

condicionada à variedade de situações que a prática pedagógica impõe (TARDIF, 

2014). 

Tardif (2014) ainda considera que o saber experiencial é um saber existencial e 

personalizado, pois além de estar ligado às experiências do trabalho, está relacionado 

com as histórias de vida dos professores e traz marcas da personalidade do 

professor, sua identidade, suas maneiras, suas regras, consciência, etc. 

Durante sua prática cotidiana os professores estabelecem múltiplas interações. 

Desta forma, surgem inúmeras situações concretas e variáveis que somente as 

definições encontradas nos saberes da formação profissional (conhecimentos 

científicos específicos e pedagógicos ofertados pelas instituições de formação), 

disciplinares e curriculares, como mencionado anteriormente, não fornecem 

elementos suficientes para que os professores possam enfrentá-las. Assim, é no 

exercício de sua prática e em confronto com as diversas situações que os professores 
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refletem, criam, agem e desta forma, desenvolvem habilidades e competências para 

enfrentar as adversidades da profissão (TARDIF, 2014).  

É na prática, por meio da articulação dos demais saberes adquiridos em sua 

formação, que o professor deverá selecionar o que é útil e adequado de para ser 

empregado em sala de aula. Desta forma, consideramos que os saberes docentes é 

um tema que deve ser trabalhado ainda na formação inicial, para que o licenciando 

tenha conhecimento de sua variedade e importância. Ao passo que também 

reconheçam a necessidade da articulação desses saberes para sua prática pedagógica. 

Ensino, ofício feito de saberes 

 Assim como toda profissão possui um corpo de saberes específicos e inerentes 

aos profissionais de cada área, para Gauthier et al. (2006) o ensino também necessita 

da formalização destes saberes. Segundo os autores, a falta de conhecimento sobre os 

saberes docentes traz sérios prejuízos à formação do professor e, consecutivamente, 

ao processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, os autores utilizam as 

expressões saberes docentes e conhecimentos do professor como sinônimos. 

 Os autores afirmam que a não formalização e a falta de informação em torno 

desses saberes resultam em concepções errôneas sobre o ensino que interferem 

negativamente na valorização profissional do docente. Basicamente eles apresentam 

duas visões simplistas sobre o ensino que se perpetuaram ao longo do tempo. Por 

um lado, temos a questão do ensino ser um ofício sem saberes e de outro  ser 

constituído por saberes sem um ofício. 

Ao levantar a questão do ensino ser um ofício sem saberes os autores remetem a 

antigas concepções que rondam o trabalho docente. Como exemplos destas 

concepções eles citam a supervalorização do conhecimento do conteúdo. Durante 

muito tempo defendeu-se a ideia de que para ensinar basta conhecer o conteúdo. Os 

autores ainda citam como equívoco relacionar a prática docente com talento ou 

intuição, neste caso, considerava-se que ensinar estava condicionado à vocação.  

Outro erro apontado está em considerar que os saberes do ensino são construídos 

apenas na experiência, que é por meio dos erros e acertos que o conhecimento do 

professor se desenvolve. 

Gauthier et al. (2006) defendem que a prática é importante para o ensino, 
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assim como é para qualquer profissão. A prática é uma atividade importante e deve 

fazer parte da formação profissional. Assim como o conhecimento do conteúdo, as 

representações e percepções que os professores trazem sobre sua profissão são 

indispensáveis para o exercício da mesma, mas não são os únicos saberes necessários 

para desempenhá-la de maneira eficaz. 

Numa outra vertente, os autores questionam sobre a perspectiva do ensino ser 

constituído por saberes, por vezes, distantes da prática profissional. É neste sentido, 

que eles argumentam sobre a questão dos saberes sem ofício. Na contramão do que foi 

citado anteriormente, os autores argumentam que a busca pela formalização dos 

saberes docentes também pode levar a concepções errôneas sobre o ensino.  

Segundo Gauthier et al. (2006), na busca pela sistematização dos saberes 

docentes, a complexidade que envolve o ensino pode ser ignorada. Assim, este é 

reduzido a mera “aplicação” de saberes que são previamente selecionados e 

definidos pelas comunidades científicas. Como Tardif, Gauthier et al. (2006) também 

concordam que muitos desses saberes têm pouca eficácia prática. E isto está 

relacionado com o fato de estes pesquisadores estarem distantes do contexto real da 

sala de aula.  

Neste sentido, nem ofício sem saberes, nem saberes sem ofício, para Gauthier 

et al. (2006) o ensino é um ofício feito de saberes e também propõem uma tipologia 

para classificá-los. Segundo Almeida e Biajone (2007), os estudos de Gauthier 

também tiveram importantes contribuições para o avanço de pesquisas sobre os 

saberes docentes no Brasil. 

Gauthier et al. (2006) propõem uma tipologia mais ampla que a apresentada 

por Tardif. Para os autores, ao longo do exercício de sua prática o professor “se 

abastece” de uma variedade de saberes que podem ser classificados como: saberes 

disciplinares, saberes curriculares, saberes das ciências da educação, saberes da 

tradição pedagógica, saberes experienciais e saberes da ação pedagógica. 

Saberes disciplinares  

 Assim como Tardif (2014), Gauthier et al. (2006) afirmam que os saberes 

disciplinares são os saberes sociais, ofertados pelas instituições de formação de 

professores sob a forma de disciplinas. Para eles, estes referem-se ao domínio do 
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conteúdo específico e argumentam que conhecer matéria a ser ensinada é 

fundamental e deve fazer parte do repertório de saberes que embasam o trabalho 

docente.  

 Segundo os autores, apesar de sua importância, sozinho este saber não 

representa o repertório de conhecimentos necessários para a profissão docente. Este 

repertório é formado por uma variedade de saberes que devem ser mobilizados e 

articulados na prática. Os autores afirmam que, quando se trata de conhecimento 

para o ensino, este passa a ser algo mais amplo, pois conhecer o conteúdo é diferente 

de conhecer o conteúdo para o ensino, pois vai além de saber os conceitos, é preciso 

entender sua história, seu contexto, as implicações, etc. Assim, o tipo de 

conhecimento e a forma que o professor se relaciona com o conteúdo implicam na 

eficácia de sua prática. 

Saberes curriculares  

 Os saberes curriculares, também presentes entre as categorias propostas por 

Tardif (2014), referem-se à gestão que é feita dos saberes disciplinares. Essa gestão 

(seleção e organização) dos saberes é feita pelas escolas, pelos especialistas das 

diversas áreas ou até mesmo pelas editoras que transformam os conhecimentos 

sociais em programas de ensino, e são apresentados para professores como manuais 

para serem trabalhados na sala de aula. Os professores não produzem estes 

programas, mas é fundamental que os conheçam, pois estes também são saberes que 

compõem a base de seu conhecimento (GAUTHIER et al., 2006). 

Saberes das ciências da educação  

 Estes saberes são construídos e adquiridos pelos professores ao longo de sua 

formação e/ou de suas experiências profissionais. Referem-se aos conhecimentos 

sobre o funcionamento do sistema escolar, as teorias de educação, a jornada de 

trabalho do professor, sobre a evolução e desenvolvimento profissional, etc. Esses 

conhecimentos não são mobilizados diretamente na prática da sala de aula, mas 

servem como base para compreendê-la melhor. Assim, também fazem parte do 

repertório de conhecimentos do professor.  Esse tipo de conhecimento ajuda o 

professor a se entender como profissional (GAUTHIER et al., 2006). Estão 
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relacionados também com os saberes pedagógicos da formação (saberes ofertados 

pelas disciplinas pedagógicas na formação), propostos entre as categorias de Tardif 

(2014).  

 
Saberes da tradição pedagógica  

 Esses saberes referem-se às concepções e representações que os professores 

trazem consigo, antes mesmo de ingressar na formação. Por exemplo, representações 

sobre o papel do professor, do aluno, o que é ensinar, etc. Essas representações, 

muitas vezes, influenciam o comportamento do professor em sala de aula e servem 

como “modelos”. O problema é que muitas dessas representações são falhas. Assim, 

é por meio dos saberes experienciais que os saberes da tradição pedagógica deverão 

ser modificados ou validados (GAUTHIER et al., 2006). Tardif (2014) considera que 

estes compõem os saberes experienciais, pois são construídos pelos professores ao 

longo de suas experiências e histórias de vida. 

Saberes experienciais  

 Para Gauthier et al. (2006), os saberes experienciais são adquiridos pelos 

professores por meio de suas experiências. Porém, os autores consideram como 

saberes individuais do professor, pois estes se mantém como um “segredo da sala de 

aula”. Apesar dos professores possuírem estes saberes eles não são divulgados e, 

assim, não são testados pela comunidade científica. Para os autores, é possível que o 

professor tenha determinadas atitudes que influenciam no desempenho dos alunos e 

mesmo assim, quando questionados quais atitudes e conhecimentos foram 

envolvidos nesses processos, eles podem não possuir argumentos coerentes para 

explicá-los. 

Saberes da ação pedagógica 

Os saberes da ação pedagógica referem-se aos saberes experienciais no 

momento em que estes se tornam públicos, ou seja, quando o conhecimento 

individual do professor, adquirido ao longo de suas experiências profissionais, são 

testados e validados pela comunidade científica. A validação e divulgação desses 

conhecimentos contribuem para o desenvolvimento e o reconhecimento profissional 
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do docente. 

Apesar de se apresentarem em diferentes categorias, os autores afirmam que 

os saberes docentes não são independentes. Funcionam interligados e devem ser 

articulados e mobilizados na prática diária do professor. Os saberes da ação 

pedagógica, por exemplo, surgem da relação entre os demais. E é por meio desses 

saberes que os professores irão determinar suas escolhas e ações na sala de aula. 

O conhecimento pedagógico do conteúdo 

 Ao discutir sobre a base de conhecimentos necessária para o ensino, Shulman, 

diferentemente dos outros dois autores citados anteriormente, não utiliza o termo 

saber, mas refere-se aos conhecimentos. O autor argumenta que a grande questão 

está em compreender o que os professores sabem sobre o conteúdo e de que maneira 

transformam esses conteúdos em conhecimentos a serem ensinados. Os estudos de 

Shulman (1986, 1987) tiveram grande repercussão no âmbito internacional 

(BOZELLI, 2010). 

 Em seus trabalhos o autor aborda questões que por muito tempo marcaram e 

talvez, ainda hoje marquem a profissão docente, como por exemplo, a desvalorização 

dos conhecimentos do professor. O autor levanta duas questões contrárias e que 

perduraram em épocas distintas, mas ainda influenciam na forma atual de pensar a 

profissão docente.  

 Em suas pesquisas, o autor constatou que durante muito tempo, mais 

precisamente no final do século XIX, os cursos de formação supervalorizavam o 

conhecimento do conteúdo em detrimento dos conhecimentos pedagógicos. 

Considerava-se que possuir o conhecimento do conteúdo era a principal ou a única 

condição para ensiná-lo. Por questões já mencionadas e discutidas pelos demais 

autores, sabemos que essa concepção não deveria ser mais aceita. 

 Em contrapartida, em meados do século XX essa questão se inverte, passou-se 

a focar muito na importância dos conhecimentos pedagógicos, nas estratégias e 

metodologias de ensino e a importância do conteúdo específico foi sendo esquecida. 

Shulman (1986) argumenta que se os conhecimentos do conteúdo específico não 

eram suficientes para ensinar, tampouco os conhecimentos pedagógicos seriam. 

 É nesta perspectiva que o autor discorre sobre a desvalorização do 



55 

conhecimento do professor. No momento em que o conhecimento do conteúdo perde 

espaço e passa-se a considerar que um bom professor é aquele que detém 

conhecimentos sobre teorias e algumas metodologias de ensino, o status do professor 

sofre influências e é prejudicado, pois se associa a imagem deste a um profissional 

que não possui conhecimentos suficientes sobre o conteúdo específico.   

 Preocupado com os resultados de suas pesquisas que revelaram uma grande 

distância entre o conhecimento do conteúdo e o método pedagógico, Shulman 

buscou investigar as complexidades da compreensão e transmissão do conhecimento 

do conteúdo do professor. Com base nestas pesquisas ele propõe um ciclo de 

atividades que envolvem a ação docente, como mostra o Quadro 3 a seguir: 

Quadro  3- Um modelo de ação pedagógica 

Compreensão É necessário que o professor conheça criticamente o conteúdo a 
ser ensinado, os seus propósitos, estruturas, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
Transformação 

Preparação: Preparação dos materiais instrucionais, o que 
envolve uma compreensão crítica do professor, para saber o que 
é apropriado ou não. 
 
Representação: Os recursos que o professor utiliza para 
representar sua compreensão (metáforas, exemplos, ilustrações, 
etc.) e que irão possibilitar a compreensão dos alunos. 
 
Seleção: escolha de repertório instrucional que inclui maneiras 
de ensinar, organizar, etc., por exemplo, leituras, demonstração, 
diálogos, etc. 
 
Adaptação: Adaptar o material representado às características e 
necessidades dos alunos, por meio da linguagem, estratégias, 
etc. 

Instrução Inclui gestão da sala de aula, explicação e discussão dos 
conteúdos, interagir com os alunos por meio de perguntas, 
reações, elogios, etc. 

Avaliação Avaliar tanto o entendimento do aluno durante o ensino 
interativo, como o próprio desempenho do professor. 

Reflexão Rever, reconstruir e analisar criticamente o próprio desempenho 
e o da classe. A reflexão é um dos meios para a aquisição dos 
saberes advindos da experiência profissional 

Novas 
compreensões 

As novas compreensões representam um recomeço, pois após as 
reflexões as novas compreensões deverão proporcionar aos 
professores novas interpretações tanto dos propósitos e dos 
conteúdos a serem ensinados 
como dos alunos e dos próprios processos didáticos. 
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Fonte: Adaptado de Shulman (1987) 

 Desta forma, verificamos que a ação pedagógica se inicia e se encerra na 

compreensão, nos conhecimentos que o professor tem acerca do ensino e nas novas 

interpretações que a prática pedagógica proporciona. Para Shulman (1987), estas 

etapas não representam roteiros que o professor deve seguir, mas é preciso que os 

cursos de formação forneçam esta compreensão e a construção de habilidades para o 

ensino de forma que quando solicitado o professor saiba como executá-los em sua 

prática pedagógica. 

 A base do conhecimento do professor 

 Shulman (1986) distinguiu o conhecimento necessário para a prática 

pedagógica em três categorias: conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico do 

conteúdo e conhecimento curricular. Posteriormente, Shulman (1987) reorganizou essas 

categorias e apresentou algumas mais: conhecimento do conteúdo, conhecimento 

pedagógico geral, conhecimento do currículo, conhecimento pedagógico do conteúdo, 

conhecimento dos alunos, conhecimentos de contextos educacionais, conhecimentos dos fins, 

propósitos e valores da educação e de sua base histórica e filosófica.  

Conhecimento do conteúdo  

Em relação a esta categoria, Shulman (1987) defende que o professor deve ter 

uma compreensão profunda sobre a matéria a ser ensinada. É importante conhecer 

como os conceitos se estruturam e estabelecer uma seleção e organização dos 

mesmos de modo a promover um maior entendimento por partes dos alunos. O 

professor é o profissional responsável por determinar o que é essencial ou periférico 

de um determinado conteúdo e isso exige um conhecimento profundo do mesmo. 

Segundo o autor, o professor é a primeira fonte para a compreensão dos 

alunos. Por isso, diante da diversidade que eles representam numa sala de aula, é 

necessário que o professor possua conhecimento suficiente sobre as estruturas da 

matéria para que possa ser flexível em suas posturas e metodologias e assim, 

comunicar sua compreensão sobre um mesmo conceito de diferentes formas.  

Conhecimento pedagógico geral  
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 Shulman (1987) considera que o conhecimento pedagógico geral faz parte da 

base de conhecimento do professor. Assim, deve estar presente durante a sua 

formação inicial e continuada. É de posse deste conhecimento que o professor 

gerencia e organiza a sala de aula, lança mão de estratégias de comunicação com seus 

alunos, etc. 

Conhecimento do currículo  

O conhecimento do currículo refere-se à gestão que é feita dos conhecimentos 

sociais. Este é sistematizado e organizado por meio de programas, materiais, 

sequências didáticas, currículos, sistemas explícitos e implícitos das escolas, etc. que 

irão compor o conhecimento escolar. Para sua prática pedagógica o professor lança 

mão desses dispositivos que por vezes inibem ou facilitam o seu trabalho em sala de 

aula. Assim, ele deverá apropriar-se e conhecer estes dispositivos, suas estruturas e 

contextos e utilizá-lo adequadamente (SHULMAN, 1987). 

Conhecimento pedagógico do conteúdo  

Para Shulman (1987) o conhecimento pedagógico do conteúdo merece 

destaque na base de conhecimento do professor. Ele refere-se à combinação entre o 

conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico. É a posse desse 

conhecimento que distingue um especialista do conteúdo de um professor. De posse 

deste conhecimento, o professor compreende as estruturas e a organização de 

conceitos e conteúdos e pode adaptá-los aos interesses e necessidades dos alunos. 

Conhecimento dos alunos  

 Como observamos até aqui, quando Shulman (1987) se refere à adaptação 

necessária do conteúdo em conhecimento a ser ensinado, ele afirma que isto deve 

ocorrer levando-se em consideração as dificuldades e aptidões dos alunos. Assim, 

conhecer os alunos e suas características (cultura, motivações, classe social, 

habilidades, etc.) deve fazer parte da base de conhecimento do professor. 

Conhecimento de contextos educacionais  

 Conhecer o local de trabalho é essencial para qualquer profissão.  Para o 

professor isto não é diferente, Shulman (1987) argumenta que é indispensável que 



58 

este conheça o funcionamento da sala de aula e do sistema escolar, as características 

da comunidade, a cultura, etc. 

Conhecimento dos fins, propósitos e valores da educação e de sua base histórica e filosófica 

O conhecimento dos fins, propósitos e valores da educação e de sua base 

histórica e filosófica compõem o conhecimento pedagógico geral, necessário para a 

prática pedagógica do professor. 

Diante da variedade de saberes e conhecimentos apresentados nesse capítulo e 

para uma melhor visualização do leitor, agrupamos e apresentamos no Quadro 4 a 

seguir, as categorias propostas pelos autores aqui retratados. 

Quadro  4- Tipologia dos saberes docentes 

Formação Tardif (2014) Gauthier et al. 

(2006) 
Shulman (1986, 1987) 

Formação 

disciplinar 

Saberes 
disciplinares 

Saberes 
disciplinares 

Conhecimento do conteúdo 
específico 

 

Formação 

pedagógica 

 
Saberes da 
formação 
profissional 

 
Saberes das 
ciências da 
educação 

Conhecimento pedagógico geral 
 
Conhecimento dos fins, 
propósitos e valores da educação 
e de sua base histórica e 
filosófica. 

Formação 

curricular 

Saberes 
curriculares 

Saberes 
curriculares 

Conhecimento do currículo 

 

 

 

Formação 

cultural e 

experiencial 

 
 
 
Saberes 
experienciais 

Saberes da 
tradição 
pedagógica 
 

 
Conhecimento dos alunos 

 
 

Saberes 
experienciais 
 

Conhecimento de contextos 
educacionais 

Saberes da ação 
pedagógica 

-- -- 
*Conhecimento pedagógico do 
conteúdo 

Fonte: A autora 

Com base no Quadro 4, é importante ressaltar que apesar das diferentes 

tipologias que foram surgindo, é comum entre os autores que os cursos de formação 

docente devem garantir uma formação disciplinar, no sentido de que os 

conhecimentos do conteúdo específico devem ser valorizados na formação; uma 

formação pedagógica, para que o futuro professor saiba fazer a adaptação dos 
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conhecimentos científicos em conhecimentos a serem ensinados e mediar as diversas 

situações na sala de aula; uma formação cultural, pois é essencial que os professores 

reconheçam a importância das diversidades sociais e culturais, e assim , valorizem os 

conhecimentos sobre os alunos e suas características; e que todos estes 

conhecimentos estejam articulados com a formação prática dos futuros professores. 

É importante ressaltar que não agrupamos o conhecimento pedagógico do 

conteúdo, tal como definido por Shulman, em nenhuma categoria, pois entendemos 

que para o autor, trata-se de um conhecimento que engloba e resulta da articulação 

de todos os outros conhecimentos.  

Como vimos, a mobilização desses saberes, na prática, é imprescindível. 

Assim, dada a importância da formação prática para os futuros professores, falamos 

um pouco mais sobre as questões que envolvem as atividades praticas de estágios na 

seção a seguir. 

Desafios das práticas dos estágios diante dos processos formativos 

De acordo com o que foi apresentado no capítulo anterior, características 

específicas da prática pedagógica dos professores podem favorecer a aprendizagem 

dos alunos. Por meio de práticas mais dialógicas os professores criam espaços para 

que os alunos expressem suas opiniões e ideias e, assim, contribuem para a 

consolidação do conhecimento escolar. 

Para implementar uma prática pedagógica eficaz, é necessário que os 

professores articulem uma variedade de conhecimentos, adquiridos principalmente 

na sua formação inicial. Contudo, algumas características que ainda marcam os 

cursos de formação podem dificultar essa articulação. Em relação à formação de 

professores de Ciências, a desarticulação entre os conhecimentos científicos 

específicos e pedagógicos, bem como a falta de relação que estes conhecimentos 

estabelecem com o contexto real em que a prática acontece podem ser apontadas 

como algumas dessas características. Segundo Schnetzler (2000), essa organização 

dos currículos das licenciaturas pode ser apontada como uma das responsáveis pela 

ineficiência da formação docente. 

No que se refere especificamente ao ensino de Química, os problemas não são 
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diferentes. Para Maldaner (2006), com o descompasso entre a formação pedagógica 

frente à formação disciplinar, o professor novato pode não saber promover a 

organização e estruturação de seu ensino, pois considera-se que é diferente aprender 

os conteúdos de Química durante a formação inicial e de saber ensinar esses 

conteúdos no contexto escolar.  

Segundo Maldaner (2006), isso não significa que os professores não saibam o 

conteúdo, mas é a sensação que se tem diante de um problema, que é de cunho 

pedagógico. Ao tentar usar o conhecimento aprendido na universidade, os 

licenciandos se deparam com dificuldades para resolverem problemas práticos 

(problemas relacionados às dificuldades dos alunos frente a uma metodologia 

empregada, a linguagem, a contextualização do conteúdo, etc.).  

Para Tardif (2014), o grande problema é que os cursos de formação de 

professores enfatizam e são dominados por conteúdos e lógicas disciplinares em 

detrimento dos conhecimentos profissionais, ou seja, o trabalho docente exige 

competências, conhecimentos e habilidades próprios da sua profissão que na maioria 

das vezes são negligenciados pelos cursos de formação. Assim, as disciplinas 

apresentam-se de forma fragmentada sem estabelecer nenhuma relação umas com as 

outras, portanto têm pouco impacto na formação desses futuros professores. 

Os cursos de formação são pautados no modelo aplicacionista do 

conhecimento, ou seja, a pesquisa, a formação e a prática são entendidas como 

esferas independentes e isoladas. Assim, os pesquisadores produzem os 

conhecimentos que serão “transmitidos” durante a formação e em seguida, serão 

“aplicados” durante a realização do estágio (TARDIF, 2014).   

 Dada as limitações dos cursos de formação, a prática do estágio passa a ser 

uma atividade de grandes desafios para o futuro professor, pois o Estágio 

Supervisionado tem por finalidade articular e consolidar as diversas competências 

adquiridas por meios de atividades formativas, tanto de caráter prático, como 

teórico. Este é o ambiente propício para o desenvolvimento do conhecimento docente 

por meio da interação entre os cursos de formação e o contexto prático da sala de 

aula (PIMENTA; LIMA, 2004).  
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 O estágio é entendido ainda como um espaço de ressignificação de saberes, 

pois como vimos, a aquisição dos saberes docentes inclui também o que é aprendido 

na prática. Segundo Frison (2012), é necessário o emprego prático desses saberes para 

construção da consciência do que é ser professor. 

Para Gauthier et al. (2006), os saberes ofertados na formação precisam ser 

revisados, questionados, modificados à luz da prática e do contexto real da sala de 

aula, levando em consideração toda a complexidade que permeia a profissão 

docente. Reafirmamos, assim, a importância das atividades de estágio, pois quando o 

licenciando é inserido no contexto real da prática este passa a refletir e questionar seu 

processo de formação. 

Dessa forma, entendemos que o estágio é um momento privilegiado nos 

cursos de formação docente. Além de possibilitar e estabelecer relações entre a teoria 

e a prática, propicia ao licenciando construir e desenvolver reflexões por meio de 

suas próprias experiências. Assim, a partir das relações tecidas nas interações na sala 

de aula, o estágio pode ser entendido como um lócus de profissionalização. 

Neste sentido, o estágio, assim como as demais atividades formativas, é um 

momento essencial nos cursos de formação docente, pois este é um espaço de 

reflexão e construção da identidade profissional. Porém, mesmo diante da 

importância do estágio para a formação, pesquisas revelam que estes, por vezes, 

seguem improvisados, sem apoio e orientação devida (BENITIS; SARTI; NETO, 

2015). Assim, neste trabalho buscamos analisar o papel que o estágio tem ocupado na 

formação dos futuros professores e de que forma este tem se configurado um espaço 

de mobilização de saberes e assim, de aquisição das regras hierárquicas e discursivas 

necessárias para instrução na sala de aula.  
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4- ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, por meio da Plataforma Brasil, tendo 

sido devidamente aprovada por este comitê em 30 de setembro de 2015, o qual gerou 

como número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 

46347015.0.0000.0055. 

A pesquisa pode ser definida como o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento de um método, cujo principal objetivo é encontrar respostas para 

problemas mediante o emprego de procedimentos científicos (GIL, 2008). Este 

capítulo centrar-se-á na descrição dos processos metodológicos adotados para a 

realização do presente estudo. 

Tipo de pesquisa 

Adotamos para este trabalho uma abordagem de cunho qualitativo, pois neste 

tipo de pesquisa os dados são obtidos por meio do contato direto do investigador 

com o objeto pesquisado. Desta forma, enfatiza-se mais o processo do que 

simplesmente os resultados, e as perspectivas e características dos participantes são 

levadas em consideração (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Nesse sentido, por meio da 

aproximação com os participantes da pesquisa, a abordagem qualitativa permite uma 

maior compreensão da dinâmica do grupo investigado.  

Utilizamos como método principal para a construção dos dados a observação 

participante, tipo de observação em que a identidade do pesquisador e os objetivos 

da pesquisa são revelados ao grupo pesquisado, podendo contar, desta forma, com a 

cooperação deste grupo (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Assim, este método é o que melhor 

se adéqua aos objetivos desta pesquisa, pois nos permite descrever e entender, 

através da observação e da interação com o grupo, características específicas do 

contexto. 

O caminhar da pesquisa 

Inicialmente, aplicamos um questionário para todos os alunos da turma de 

Estágio Complementar II, com o objetivo de obter dados para traçar um perfil dos 
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alunos participantes da nossa pesquisa. Os questionamentos levantaram informações 

como a idade, escolas onde cursaram o Ensino Médio, experiência profissional, etc. 

(APÊNDICE A). 

 Acompanhamos as aulas da disciplina Estágio Complementar II das turmas 

de licenciandos em Química durante o semestre 2015.2, como mostra a Tabela 1:  

Tabela 1- Cronograma de observação das aulas na universidade 

Cronograma de observação da disciplina Estágio Complementar II 

Turma de estágio P1 Turma de estágio P2 Nº de aulas/horas 

01/10/2015 03/10/2015 3 aulas/2:30 hs 

08/10/2015 10/10/2015 3 aulas/2:30 hs 

15/10/2015 17/10/2015 3 aulas/2:30 hs 

21/10/2015 22/10/2015 3 aulas/2:30 hs 

28/10/2015 29/10/2015 3 aulas/2:30 hs 

-- 05/11/2015 3 aulas/2:30 hs 

14/11/2015 15/11/2015 3 aulas/2:30 hs 

21/11/2015 22/11/2015 3 aulas/2:30 hs 

28/11/2015 29/11/2015 3 aulas/2:30 hs 

04/12/2015 05/12/2015 3 aulas/2:30 hs 

11/12/2015 12/12/2015 3 aulas/2:30 hs 

18/12/2015 a 02/02/2016 18/12/2015 a 02/02/2016 Recesso 

03/02/2016 04/02/2016 3 aulas/2:30 hs 

10/02/2016 Feriado 3 aulas/2:30 hs 

17/02/2016 18/02/2016 3 aulas/2:30 hs 

24/02/2016 25/02/2016 3 aulas/2:30 hs 

02/03/2016 03/03/2016 3 aulas/2:30 hs 

09/03/2016 10/03/2016 3 aulas/2:30 hs 

16/03/2016 17/03/2016 3 aulas/2:30 hs 

23/03/2016 24/03/2016 3 aulas/2:30 hs 

30/03/2016 31/03/2016 3 aulas/2:30 hs 

Fonte: A autora 

 Foi necessário acompanhar as aulas nas duas turmas de Estágio 

Complementar II (P1 e P2), pois os alunos participantes da nossa pesquisa estavam 

matriculados em turmas diferentes. Devido a algumas atividades do mestrado, não 

pude acompanhar a aula no dia 04/11/2015. 

 Como instrumento de coleta de dados, utilizamos um diário de campo, onde 

foram registradas informações consideradas importantes observadas durante essas 

aulas. As principais observações e que nos auxiliaram neste trabalho encontram-se 

em apêndice.   

 Investigamos também a prática pedagógica desses estagiários e, para isso, 
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acompanhamos também duas ou mais aulas nas escolas em que se desenvolveram os 

estágios. Estas aulas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas. O 

cronograma da Tabela 2 mostra o número de aulas observadas de cada estagiário. 

Tabela 2- Cronograma de observação das aulas nas escolas 

Cronograma de observação das aulas dos estagiários 

Estagiários Datas Nº de aulas 

A 28/10/2015 e 11/11/2015 4 aulas 

B 06/11/2015 e 20/11/2015 4 aulas 

C 27/10/2015 e 01/12/2015 4 aulas 

D 10/11/2015 e 01/12/2015 4 aulas 

E 19/11/2015 2 aulas 

F 06/11/2015 e 18/11/2015 2 aulas 

G 26/10/2015 e 23/11/2015 4 aulas 

H 27/10/2015, 17/11/2015 e 24/11/2015 3 aulas 

I 06/11/2015 e 09/11/2015 2 aulas 
Fonte: A autora 

 Além dos gravadores, utilizamos como instrumento de coleta de dados o 

diário de campo, e as informações contidas neste documento nos ajudaram a 

contextualizar os registros dos áudios. 

Ao final das observações recolhemos relatos dos estagiários sobre sua 

experiência no estágio, utilizando como instrumento de coleta de dados a entrevista 

semiestruturada (APÊNCICE B). Segundo Ludke e André (1986), este tipo de 

entrevista segue um roteiro básico, não rígido, o qual permite ao pesquisador fazer as 

adaptações necessárias durante o seu desenvolvimento. Para complementar nossos 

dados, entrevistamos também a professora supervisora da disciplina (APÊNDICE C). 

Utilizamos para os registros das entrevistas gravadores de áudio.  

Revisamos ainda os planos de aula e os relatórios de estágio, bem como o 

Projeto Político Pedagógico de Licenciatura em Química da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia que serviram como complemento dos nossos dados. 

Cenários da pesquisa 

O Estágio Complementar II, disciplina que foi o alvo de nossas observações, é 

o estágio de regência no Ensino Médio, com carga horária total de 90 horas e 2 

créditos. Essas horas estão divididas entre as aulas de orientação e supervisão na 

Universidade e a regência de classe no Ensino Médio. Assim, os cenários da pesquisa 
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foram constituídos pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- campus de 

Jequié-BA, onde acompanhamos as aulas da disciplina Estágio Complementar II, e as 

seis escolas públicas de Jequié- BA, onde os estagiários realizaram seus respectivos 

estágios. 

A escolha das escolas 

 Consideramos importante discorrer também sobre a escolha das escolas onde 

se desenvolveram os estágios, pois com base em nossos referenciais acreditamos que 

diferentes contextos sociais implicam em diferentes práticas. E o primeiro contato da 

professora supervisora com os estagiários foi justamente o momento de orientação 

para a escolha dessas escolas.  

 Essa escolha é de fundamental importância para o desenvolvimento do 

estágio, pois as experiências vivenciadas pelos licenciandos são influenciadas pelas 

características de cada escola. Para Tardif e Lessard (2014), a escola vai além de um 

espaço físico, e possui características organizacionais e sociais que definem como o 

trabalho do professor é planejado, realizado, supervisionado, etc. 

 Foi possível observar que os licenciandos tiveram total liberdade para escolher 

as escolas em que se desenvolveriam os estágios. A professora supervisora apenas 

orientou sobre a obrigatoriedade do estágio se desenvolver na cidade de Jequié –BA 

e a não estagiar em determinadas escolas da cidade, devido a algumas experiências 

passadas não terem sido proveitosas, alegando a indisciplina dos alunos, a ausência 

de uma direção participativa, etc. A escola tem uma posição central na formação de 

professores, pois é nesse espaço que os estagiários irão interagir com outros 

profissionais que também irão contribuir em seu processo de formação. 

Esta escolha foi a primeira dificuldade enfrentada por esses estagiários. Muitas 

se recusaram a aceitá-los, inclusive escolas que possuíam vínculos com a 

Universidade, por meio do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência). As escolas apresentaram vários motivos para não aceitar os estagiários, 

como a inviabilidade de estagiar na quarta unidade que é um momento em que os 

professores já conhecem as “necessidades” de cada aluno, o momento que se sabe 

sobre os aprovados e reprovados, o que pode ser feito ou não para resolver tal 

situação, etc. Outras escolas afirmaram que não “costumam” receber estagiários, se 



66 

queixam da relação que a Universidade tem com as escolas, em que estas “utilizam” 

a escola para desenvolver suas atividades (não só o estágio, mas diversas pesquisas 

que acontecem no contexto escolar), sem oferecer nenhum retorno para a mesma. 

Segundo Pimenta e Lima (2004), é importante que o estagiário compreenda que sua 

atividade na escola não tem apenas por finalidade “colher” dados, mas entenda a 

importância da participação, da conquista e da negociação do seu espaço na escola.  

A escola é um sistema burocrático, possui características organizacionais 

específicas e por vezes invariáveis (TARDIF; LESSARD, 2014). Esta burocracia e 

características até então desconhecidas pelos estagiários podem ser consideradas 

como um empecilho para que as escolas os acolham. Acreditamos que a participação 

mais ativa da Universidade neste momento poderia favorecer esse acolhimento. 

Consideramos necessário que a Universidade estabeleça relações com a escola antes 

do acolhimento do estagiário, para que esta entenda a importância do seu papel na 

formação do futuro professor. 

Os estagiários procuraram várias escolas e foram justamente as escolas mais 

periféricas que os acolheram. Essas escolas geralmente são as últimas opções dos 

estagiários, que afirmam que a localização e a falta de recursos (laboratórios, 

materiais e em alguns casos, o livro didático), dentre outros fatores, os influencia em 

sua decisão. Normalmente o público dessas escolas é a própria comunidade na qual 

estão inseridas. Seus alunos, em sua maioria, são de famílias pertencentes à classe 

trabalhadora. Apesar disso, os estagiários argumentaram que conseguiram 

estabelecer boas relações com essas escolas. 

Conforme apresentado pela teoria de Bernstein, há diferenças na aquisição e 

domínio entre os códigos sócio linguísticos (restritos e elaborados) das diferentes 

classes sociais. Como mencionamos no capítulo 2, o professor poderá promover a 

aquisição do código pedagógico por parte dos alunos por meio de práticas 

pedagógicas com características sociológicas apropriadas (MORAIS; NEVES, 2005). 

Neste sentido, acreditamos que estagiar em escolas com essas características sociais é 

de grande importância para a formação do professor e, ao mesmo tempo, um grande 

desafio, pois aproxima o licenciando de diversas situações reais e específicas que 

poderá encontrar ao longo de sua carreira.   
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 Segundo Pimenta e Lima (2004), o exercício da profissão docente envolve 

compreender as particularidades da escola e sua relação com a sociedade. Assim, 

durante o estágio, é importante que o licenciando compreenda a realidade em que a 

escola está inserida e que leve isto em consideração no desenvolvimento de sua 

prática pedagógica. 

As escolas 

Para compreender os contextos em que os estágios se desenvolveram, 

apresentamos a seguir algumas características dessas escolas, baseadas 

principalmente nos dados disponibilizados no portal QEdu2, no INEP e nas 

descrições apresentadas nos relatórios de estágio. Os dados disponibilizados para as 

escolas são referentes ao ano de 2015. 

Quanto a infraestrutura das escolas, buscamos sistematizar os dados 

apresentados no portal QEdu de acordo com a Tabela 3:    

Tabela 3- Dados sobre a infraestrutura das escolas 

Infraestrutura (Dependências) 

Escolas Biblioteca Lab. de 
Informática 

Lab. de 
Ciências 

Sala de 
leitura 

Quadra 
esportiva 

E1  X   X 

E2  X   X 

E3  X  X  

E4  X    

E5  X    

E6 X X X  X 
Fonte: Adaptado de Fundação Lemann e Meritt (2012) 

  De acordo com os dados apresentados, somente a Escola 6 (E6) possui 

laboratórios de ciências em suas dependências. Com base em dados dos relatórios de 

estágio, verificamos que a Escola (E1) possui vidrarias e reagentes (frutos de um 

projeto desenvolvido junto à UESB), mas apesar disso a escola não possui espaço 

para um laboratório de ciências. Outro fator que se destaca é a ausência de 

bibliotecas na maioria das escolas observadas.  

                                                           
2 O QEdu é um portal criado pela Fundação Lemann e Meritt (2012). O objetivo é sistematizar os 
dados disponibilizados pelos sites oficiais do governo e assim facilitar o acesso aos dados da Prova 
Brasil, Censo Escolar, etc.  



68 

Para caracterização das escolas contamos ainda com o número de alunos 

matriculados no Ensino Médio, para que possamos compreender a dimensão do 

público que cada escola atende. Os dados estão expressos na Tabela 4 a seguir: 

Tabela 4- Número de alunos matriculados por série no Ensino Médio 

Matrículas dos alunos no Ensino Médio 

Escolas 1º ano 2º ano 3º ano Total 

E1 128 alunos 90 alunos 75 alunos 293 alunos 

E2 166 alunos 120 alunos 94 alunos 380 alunos 

E3 81 alunos 58 alunos 68 alunos 207 alunos 

E4 105 alunos 97 alunos 52 alunos 254 alunos 

E5 155 alunos 77 alunos 79 alunos 311 alunos 

E6 344 alunos 228 alunos 206 alunos 778 alunos 
Fonte: Adaptado de Fundação Lemann e Meritt (2012) 

 Todas as escolas funcionam nos três turnos e atendem alunos do ensino 

Fundamental II ao médio, exceto a E6 que atende alunos exclusivamente do Ensino 

Médio, nos turnos matutino e vespertino. No entanto, observamos que esta tem um 

público bem maior do que as demais escolas.  

 Observamos ainda as taxas de rendimento desses alunos, verificando os 

índices de reprovação, abandono e aprovação no Ensino Médio para cada escola, de 

acordo com a Tabela 5 a seguir: 

Tabela 5- Taxas de rendimento por escola 

Taxas de rendimento dos alunos no Ensino Médio 

Escolas Reprovação Abandono Aprovação 

E1 13,3% 5,9% 80,8% 

E2 11,5% 13,2% 75,2% 

E3 5,3% 13,7% 80,9% 

E4 34,3% 14,3% 51,4% 

E5 25,0% 3,8% 71,2% 

E6 20,3% 1,9% 77,9% 

Fonte: Adaptado de Fundação Lemann e Meritt (2012) 

 De um modo geral, as escolas apresentam um índice de aprovação dos alunos 

no Ensino Médio superior a 70%, exceto a Escola 4 (E4) que apresenta um índice de 

pouco mais de 50%. Esses dados influenciam nos resultados encontrados do próximo 

indicador observado: Distorção idade-série, onde são observados os alunos que estão 

matriculados em séries com dois anos ou mais de atraso, de 2006 até 2015. Os dados 

foram sistematizados pelo QEdu e estão expressos na Tabela 6: 
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Tabela 6- Distorção idade-série dos alunos no Ensino Médio 

Distorção idade-série 

Escolas 1º ano 2º ano 3º ano 

E1 60% 58% 52% 

E2 54% 61% 72% 

E3 46% 31% 29% 

E4 72% 60% 69% 

E5 62% 64% 53% 

E6 24% 24% 12% 
Fonte: Adaptado de Fundação Lemann e Meritt (2012) 

Assim como para os índices de reprovação, a E4 também apresentou altos 

índices de alunos com atrasos considerando a relação idade-série. Mais uma vez a E6 

se diferencia das demais escolas ao apresentar baixos índices neste indicador. A E6 

também se destacou quando observamos a participação e o desempenho dos alunos 

no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no ano de 2015, como mostra a Tabela 

7: 

Tabela 7-Desempenho das escolas no ENEM 2015 

ENEM 

Escolas Taxa de 
participação 

Média em 
Ciências 

Humanas 

Média em 
Ciências 
Naturais 

Média em 
Linguagens 

Média em 
Matemática 

Média na 
Redação 

E1 60% 524pts 439pts 468pts 410pts 453pts 

E2 -- -- -- -- -- -- 

E3 -- -- -- -- -- -- 

E4 -- -- -- -- -- -- 

E5 -- -- -- -- -- -- 

E6 95% 576pts 487pts 507pts 470pts 598pts 
Fonte: Adaptado de Fundação Lemann e Meritt (2012) 

 Como pode ser observado, a taxa de participação da E6 no ENEM foi 

altíssima, bem como esta apresentou um desempenho satisfatório nas diversas áreas. 

A E1 teve um índice considerável de participação e desempenho, se comparado com 

as demais escolas que não tiveram seus resultados divulgados pelo INEP, pois não 

atingiram taxa de participação dos estudantes superior ou igual a 50%. 

 Como a maioria das escolas observadas não tiveram taxas representativas no 

ENEM, para verificar o desempenho dessas escolas, apresentamos na Tabela 8 os 

dados com os resultados do IDEB 2015.  
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Tabela 8- Índice de desenvolvimento da Educação Básica 

IDEB – Resultados e Metas 

Escolas IDEB observado para 2015 Metas projetadas para 2015 

E1 4.0 3.8 

E2 3.2 3.9 

E3 3.0 3.6 

E4 2.5 3.5 

E5 2.8 3.4 

E6 -- -- 
Fonte: Adaptado de BRASIL (2016) 

 Os resultados do IDEB expressos nesta tabela foram baseados nos dados da 

Prova Brasil com relação ao desempenho dos alunos do Ensino Fundamental II, 

assim a E6 que possui somente o Ensino Médio não possui valores para serem 

comparados. Foi possível observar que somente a escola E1 alcançou a meta 

estabelecida para o ano de 2015. 

 De acordo com os dados dos relatórios a E1 é definida oficialmente como uma 

escola de educação quilombola. Ao longo do ano letivo são desenvolvidos diversos 

projetos de forma a integrar a comunidade e conscientizar os alunos da importância 

da valorização cultural. Assim, os contextos social e cultural da escola estão presentes 

em diversas atividades desenvolvidas. Somente esta escola apresenta um perfil 

sociocultural diferenciado em relação às demais escolas onde se desenvolveram os 

estágios. 

 É importante ressaltar que essas escolas apresentam diferenças sociais e que 

podem ter influenciado os dados que obtivemos. As escolas E1, E2, E3, E4 e E5 são 

escolas localizadas em regiões periféricas da cidade, atendem principalmente as 

próprias comunidades nas quais estão inseridas, que infelizmente não fogem a regra 

e possuem um alto índice de violência. Diferentemente das demais, a E6 está 

localizada no centro da cidade, atende alunos de diversos bairros da cidade e 

também de distritos afastados do município. Esta última apresenta características 

sociais diferentes das demais. Na Tabela 9 apresentamos o INSE das escolas para que 

possamos compreender melhor esses dados. 

Tabela 9- Índice de Nível Socioeconômico das escolas (2011 e 2013) 

INSE por escola  

Escolas Valor Absoluto Classificação 
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E1 43,38 Médio Baixo 

E2 41,40 Médio Baixo 

E3 41,74 Médio Baixo 

E4 42,37 Médio Baixo 

E5 43,45 Médio Baixo 

E6 47,69 Médio 
Fonte: Adaptado de BRASIL (2016) 

 O Índice de Nível Socioeconômico das Escolas foi calculado com base nos 

dados da Prova Brasil, do ENEM e da Avaliação Nacional da Educação Básica 

(ANEB) referentes aos anos de 2011 e 2013. Para obter as informações, os alunos 

respondiam questionários referentes a: posse de bens no domicílio, renda familiar, 

escolaridade dos pais, etc. A medida de nível socioeconômico do aluno é expressa 

numa escala de média igual a 50. Os resultados obtidos foram agrupados em 

diferentes níveis: Muito Baixo, Baixo, Médio Baixo, Médio, Médio Alto, Alto e Muito 

Alto (BRASIL, 2016).  

 O nível Médio apresentado pela E6 representa alunos com renda familiar entre 

1,5 e 5 salários mínimos, posse de bens elementares e complementares, pais com 

Ensino Fundamental e Médio completos, entre outros parâmetros. O nível médio 

baixo apresentado pelas demais escolas representa alunos com renda familiar entre 1 

e 1,5 salários mínimos, posse de bens elementares e alguns complementares, pais 

com Ensino Fundamental completo e cursando o Ensino Médio (BRASIL, 2016). 

 Esses dados nos ajudam a interpretar os resultados apresentados 

anteriormente. De acordo com a teoria sociológica de Bernstein, famílias com baixo 

posicionamento na estrutura social, geralmente, podem não possuir seus códigos 

sociolinguísticos representados no contexto escolar e seus estudantes tendem a ter 

baixos desempenhos, como verificamos nos dados da Tabela 8. A Tabela 7 nos revela 

ainda que esses alunos tendem a não participar dos processos seletivos como o 

ENEM, o que pode nos indicar que a maioria não apresenta interesse de continuar os 

estudos após a conclusão do Ensino Médio. 

 A E6, por funcionar somente nos turnos matutino e vespertino, sugere que 

seus alunos normalmente não trabalham e podem dedicar-se inteiramente aos 

estudos. Isso explica o baixo índice de abandono apresentado na Tabela 5 e também o 

baixo índice de distorção idade-série. Além disso, segundo as informações contidas 
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nos relatórios de estágio, a escola adota como uma das formas de avaliação os 

simulados e busca sempre conscientizar e preparar os alunos para os diversos 

processos seletivos. Isso explica também a taxa de participação e desempenho desses 

alunos, apresentados na Tabela 7. 

 Os resultados apresentados pela escola E1 também se destacam, pois apesar 

de apresentarem altos índices de distorção idade-série, a escola apresenta baixos 

índices de reprovação e abandono. Além disso, mesmo apresentando um quadro de 

alunos com posicionamento baixo na estrutura social, apresenta taxas de participação 

e desempenho significativas nos processos seletivos. E dentre as escolas observadas 

foi a única que alcançou a meta proposta do IDEB para o ano de 2015. 

 Acreditamos que as práticas e projetos desenvolvidos por estas escolas, bem 

como a valorização cultural, por meio da integração dos alunos e da comunidade 

nesses projetos, contribuem para esses resultados. Características específicas nas 

práticas pedagógicas também podem ter favorecido esses resultados. Não tivemos 

contatos com profissionais dessa escola e com as práticas desenvolvidas. Assim, 

nossa análise irá se basear nas práticas desenvolvidas pelos estagiários nos diferentes 

contextos sociais. 

Participantes da pesquisa 

A turma do segundo semestre de 2015 era composta por treze estagiários. 

Nesta pesquisa participaram nove deste total, que foram identificados como 

estagiários A, B, C e assim sucessivamente. Para esta seleção levamos em 

consideração a disponibilidade e interesse dos estagiários em participar da pesquisa. 

  Algumas singularidades desta turma precisam ser consideradas, como o fato 

de não terem realizado a regência no Ensino Fundamental na disciplina Estágio 

Complementar I, quando foram desenvolvidas somente oficinas pedagógicas por 

esses licenciandos em algumas escolas públicas. Assim, o Estágio Complementar II 

foi o primeiro estágio de regência de fato realizado por esses licenciandos. Outro 

ponto que destacamos é o fato de o calendário da Universidade não coincidir com o 

calendário escolar, acarretando em que o estágio foi desenvolvido na quarta unidade 

letiva do ano escolar em andamento. Isso dificultou que os licenciandos conhecessem 
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previamente a dinâmica da escola e que observassem a turma anteriormente à 

regência de classe. 

Os estagiários 

 Com base nos dados dos questionários e dos próprios relatórios de estágio, 

pudemos identificar algumas características dos estagiários, bem como sua 

experiência profissional, disciplinas que tiveram dificuldades durante o curso, escola 

e turma em que desenvolveu o estágio, etc. A seleção das turmas para os estágios foi 

feita pelos professores regentes.  

Estagiária A- A estagiária A tem 25 anos de idade, foi estagiária na turma de 1º ano 

C, no turno matutino, na escola E1. A turma era constituída por 22 alunos, com faixa 

etária entre 15 a 18 anos. Possui experiência como professora de Química anterior ao 

estágio, pois foi professora substituta na mesma escola em que se desenvolveu o 

estágio. A sala de aula possui ar condicionado e um espaço adequado para o número 

de alunos. A estagiária também realizou seu Ensino Médio em escola pública. Afirma 

que sentiu dificuldades em relação a algumas disciplinas específicas como Química 

Orgânica durante o curso. Participa de projeto de pesquisa na área de educação como 

bolsista. 

Estagiário B- O estagiário B tem 24 anos de idade, foi estagiário na turma do 1º ano 

A, no turno matutino, na escola E1. A turma era constituída por 37 alunos, com faixa 

etária entre 15 a 17 anos. Não possui experiência como professor anterior ao estágio. 

A sala possui ar condicionado e é bem espaçosa. O estagiário também realizou seu 

Ensino Médio em escola pública. O mesmo cita as disciplinas pedagógicas como 

aquelas que ele mais sentiu dificuldades durante sua graduação. 

Estagiária C- O estagiário C tem 24 anos de idade, foi estagiário na turma de 1º ano 

A, no turno vespertino, na escola E2. A turma era constituída por 23 alunos, com 

faixa etária entre 15 a 17 anos. Não possui experiência como professor anterior ao 

estágio. A sala possui ar condicionado e com espaço adequado para o número de 

alunos. O estagiário realizou seu Ensino Médio em escola pública. O mesmo cita 

algumas disciplinas específicas como Química Orgânica e Inorgânica entre aquelas 
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que mais sentiu dificuldades durante o curso. Já participou do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência- PIBID. 

Estagiária D- O estagiário D tem 21 anos de idade, foi estagiário na turma de 1º ano 

A, no turno matutino, na escola E2. A turma era constituída por 27 alunos, com faixa 

etária entre 15 a 17 anos. Não possui experiência como professor anterior ao estágio. 

A sala possui ar condicionado e é bem espaçosa. O estagiário realizou seu Ensino 

Médio em escola pública. O mesmo cita algumas disciplinas específicas como Físico-

química e Física entre aquelas que mais sentiu dificuldades durante o curso. 

Estagiária E- O estagiário E tem 23 anos de idade, foi estagiário na turma de 2º ano B, 

no turno matutino, na escola E3. A turma era constituída por 43 alunos, com faixa 

etária entre 15 a 19 anos, mas apenas pouco mais da metade frequentava as aulas. 

Não possui experiência como professor anterior ao estágio. A sala possui ar 

condicionado e espaço adequado para o número de alunos. O estagiário realizou seu 

Ensino Médio em escola pública. O mesmo cita algumas disciplinas específicas como 

Físico-química e Física entre aquelas que mais sentiu dificuldades durante o curso. 

Estagiária F- A estagiária F tem 23 anos de idade, foi estagiária na turma de 2º ano A, 

no turno matutino, na escola E3. A turma era constituída por 31 alunos, com faixa 

etária entre 15 a 17 anos, mas nem todos os alunos frequentavam as aulas durante o 

estágio. Não possui experiência como professora de Química anterior ao estágio, mas 

possui experiências em outras disciplinas, como Ciências e Matemática. A sala possui 

ar condicionado e é bem espaçosa. A estagiária realizou seu Ensino Médio em escola 

pública. A mesma cita as disciplinas específicas como Química Orgânica entre 

aquelas que mais sentiu dificuldades durante o curso. Participa de projeto na área de 

educação – PIBID. 

Estagiária G- O estagiário G tem 23 anos de idade, foi estagiário na turma de 2º ano 

C, no turno vespertino, na escola E4. A turma era constituída por 39 alunos, com 

faixa etária entre 15 a 17 anos. Não possui experiência como professor anterior ao 

estágio. A sala é bem pequena para o número de alunos que comporta. O estagiário 

realizou seu Ensino Médio em escola pública. O mesmo cita algumas disciplinas 
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específicas como Cálculo e Físico-química entre aquelas que mais sentiu dificuldades 

durante o curso. 

Estagiária H- O estagiário H tem 21 anos de idade, foi estagiário na turma de 1º ano 

B, no turno matutino, na escola E5. A turma era constituída por 34 alunos, com faixa 

etária entre 15 a 18 anos. Não possui experiência como professor anterior ao estágio. 

A sala é pequena para a quantidade de alunos e possui um ventilador muito ruidoso 

e que atrapalhava a comunicação do estagiário com os alunos no decorrer das aulas. 

O estagiário realizou seu Ensino Médio em escola pública. O mesmo cita algumas 

disciplinas específicas como Cálculo e Geometria Analítica entre aquelas que mais 

sentiu dificuldades durante o curso. 

Estagiária I- A estagiária I tem 21 anos de idade, foi estagiária na turma de 1º ano B, 

no turno vespertino, na escola E6. A turma era constituída por 33 alunos, com faixa 

etária entre 14 a 16 anos. Possui experiência como professora de Química anterior ao 

estágio, pois a mesma realizava estágio remunerado nesta mesma escola. A sala 

possui espaço adequado para o número de alunos. A estagiária realizou parte de seu 

Ensino Médio em escola particular, parte em escola pública. A mesma cita algumas 

disciplinas específicas como Química Orgânica, Cálculo e Física entre aquelas que 

mais sentiu dificuldades durante o curso. Participou de projetos na área de educação 

durante a graduação. 

 As principais características dos estagiários e que mais nos interessam para 

nossas discussões encontram-se sistematizadas na Tabela 10 a seguir: 

Tabela 10 - Principais características dos estagiários 

Estagiários Escola Experiência docente 

Estagiária A E1 Sim 

Estagiário B E1 Não 

Estagiário C E2 Sim 

Estagiário D E2 Não 

Estagiário E E3 Não 

Estagiária F E3 Sim 

Estagiário G E4 Não 

Estagiário H E5 Não 

Estagiário I E6 Sim 
Fonte: A autora 
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O professor supervisor 

O supervisor do estágio é o professor da Universidade. Junto com o regente 

(professor da escola), este profissional deverá orientar e avaliar os estagiários 

durante todo processo de regência.  

A turma de estágio 2015.2 teve como supervisora uma professora licenciada 

em Ciências, com habilitação em Química. Mestre em Ensino, Filosofia e História da 

Ciência, é supervisora de estágio desde 2001. 

A análise dos dados 

 Com o objetivo de verificar durante o curso qual o momento em que os 

estagiários recebem orientação didática para serem desenvolvidas em suas aulas, 

realizamos uma revisão no Projeto Político Pedagógico da Licenciatura em Química 

da UESB, por meio do qual verificamos especialmente o plano de curso do Estágio 

Supervisionado. Isto nos permitiu averiguar o papel e as finalidades dos estágios e 

das disciplinas pedagógicas e suas relações com as regras discursivas e hierárquicas 

dos estagiários. Não foi objetivo deste trabalho realizar uma análise mais detalhada 

neste documento, mas com base nessa revisão foi possível comparar o que está 

previsto e como de fato as atividades de estágio se desenvolvem. Essa comparação 

foi possível por meio das observações das aulas na universidade e dos relatos dos 

estagiários sobre outras disciplinas que fizeram durante as apresentações dos 

relatórios e nos próprios relatórios. 

 Em seguida, para compreender de que maneira a disciplina de Estágio 

Supervisionado auxilia os estagiários durante a sua prática na sala de aula em relação 

à aquisição das regras discursivas e hierárquicas, buscamos observar e registrar as 

orientações e o suporte que os estagiários recebiam na disciplina Estágio 

Complementar II durante as aulas na universidade, e verificar de que forma isso 

refletia em suas práticas pedagógicas. Com base nos relatórios de estágio, 

procuramos conhecer a seleção de conteúdos, a sequência em que as aulas foram 

organizadas, as formas de avaliação, e também verificar quais dificuldades os 

estagiários encontraram, baseados em suas próprias reflexões, nos planos de unidade 

e de aulas ou em outras informações relevantes que constam nesses documentos. 
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Analisamos também as aulas dos estagiários nas escolas, as quais foram 

gravadas em áudio e posteriormente transcritas. As transcrições das aulas bem como 

as anotações no diário de campo nos forneceram informações importantes sobre a 

prática destes estagiários. Assim, identificamos de que maneira eles organizavam 

suas atividades em sala de aula, em um dado intervalo de tempo, analisando desde 

questões de explicação do conteúdo, resolução de atividades a questões de manejo de 

classe.  

 Por último, não menos importante, utilizamos as entrevistas que nos 

forneceram informações de modo a complementar e enriquecer nossas discussões.  

Com as entrevistas tratamos de identificar quais fatores influenciaram a dinâmica 

das aulas dos estagiários a partir de suas próprias reflexões sobre as metodologias 

adotadas, os objetivos, suas relações com os alunos, etc. 

 De posse desses dados buscamos caracterizar a relação estabelecida entre os 

professores formadores (professora supervisora e regentes) e os estagiários. 

Caracterizamos também a prática desses estagiários, e para tanto extraímos das 

transcrições os episódios das aulas, considerando sua relevância para nossa pesquisa. 

Mortimer et al. (2007) definem um episódio como “um conjunto coerente de ações e 

significados produzidos pelos participantes em interação, que tem início e fim claros 

e que pode ser facilmente discernido dos episódios precedente e subsequente” (p. 

61). Segundo os autores, as fronteiras que marcam os episódios podem ser aspectos 

verbais ou não. Estas incluem a entonação na fala, mudança de ambiente, gestos, 

mudança de tema, pausa, etc.  

 Baseados na leitura desses dados, construímos e adaptamos instrumentos que 

nos permitiram conhecer e caracterizar a prática desses estagiários em relação aos 

contextos instrucional e regulador. Cada instrumento tem como referência de análise 

um indicador e diferentes graus de enquadramento ou classificação (E++, E+, E-, E--, 

C++, C+, C-, C--).  Os instrumentos derivados de estudos realizados pelo grupo ESSA 

foram o ponto de partida para a construção e adaptação dos instrumentos utilizados 

nesse trabalho. Os indicadores utilizados foram selecionados com base nos dados 

encontrados. 

 Para a caracterização consideramos dois momentos: o planejamento e a prática 
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em sala de aula. Neste sentido, consideramos que questões específicas do 

planejamento podem influenciar na prática dos estagiários. No que se refere 

especificamente ao planejamento, buscamos caracterizar as relações de comunicação 

entre os professores formadores e os estagiários. Para tanto buscamos analisar essa 

relação com base nos indicadores a seguir: 

 Para as regras discursivas seleção e sequência (discurso instrucional): 

planejamento de unidade: seleção e organização dos conteúdos. Para este indicador 

analisamos a relação de comunicação entre os respectivos professores regentes 

e os estagiários, baseados no controle que os estagiários tinham em nível de 

planejamento de unidade.  

 Para a regra discursiva seleção (discurso instrucional): conteúdos a abordar. Para 

este indicador, buscamos investigar qual o nível de controle da supervisora na 

escolha dos temas abordados em sala de aula, na universidade. 

 Para a regra discursiva sequência (discurso instrucional): atividades a realizar. 

Neste, verificamos o controle da professora supervisora na organização das 

atividades desenvolvidas em sala.  

 Para a regra discursiva ritmagem (discurso instrucional): documentos a analisar. 

Buscamos verificar o controle exercido pela professora supervisora no tempo 

destinado à análise dos planos de aula.  

 Para as regras hierárquicas (discurso regulador): relação de comunicação. 

Analisamos os níveis de interação estabelecidos entre a professora supervisora 

e os estagiários. 

 No que se refere à caracterização da prática pedagógica, buscamos adaptar os 

instrumentos com base na variedade de conhecimentos necessários para a ação do 

professor em sala de aula, de acordo com o que foi abordado no capítulo 3. Para isto, 

consideramos as categorias de conhecimentos propostas por Shulman (1986, 1987).  

 Segundo Bozelli (2010), no contexto da sala de aula é possível identificar 

diferentes abordagens que envolvem a mobilização dos conhecimentos necessários 

para a prática pedagógica do professor.  Assim, a mobilização destes conhecimentos 

pode ser percebida com base nos discursos que circulam no contexto interativo da 

sala de aula. 
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 Neste sentido, o conhecimento do conteúdo pode ser mobilizado em diferentes 

momentos, na seleção dos conteúdos a abordar, na exploração do conteúdo em 

estudo, na utilização de conhecimento acadêmico e não acadêmico, etc. O 

conhecimento pedagógico geral, que envolve também o conhecimento sobre o aluno e suas 

características, pode ser mobilizado nas relações de comunicação na sala de aula, no 

gerenciamento da sala, nas estratégias e metodologias adotadas, no ritmo de ensino, 

etc. Por sua vez, o conhecimento do currículo pode ser mobilizado por meio das 

escolhas que o estagiário faz dos recursos didáticos disponíveis, por exemplo, a 

forma como este utiliza os livros didáticos, o tipo de conhecimento e de linguagem 

valorizada por esse estagiário, etc. O conhecimento pedagógico do conteúdo que é 

entendido como um amálgama entre esses conhecimentos e que irá permitir ao 

estagiário transformar o conteúdo específico em conteúdo a ser ensinado, é 

mobilizado quando se desenvolvem práticas com características sociológicas eficazes 

para a aprendizagem dos alunos, considerando seu contexto, características, ritmos e 

limitações. 

 Com base nas descrições acima, adaptamos alguns instrumentos relacionados 

com os discursos instrucional e regulador desses estagiários. Assim, para esta análise 

propomos os seguintes indicadores: 

 Regras hierárquicas (discurso regulador): Relação entre espaços: organização 

dos espaços. Para este indicador, buscamos analisar como era feita a 

organização dos espaços dos estagiários e dos alunos na sala de aula.  

 Regras hierárquicas (discurso regulador): Relação entre sujeitos: Relação de 

comunicação. Neste indicador, buscamos analisar os níveis de interação entre 

os estagiários e os alunos. 

 Conhecimentos acadêmicos e não acadêmicos (discurso instrucional): Relação 

entre discursos: Exploração do tema em estudo. Para este indicador, buscamos 

identificar os tipos de conhecimentos abordados pelos estagiários na 

explanação dos conteúdos. 

 Para a regra discursiva seleção (discurso instrucional): Exploração do tema em 

estudo. Em relação à seleção, analisamos o controle entre estagiários e alunos 

nas escolhas dos temas e questões discutidas em sala. 
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 Para as regras discursivas sequência (discurso instrucional): Exploração do tema 

em estudo. Para a sequência, analisamos o controle entre estagiários e alunos na 

organização dos temas abordados. 

 Para as regras discursivas ritmagem (discurso instrucional): Exploração do tema 

em estudo. No que se refere à ritmagem, o objetivo era analisar qual o tempo 

destinado à explicação dos conteúdos e o controle dos estagiários e dos alunos 

nesse momento. 

 Para regra discursiva critérios de avaliação (discurso instrucional): Exploração 

do tema em estudo. Em relação aos critérios de avaliação, buscamos analisar o 

grau de explicitação dos estagiários ao comunicar-se com os alunos, durante a 

explicação dos conteúdos. 

 Os instrumentos utilizados nas análises foram construídos e adaptados com 

base nos indicadores apresentados. Assim, sistematizamos e apresentamos esses 

indicadores no Quadro 5 a seguir: 

Quadro  5- Indicadores para a caracterização das práticas dos formadores e dos estagiários 

Relação Contexto Indicadores 

Professor formador/ 

estagiários 

Instrucional Planejamento de unidade: seleção e organização 
dos conteúdos 

Professor formador/ 

estagiários 

Instrucional Conteúdos a abordar 

Professor formador/ 

estagiários 

Instrucional Atividades a realizar 

Professor formador/ 

estagiários 

Instrucional Documentos a analisar 

Professor formador/ 

estagiários 

Regulador Relação de comunicação 

Estagiário/ alunos Regulador Organização dos espaços 

Estagiário/ alunos Regulador Relação de comunicação 

Estagiário/ alunos Instrucional Exploração do tema em estudo 
Fonte: A autora 
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5- RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

A análise da prática pedagógica dos estagiários nos contextos instrucional e 

regulador, bem como a revisão feitas nos documentos (PPP, planos de aula e 

relatórios de estágio) e as entrevistas, nos forneceram dados muito relevantes para 

alcançar os objetivos propostos neste trabalho. Assim, os resultados encontrados 

foram sistematizados em três categorias: Revisão do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do curso de licenciatura em Química da UESB; A contribuição da disciplina 

de Estágio Complementar II para o desenvolvimento da prática dos licenciandos; e 

Caracterização da prática pedagógica dos estagiários. Estas categorias foram 

propostas com base nos objetivos específicos apresentados no início do trabalho. 

Revisão do Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de licenciatura em 
Química da UESB 

No intuito de verificar os momentos, isto é, em quais disciplinas os estagiários 

receberam orientação didática para suas aulas, realizou-se uma breve revisão no PPP 

de maio de 2007 (documento mais atual do curso). Este documento foi estruturado 

buscando atender a Resolução CNE 02/2002. Esta por sua vez, se encontra 

fundamentada no parecer CNE 09/2001.  

De acordo com este parecer, há várias questões a serem enfrentadas nos cursos 

de formação de professores. No campo curricular, podemos citar: a ênfase dos 

conteúdos específicos, em detrimento dos conhecimentos pedagógicos, a visão 

restrita da prática o que resulta na dissociação entre teoria e prática, e dificulta a 

transposição didática necessária para a prática do futuro professor, etc. (BRASIL, 

2001). Diante desses desafios, começamos por observar como o PPP do curso de 

Licenciatura em Química da UESB se adequou às novas exigências. 

Perfil dos formandos/ competências e habilidades  

O curso de Licenciatura em Química forma profissionais para atuarem no 

Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. Assim, dentre os vários aspectos 

relacionados com o perfil dos formandos, podemos ressaltar que, além de uma 

formação sólida e domínio dos conteúdos de Química, os licenciados deverão ter 
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uma visão crítica em relação à realidade educacional, que busque considerar os 

aspectos filosóficos, históricos, sociais, etc. Devem também ter domínio dos 

conhecimentos pedagógicos e ser capazes de organizar suas metodologias em sala de 

aula de modo a satisfazer as necessidades da escola em que atua (UESB, 2007). 

 Diante da variedade de competências e habilidades que um licenciado em 

Química deve possuir, de acordo com o PPP, podemos destacar a habilidade de 

identificar o processo de aquisição de conhecimento por partes dos alunos e, com 

isso, adequar a sua metodologia e o seu material instrucional a essa realidade. Para 

isso, é necessário saber selecionar conteúdos e materiais didáticos adequados aos 

objetivos do sistema educacional, acessíveis aos alunos e suscetíveis de interesse 

pelos mesmos. 

 Com base nas determinações desse documento, verificamos que o projeto 

apresentado busca contemplar os saberes disciplinares, curriculares e pedagógicos 

que compõem a base de conhecimento docente. Ao passo que reforça a importância 

do conhecimento sobre os alunos e suas características. Como vimos no capítulo 3 

deste trabalho, esses são saberes indispensáveis para a prática pedagógica do 

professor.  

 Esses saberes podem ser identificados por meio do perfil profissional que 

contempla competências e habilidades tanto de cunho pedagógico, como de cunho 

científico específico, como por exemplo, a adequação de metodologias em sala de 

aula e o domínio do conteúdo. Assim, constatamos que essas características do 

licenciado em Química estão em consonância com o que é proposto na Resolução 

CNE 02/2002. Desta forma, consideramos importante verificar como a estrutura 

curricular do curso está organizada de modo a satisfazer as exigências desse perfil.  

Estrutura Curricular 

A Licenciatura em Química foi implantada na UESB, campus de Jequié no ano 

de 1999. A grade curricular do curso prevê a sua integralização regular em nove 

semestres com uma carga horária total de 3.170 horas. O curso é constituído pelas 

seguintes dimensões: conteúdos curriculares; prática de ensino; estágio 

supervisionado; atividades complementares; e disciplinas optativas (UESB, 2007).  

Essas dimensões estão distribuídas ao longo do curso, de acordo com a carga 
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horária apresentada na Tabela 11. 

Tabela 11: Distribuição das cargas horárias e suas dimensões 

Dimensão Carga horária total (horas/aula) 

Conteúdos curriculares 1845 

Prática de ensino 405 

Estágio supervisionado 405 

Atividades complementares 200 

Optativas 315 

Total 3.170 

Fonte: UESB (2007) 

 A dimensão dos conteúdos curriculares incluem os saberes disciplinares, tal 

como definidos por Tardif (2014) e Gauthier et al. (2006), necessários para o exercício 

da profissão docente.  E compreendem as seguintes disciplinas: Química Geral I, 

Química Geral e Experimental I, Técnicas Básicas de Laboratório de Química, Química Geral 

II, Química Geral Experimental II, Química Orgânica I, Química Inorgânica I, Química 

Inorgânica Experimental I, Química Orgânica II, Química Inorgânica II, Química Inorgânica 

Experimental II, Química Analítica I, Química Orgânica Experimental I, Química Analítica 

II, Físico-química I, Química Analítica III, Bioquímica Básica, Química Orgânica IV, 

Elementos de Geologia, Físico-química II e Físico-química III. Essas disciplinas 

possibilitam aos licenciandos conhecimentos sobre leis, conceitos e princípios da 

Química, etc., bem como os preparam para atuação em laboratório (UESB, 2007). 

 De acordo com o documento revisado, para um melhor desempenho do futuro 

professor de Química, é necessário que a dimensão curricular compreenda também 

outras áreas do saber. Assim, devem incluir também, as disciplinas: Geometria 

Analítica e Álgebra Vetorial, Biologia Geral, Cálculo I, Cálculo II, Física Geral e 

Experimental I, Física Geral e Experimental II, História e Filosofia da Química, Física Geral e 

Experimental III, Recursos da informática em Educação e Elementos de Geologia. Juntos 

estes conjuntos de disciplinas representam mais de 58% da carga horária total do 

curso.  

 A dimensão da prática de ensino que compreende pouco mais de 12% da 
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carga horária do curso é destinada à formação pedagógica do professor. Esta 

dimensão, enquanto componente curricular engloba as seguintes disciplinas: A 

prática de ensino e o professor de química, Psicologia e a prática de ensino, Didática e prática 

de ensino, Políticas Educacionais e a Organização da Educação Básica no Brasil, Pesquisa e 

Prática do ensino de química I, Pesquisa e Prática do ensino de química II e Introdução à 

pesquisa em educação. Esta dimensão busca, durante a formação, aproximar os alunos 

da realidade profissional e devem incluir técnicas de aula, adaptação didática e 

conhecimento pedagógico dos conteúdos (UESB, 2007).  

Como vimos no capítulo 3, de acordo com a Resolução CNE 02/2002, a Prática 

de Ensino como componente curricular deve estar presente ao longo de todo o curso. 

Esta deve estar em intrínseca articulação com o Estágio Supervisionado e com as 

atividades de trabalho acadêmico (BRASIL, 2002b). No PPP do curso, o componente 

de Prática de Ensino apresenta-se como parte das disciplinas destinadas à formação 

pedagógica do professor. 

Em relação à dimensão do estágio supervisionado em ensino, podemos 

ressaltar que é neste momento que o aluno irá vivenciar experiências em seu futuro 

ambiente de trabalho, por meio do exercício da profissão. No curso de licenciatura 

em Química da UESB, os estágios se desenvolvem a partir da segunda metade do 

curso e estão organizados em dois tipos, os estágios curriculares e os estágios 

complementares, distribuídos em seis disciplinas: Estágio curricular I, Estágio 

complementar I, Estágio curricular II, Estágio curricular III, Estágio complementar II e 

Monografia e estágio curricular.  

Estas disciplinas compreendem um total de 405 horas ou 9 créditos de estágio. 

Os estágios curriculares incluem atividades de observação, coparticipação 

(planejamento, avaliação, preparação do material didático e relatório de estágio) e 

monografia de final do curso. Os estágios complementares I e II contemplam a 

atividade de regência de classe nas quatro últimas séries no Ensino Fundamental e 

Médio, respectivamente. As disciplinas que compõem esta dimensão compreendem 

pouco mais de 12% da carga horária do curso. O restante da carga horária é 

destinado às atividades complementares e disciplinas optativas.  

 A disciplina de Estágio Complementar II que corresponde à regência no 
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Ensino Médio, ocorre no VIII semestre (penúltimo) do curso, momento em que os 

estagiários já cursaram as demais disciplinas das dimensões Prática de Ensino e 

Estágio Supervisionado, ou seja, espera-se que neste momento os alunos possuam 

suas competências didáticas desenvolvidas para serem mobilizadas e articuladas em 

prol de sua prática.   

 De acordo com o PPP, os estágios deverão proporcionar aos estagiários: 

conhecer o projeto político pedagógico da escola em que desenvolverá seu estágio, 

bem como participar de reuniões pedagógicas da escola, preparar e organizar a 

unidade em que irá exercer a regência, preparar o seu material didático, conhecer o 

modelo de ensino da escola e refletir criticamente sobre ele.  

Com base na revisão da estrutura curricular do curso verificamos que as 

competências didáticas a serem desenvolvidas devem ser “ofertadas”, 

principalmente, por meio das disciplinas relacionadas às dimensões de prática de 

ensino e estágio supervisionado. Desta forma, consideramos importantes apresentar 

as características das disciplinas que compõem essas dimensões, de acordo com o 

exposto no documento em estudo. 

As disciplinas da dimensão de prática de ensino são ministradas tanto por 

profissionais da área de Química, quanto por profissionais com outra área de 

formação. Quatro das sete disciplinas desta dimensão são ministradas por 

professores do Departamento de Ciências Humanas e Letras (DCHL) e as outras três 

por professores do Departamento de Química e Exatas (DQE). 

 A prática de ensino e o professor de química (45 horas - DQE): Caracterização 

da prática e da profissão de professor de Ciências e de Química. 

Fundamentos e princípios norteadores da educação em Química e de 

Ciências. Concepções, crenças e saberes envolvidos na profissão docente. 

 Psicologia e a prática de ensino (75 horas - DCHL): psicologia e educação: o 

âmbito psicológico do processo pedagógico e suas relações, dimensões e 

especificidades. Bases psicológicas dos processos de desenvolvimento na 

infância e na adolescência. A Psicologia e o trabalho docente: a relação 

professor-aluno e suas implicações na prática escolar, análise psicológica 

dos processos psicossociais da escolarização: temáticas do cotidiano. 
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 Didática e prática de ensino (60 horas – DCHL): análise epistemológica e 

histórica da didática. Tendências pedagógicas na prática escolar. 

Formação de professores: perspectivas atuais. Planejamento de ensino. 

Projeto político-pedagógico e projeto de trabalho.   

 Políticas Educacionais e a Organização da Educação Básica no Brasil (60 horas – 

DCHL): Educação, cidadania e democracia: o papel político social da 

escola. Análise da organização das políticas educacionais no Brasil: relação 

com a política socioeconômica brasileira e os contextos internacionais. 

Legislação do ensino da Educação Básica no Brasil. O profissional da 

educação: formação, estatuto, ética. Gestão dos sistemas de ensino e 

financiamento da educação. 

 Pesquisa e Prática do ensino de química I (60 horas – DQE): a história do 

ensino de Química. As normatizações: parâmetros curriculares, diretrizes, 

projetos político pedagógicos e os programas de ensino de Química no 

Ensino Médio e Fundamental. Abordagem tradicional e propostas 

alternativas no ensino de Química: pressupostos teóricos e metodológicos. 

As principais linhas investigativas no ensino de Química e de Ciências. O 

papel da pesquisa no ensino de Química. O livro didático de Química.  

 Pesquisa e Prática do ensino de química II (60 horas – QDE): Aspectos da 

aprendizagem em ciências: formação e desenvolvimento de conceitos 

científicos, aspectos teóricos e implicações para o ensino. Os modelos no 

ensino de ciências. O ensino de Química e a contextualização. Material 

didático no ensino de Química. A pesquisa de material didático. Criação e 

elaboração de material didático. O material didático e os conceitos de 

Química. 

 Introdução à pesquisa em educação (60 horas – DCHL): fundamentos teóricos 

e metodológicos da pesquisa educacional. Problemáticas fundamentais da 

educação e sua perspectiva pedagógica. O tratamento temático e sua 

especificidade na execução do projeto de pesquisa. Prognóstico do 

trabalho de investigação, a compreensão do método científico e o 

significado deste no âmbito de uma prática pedagógica. 
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De acordo com o PPP, a dimensão de estágio supervisionado também irá 

proporcionar competências didáticas aos licenciandos, por meio das disciplinas: 

 Estágio curricular I (45 horas – DQE): estágio de observação. Análise da 

interação verbal professor-aluno. Análise das habilidades de ensino. 

Planejamento no ensino. Concepções sobre o papel do professor e a prática 

de ensino de Química. O ensino de Química em Jequié. Estágios de 

minicursos. 

 Estágio complementar I (90 horas – DQE): regência de classe no Ensino 

Fundamental. Execução e avaliação das atividades aplicáveis ao ensino de 

química no Ensino Fundamental: discussões em grupo, atividades 

investigativas e experimentais. Elaboração de estratégias de ensino de 

Química que contemplem estas atividades. O papel da experimentação no 

ensino de Química no Ensino Fundamental. 

 Estágio curricular II (45 horas – DQE): Estágio de co-participação. Avaliação 

da aprendizagem em Química. Estágios de microensino.   

 Estágio curricular III (90 horas – DQE): Estágio em tarefas de ensino e 

pesquisa das instituições de educação básica, com funções de monitoria, 

reforço escolar, coordenação de grupos de estudo e de grupos de ciência.   

 Estágio complementar II (90 horas – DQE): regência de classe no Ensino 

Médio. Execução e avaliação das atividades didáticas aplicáveis ao ensino 

de Química no Ensino Médio: discussões em grupo, atividades 

investigativas e experimentais. Elaboração de estratégias de ensino que 

contemplem estas atividades. O papel da experimentação no ensino de 

Química no Ensino Médio. 

 Monografia e estágio curricular (45 horas – DQE): Elaboração de monografia. 

Preparação e apresentação de seminário. 

Juntas estas dimensões (prática de ensino e estágio supervisionado) 

correspondem a apenas cerca de 25% da carga horária total do curso, o que está de 

acordo com o mínimo exigido pela  Resolução CNE 02/2002. Para uma melhor 

visualização da distribuição da carga horária, apresentamos esses resultados no 

Gráfico 1 a seguir.  
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Gráfico 1- Estrutura Curricular- carga horária 

 

Fonte: A autora  

 Como vimos, as características apresentadas no PPP revelam uma proposta 

que busca atender o que as novas diretrizes determinam. Neste sentido, percebemos 

que, ao apresentar as competências e habilidades inerentes ao licenciado em 

Química, destaca-se a necessidade do conteúdo ser pedagogicamente transformado 

em conteúdo escolar. Entretanto, a formação pedagógica que possibilite a aquisição 

deste conhecimento ao professor é de inteira responsabilidade das disciplinas de 

educação e representam uma porcentagem mínima na carga horária do curso, como 

mostra o Gráfico 1. Além disso, na revisão que fizemos no documento não foi 

possível identificar em que momento os conhecimentos específicos e pedagógicos se 

articulam, pois as disciplinas apresentam-se de forma fragmentada.  

 Dessa forma, verificamos nessa estrutura curricular uma forte influência do 

modelo de formação “3 + 1”, pois mesmo que as disciplinas que compõem essas 

dimensões (Prática de Ensino e Estágio Supervisionado) estejam distribuídas ao 

longo do curso, a formação específica ainda possui muita ênfase em relação às 

disciplinas destinadas à formação didático-pedagógica desses licenciandos. 

 Além dessa característica, observamos ainda outro ponto bastante 

questionado na estrutura dos cursos de formação de professores, como por exemplo, 
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a dicotomia teoria e prática. Como vimos, apesar de todas as discussões levantadas e 

modificações que foram feitas nos currículos buscando superar a visão restrita da 

prática e que influenciava negativamente na formação dos professores, constatamos 

em nossos estudos que esse problema não foi totalmente superado.  

 Em relação a este PPP especificamente, por meio da análise do perfil do 

formando e das habilidades e competências que se propõe a desenvolver, 

entendemos que há um reconhecimento e um esforço que busca superar esta relação 

dicotômica entre teoria e a prática. Entretanto, da maneira como as disciplinas estão 

dispostas, entendemos que ainda há fragilidade em relação a essas questões. 

Podemos justificar essa afirmação, com base na disposição das disciplinas que 

compõem a dimensão de Estágio Supervisionado. Questões como observação, 

coparticipação e planejamento, por exemplo, acontecem em momentos distintos ao 

da regência.  Diante de tudo que já foi apresentado no trabalho, sabemos que a 

regência (o espaço prático) vai além da execução de atividades, pois envolve 

reflexões, planejamentos, discussões, etc. Nesse sentido, é necessário que a 

observação e a coparticipação estejam diretamente ligadas a esse momento.  

 Foi possível identificar essa mesma desarticulação em relação às disciplinas da 

dimensão de Prática de Ensino. Vimos que, de acordo com a Resolução CNE 02/2002 

este componente curricular deve estar em constante e intrínseca articulação com o 

Estágio Supervisionado. Entretanto, na estrutura apresentada no PPP a conexão entre 

essas dimensões não está perceptível.    

 Com isso, faz-se necessário identificar como estas disciplinas se articulam na 

prática durante a formação dos licenciandos e verificar até que ponto elas têm 

contribuído para formar um profissional com o perfil apresentado neste documento. 

Assim, um de nossos desafios nessa pesquisa foi investigar como a disciplina de 

Estágio Complementar II tem contribuído para a construção do “ser professor” 

nesses licenciandos e qual o impacto na sua prática efetiva. 

A contribuição da disciplina de Estágio Complementar II para o 
desenvolvimento da prática dos licenciandos 

A prática pedagógica, como já mencionado no segundo capítulo deste 

trabalho, envolve um processo de recontextualização. Com respeito à instrução, isto 
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implica que os conhecimentos químicos aprendidos na universidade precisam ser 

pedagogicamente transformados para o contexto escolar. Esse processo envolve 

também o planejamento, ou seja, a seleção e sequenciamento de conteúdos, a 

elaboração e organização de atividades, etc. 

 Para verificar como se deu esse processo, começamos por analisar as relações 

estabelecidas entre professores formadores e os estagiários. Para tanto, apresentamos 

algumas das observações feitas nas aulas de Estágio Complementar II na 

universidade, visando explicitar de que forma a disciplina contribuiu para a prática 

desses licenciandos. Para sustentar nossas discussões, apresentamos ainda outros 

dados anteriores e exteriores à prática desses estagiários, como os planos de curso e 

de aula, os relatórios de estágio e alguns excertos das entrevistas. 

Caracterização da prática dos professores formadores 

Para esta caracterização utilizamos cinco instrumentos. Estes foram 

construídos com base nos indicadores: planejamento de unidade: seleção e organização dos 

conteúdos, conteúdos a abordar, atividades a realizar, documentos a analisar e relação de 

comunicação e nos diferentes graus de enquadramento (E++, E+, E-, E--) que variaram 

de acordo com o controle estabelecido nas relações de comunicação. Esses 

indicadores foram fundamentados nos dados encontrados na nossa pesquisa. 

Relação professor regente/estagiário 

Começamos por analisar a relação estabelecida entre os regentes e os 

estagiários. Com base no indicador planejamento de unidade: seleção e organização dos 

conteúdos. Para esse indicador optamos por analisar as regras seleção e sequência 

juntas, pois consideramos que estas regras estão diretamente relacionadas e os dados 

obtidos para caracterizar a regra seleção também nos permitiram caracterizar a 

sequência. 

Neste caso, buscamos verificar a participação dos estagiários no planejamento 

da unidade. De acordo com as informações do PPP, uma das atividades do estagiário 

consiste em preparar e organizar a unidade em que irá exercer a regência.  

Sabemos que o planejamento vai além da seleção e sequenciamento de 

conteúdos, este engloba as metodologias adotadas, as formas de avaliação, etc., 
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porém para analisar a relação dos regentes com os estagiários consideramos apenas 

estas duas etapas (seleção e sequenciamento). As relações estabelecidas entre alguns 

regentes e os estagiários foram mínimas. Assim, não foi possível explorar mais os 

padrões de interações estabelecidos. 

A escolha dos conteúdos para a rede pública estadual é realizada com base nas 

determinações da Secretaria de Educação do estado da Bahia, mas dentro do que está 

estabelecido os professores têm a autonomia para realizar modificações de acordo 

com a realidade e interesses do contexto escolar. Nosso intuito então foi verificar 

qual o nível de participação dos estagiários e regentes na organização dos conteúdos 

para o planejamento da IV unidade. 

Quadro  6- Regras discursivas seleção e sequência: planejamento de unidade: seleção e 
organização dos conteúdos 

Discurso Instrucional – Seleção/Sequência – Relação Professor regente – Estagiário 

Indicador E++ E+ E- E- - 
Planejamento 
de unidade: 
seleção e 
organização 
dos 
conteúdos. 
 
 

A seleção e a 
sequência dos 
conteúdos são 
determinadas 
somente pelo 
professor 
regente, sem a 
colaboração do 
estagiário. 

A seleção e a 
organização 
(sequência) dos 
conteúdos são 
feitas pelo 
professor 
regente, mas 
este possibilita 
que o estagiário 
a complemente 
ou altere tal 
planejamento e 
o auxilia se 
necessário. 

A seleção e a 
organização 
(sequência) 
dos conteúdos 
são feitas pelo 
estagiário, 
com base nas 
determinações 
do professor 
regente. 

O estagiário 
realiza a 
seleção e 
organização 
dos conteúdos 
de acordo 
com o que 
julga 
pertinente 
para os 
objetivos que 
propõe, sem a 
colaboração 
do regente. 

Fonte: A autora 

 De acordo com o indicador empregado na análise, um valor muito forte de 

enquadramento (E++) significa que os estagiários não participaram da elaboração do 

planejamento, e o professor regente teve total controle sobre a seleção e organização 

dos conteúdos. Por outro lado, um valor muito fraco (E--) significa que foi o 

estagiário quem elaborou o planejamento de acordo com o que julgou pertinente. 

Com base nas discussões feitas na disciplina de Estágio Complementar II e nos 

registros dos relatórios verificamos que a participação dos estagiários nesse momento 
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variou muito. Identificamos valores de enquadramento que variaram entre muito 

forte (E++) e muito fraco (E--).  

 Dentre os seis regentes, apenas um apresentou um grau de enquadramento 

muito forte. Neste caso, anteriormente à regência o estagiário H recebeu o 

planejamento com os conteúdos e a sequência que seriam trabalhados naquela 

unidade. O trecho retirado de seu relatório final de estágio exemplifica esse 

momento: 

Ela (a regente) selecionou uma turma e me passou os conteúdos que 
deveriam ser dados na unidade. Os conteúdos trabalhados durante a 
unidade seriam: configurações eletrônicas, propriedades periódicas e 
aperiódicas, geometria molecular e balanceamento de equações 
químicas. A partir do planejamento que a professora regente me 
passou, foi elaborado o cronograma da unidade (...). A professora 
regente também sugeriu de que forma eu poderia estar avaliando a 
turma (RELATÓRIO DO ESTAGIÁRIO H). 

 Neste caso, atribuímos um valor muito forte de enquadramento (E++), pois 

consideramos que a professora selecionou e indicou cada conteúdo que deveria ser 

trabalhado, sem a participação do estagiário neste planejamento. Cabe ressaltar que 

estes conteúdos apresentados para a IV unidade do 1º ano do Ensino Médio são 

geralmente abordados em unidades anteriores a esta. Verificamos que esta relação se 

difere dos conteúdos trabalhados pelos demais estagiários que lecionaram nessa 

mesma série. Neste último caso, o conteúdo em questão era funções inorgânicas, o 

que está em concordância com a proposta apresentada pela Secretaria de Educação 

do Estado da Bahia (BAHIA, 2015). 

 É importante considerar que a professora não se baseou exclusivamente no 

currículo do Ensino Médio deliberado pelo estado. Esta define os conteúdos com 

base numa seleção e organização específica, fundamentada talvez, em sua 

experiência profissional. Acreditamos que características específicas da sala de aula e 

da própria escola (E5) podem ter interferido na escolha da regente. 

  Neste sentido, se considerarmos a particularidade em que foram feitas essas 

seleções, tornar-se ainda mais importante a participação do estagiário nesse 

momento. A seleção e organização dos conteúdos é um processo que envolve além 

de conhecimentos sobre o conteúdo, conhecimento do currículo, sobre os alunos e as 

características do contexto escolar. E por fazer parte do trabalho docente, conhecer os 
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critérios utilizados nesse processo contribui para a formação profissional do 

estagiário.   

 Observamos também que alguns regentes, mesmo elaborando o planejamento 

permitiram que algumas alterações fossem feitas pelos estagiários. Isto pode ser 

verificado no trecho do relatório do estagiário G:   

Ele (o regente) me falou sobre os assuntos que estavam sendo 
passados para os alunos e os assuntos que ele pretendia passar, nesse 
momento ele me mostrou o seu plano de unidade, nesse plano já 
tinha todas as datas de testes e avaliações, porém eram apenas 
previsões, podendo ser bem flexíveis e adaptadas de maneira que 
ficasse da melhor forma possível para a realização do estágio 
(RELATÓRIO DO ESTAGIÁRIO G). 

 Em nossas observações nas escolas, verificamos que este professor 

acompanhou o estagiário durante a regência, em alguns momentos na própria sala 

de aula. Desta forma, percebemos que além de possibilitar adaptações no 

planejamento, o regente o auxiliou sempre que necessário.  

 Postura semelhante a esta foi adotada pela regente do estagiário B. Trechos 

das anotações de campo podem exemplificar esta afirmação: 

O estagiário B afirmou ter participado do A.C. na escola a convite da 
professora regente. Contou com a ajuda desta professora para 
construir o planejamento geral, bem como esta se comprometeu a 
ajudar nos planos de aula. Segundo o estagiário, ela afirmou que 
apesar de acompanhar as atividades de estágio, a iniciativa seria 
sempre dele (NOTAS DO DIÁRIO DE CAMPO). 

 Este trecho corresponde a relatos no dia 29 de outubro de 2015, durante a aula 

da disciplina de Estágio Complementar II. Neste momento, o estagiário ainda não 

havia iniciado a regência.  

 Nos dois casos citados acima (estagiário G e B), consideramos que os regentes 

apresentaram um grau de enquadramento forte (E+), pois apesar de selecionarem os 

conteúdos previamente, auxiliaram os estagiários na organização e elaboração de 

seus planejamentos. Acreditamos que o planejamento envolve um processo de 

reflexão que foi favorecido pelo tipo de prática implementada por esses dois 

regentes. Assim, por meio de instrução e acompanhamento, estes regentes podem ter 

favorecido o desenvolvimento de competências profissionais por parte dos 

estagiários.  
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 Observamos ainda que duas das estagiárias (A e I) construíram seus 

planejamentos com base nas determinações dos professores regentes. No caso da 

estagiária I, esta realizava estágio remunerado na mesma escola (E6).  Assim, seu 

planejamento foi construído com certa antecedência e em regime de colaboração. Por 

determinações da escola, os planejamentos por série deverão estar em concordância 

com conteúdos e sequências. Relatos das aulas do dia 15 de outubro de 2015, 

explicam estas afirmações: 

A aluna também relatou que exercia estágio remunerado em outras 
turmas do 1º no colégio, e assim, já havia discutido o planejamento 
com o professor em outros momentos. Segundo a aluna este sempre 
se mostrou aberto e assim, as decisões foram tomadas em conjunto, já 
que a escola orienta que todas as turmas, da mesma série, caminhem 
no mesmo ritmo, trabalhando sempre os mesmos conteúdos (NOTAS 
DO DIÁRIO DE CAMPO). 

  Com base em nossas observações, foi possível identificar que a relação 

constituída entre a estagiária I e o regente era mais de colaboração do que de 

instrução. Devido a sua experiência prévia naquele ambiente escolar e o contato 

profissional estabelecido entre ambos, o mesmo a tomava como colega de profissão. 

Esta relação pode ter possibilitado um enfraquecimento no grau de enquadramento 

por parte do regente. 

 Situação semelhante foi vivenciada pela estagiária A. Esta também possuía 

experiência como docente, pois havia trabalhado como professora substituta na 

mesma unidade escolar (E1) em que realizou o estágio. A regente em questão era a 

mesma do estagiário B, porém ela adotou posturas diferentes com ambos os 

estagiários. No que concerne à estagiária A, as inferências da regente foram pontuais 

e esta não interferiu no planejamento. Acreditamos que a experiência prévia da 

licencianda pode ter influenciado na postura adotada pela professora regente.  

 Apesar da experiência, a estagiária A sentiu algumas dificuldades para 

elaboração do seu planejamento, principalmente para organizar os conteúdos de 

acordo com o tempo disponível. Isto pode ser verificado em nossas observações na 

universidade:  

O plano de unidade da aluna foi observado, ao qual a professora 
(supervisora) teceu algumas considerações, referentes, 
principalmente, ao pouco assunto, num elevado número de aulas. A 
aluna alegou estar seguindo os conteúdos já estabelecidos e 
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apresentados pela professora regente e se comprometeu a conversar 
com a mesma para sugerir mais algum conteúdo como orientado pela 
professora supervisora (NOTAS DO DIÁRIO DE CAMPO). 

 Este relato corresponde à observação no dia 08 de outubro de 2015. 

Observamos que o planejamento foi construído pela estagiária com base nas 

determinações da regente, mas sem a participação desta. A dificuldade sentida neste 

momento foi relatada em sua entrevista:  

A principal dificuldade é o tempo, porque a gente tem que imaginar 
que a gente tem... vamos supor, nós temos duas aulas por semana, e 
nessas duas aulas a gente tem que trabalhar aquele conteúdo. E a 
gente tem que imaginar também que não é só o conteúdo, tem o que 
acontece na sala, etc. (...) (ENTREVISTA DA ESTAGIÁRIA A). 

 Nestes casos (estagiária A e I), os respectivos regentes apresentaram um grau 

de enquadramento fraco (E-).  A postura adotada por estes regentes implicaram de 

diferentes formas, para ambas estagiárias. Em relação à estagiária A, a pouca 

instrução implicou em maior dificuldade, se comparada à estagiária I. Acreditamos 

que o Estágio Supervisionado se difere das demais experiências práticas vivenciadas 

exteriores ao curso de formação, pela sua possibilidade de instrução, reflexão e 

acompanhamento. Assim, consideramos que este processo de interação com os 

professores regentes são indispensáveis, inclusive para aqueles licenciandos que já 

exercem o magistério. São nessas condições que Pimenta e Lima (2004) argumentam 

que o estágio supervisionado é uma possibilidade de ressignificação da identidade 

profissional, pois “formadores e formandos encontram-se constantemente 

construindo suas identidades individuais e coletivas em sua categoria” (p. 127). 

 Verificamos ainda que alguns professores tiveram pouco contato com seus 

estagiários. Assim, suas contribuições foram mínimas, inclusive no que se refere ao 

planejamento. Identificamos essa postura no regente dos estagiários C e D, e na 

regente dos estagiários E e F.  

 Em anotações realizadas no dia 21 de outubro de 2015 identificamos a 

dificuldade sentida pela estagiária F, diante da ausência da regente: 

(...) essa (estagiária F) apresentou maior dificuldade, pois não teve 
muita orientação da professora regente, relatou não saber até onde a 
regente foi com os assuntos, então se revelou um pouco “perdida” 
(NOTAS DO DIÁRIO DE CAMPO). 
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 Esta mesma estagiária relatou que sentiu essa ausência também em outros 

momentos:  

Antes de encarar uma sala de aula, tive que estudar a melhor maneira 
para trabalhar cada conteúdo com a turma, no entanto senti falta do 
auxílio da professora regente, pois a mesma como professora oficial já 
tem o perfil definido da turma, o que então facilitaria a escolha do 
melhor método a ser aplicado (RELATÓRIO DA ESTAGIÁRIA F). 

 De acordo com a CNE/CP nº 01/2002 o estágio desenvolvido na escola de 

ensino básico dar-se-á pela relação entre um professor da escola, um professor da 

universidade e o aluno em formação (BRASIL, 2002a). Assim, acreditamos que a 

ausência ou pouca participação de algum desses componentes, pode implicar no 

desenvolvimento profissional dos licenciandos. 

Como observamos a participação dos estagiários na elaboração dos 

planejamentos apresentou uma grande variação nas diferentes escolas, de acordo 

com o que foi determinado pelos professores regentes. Assim, a escolha destes 

profissionais é um fator essencial para o acompanhamento do estágio. Estamos de 

acordo com Tardif (2014) quando afirma que a interação com esses profissionais do 

magistério se configura um elemento importante para a aprendizagem do trabalho 

docente. Porém, isso tem sido um ponto crítico, se considerarmos que muitos 

professores regentes se ausentam ou pouco participam durante o estágio. Segundo 

Benitis, Sarti e Neto (2015), não há critérios explícitos para escolha dos professores 

regentes que irão acolher e colaborar com o estágio dos licenciandos. Para os autores 

isso pode estar associado ao fato da figura desse professor regente ainda não ser 

claramente definida nos cursos de formação no Brasil. Isso se configura um 

problema, pois do nosso ponto de vista cabe também a este profissional contribuir 

com este momento, auxiliando os estagiários a desenvolverem competências 

relacionadas ao trabalho com os alunos.  

Além de ter o conhecimento do conteúdo, os professores regentes possuem 

conhecimentos adquiridos na prática relacionados com a habilidade de realizar 

adequadamente esse planejamento. Por conhecerem ainda o currículo, o contexto 

social e as características da escola, é possível uma seleção e organização que leve em 

consideração o meio na qual esta está inserida.  
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Outro grande problema é que os professores regentes não recebem orientação 

adequada de como acolher e colaborar com os estagiários (BENITIS; SARTI; NETO, 

2015). Assim, acreditamos que medidas precisam ser tomadas de modo a 

conscientizar e preparar esses profissionais, enquanto formadores colaboradores 

desse processo.  

Para além das contribuições no planejamento e consequentemente na prática 

dos estagiários, a interação com os professores regentes e com o contexto escolar 

como um todo, possibilita aos estagiários a aquisição dos saberes das ciências da 

educação, tal como definidos por Gauthier et al. (2006). Segundo os autores esse 

saberes ajudam o professor na construção da sua identidade profissional. 

O Quadro 7 a seguir resume os valores encontrados para os graus de 

enquadramento na relação professor regente- estagiário para o indicador analisado. 

Quadro  7- Valores de enquadramento: Planejamento da unidade: seleção e organização dos 
conteúdos 

Estagiários A B C D E F G H I 

Graus de enquadramento 
apresentados pelos respectivos 

regentes 

 
E- 

 
E+ 

 
E-- 

 
E-- 

 
E-- 

 
E-- 

 
E+ 

 
E++ 

 
E- 

Fonte: A autora 

 Como mencionamos, valores específicos de enquadramento podem favorecer 

uma prática pedagógica eficaz. No que tange à formação de professores, para o 

instrumento utilizado, ou seja, em relação às regras discursivas seleção e sequência, 

este valor é representado por um grau de enquadramento forte (E+).  

Numa relação formador-professor, é o formador quem detém maior 

conhecimento sobre os conteúdos necessários para a formação. Assim, espera-se que 

este detenha o controle da seleção. Ao passo que é necessário que abram espaços 

para que os professores reflitam, questionem e participem deste processo (AFONSO; 

MORAIS; NEVES, 2002). 

Neste sentido, em relação aos dados encontrados, se considerarmos a relação 

professor regente- estagiário, podemos afirmar que o regente detém o maior 

conhecimento sobre o currículo e os conteúdos necessários para os seus alunos. 

Assim, concordamos que é necessário um enquadramento forte, ou seja, que este 
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detenha o controle dessa seleção. Ao passo que também é importante que esses 

profissionais interajam com os estagiários e promovam momentos de discussões e 

reflexões sobre as práticas e assim, proporcionem algum controle por parte destes. 

Verificamos que apenas dois dos regentes apresentaram este grau de 

enquadramento. 

Elaborar um planejamento é essencial para a formação do futuro professor e 

está relacionado com o domínio do conteúdo que este possui. É neste momento que 

ele deverá mobilizar os diversos saberes adquiridos ao longo do curso. De acordo 

com Rosa (2007), isto possibilitará delimitar “o que” ensinar e assim facilitar o 

processo de recontextualização. Além das questões que envolvem o currículo, de 

acordo com Frison (2012), para realizar a seleção é necessário mobilizar saberes 

curriculares, disciplinares e um conhecimento profundo sobre a química. A interação 

e a instrução do regente neste momento conduz a reflexão e assim, podem favorecer 

a aquisição desses conhecimentos por parte dos licenciandos. 

 Apesar da importância da instrução no momento do planejamento e das 

interações com outros profissionais no processo de formação do futuro professor de 

Química, verificamos que essas questões não foram valorizadas como deveriam 

haver sido durante a realização dos estágios e isto refletiu na prática de alguns 

estagiários, como veremos ao longo das discussões. 

Relação professor supervisor/estagiário 

 Os dados obtidos permitiram caracterizar ainda as relações estabelecidas entre 

a professora supervisora e os estagiários. Com base nos seguintes indicadores: 

conteúdos a abordar, atividades a realizar, documentos a analisar e relação de comunicação. 

 Para o primeiro indicador: conteúdos a abordar, analisamos o controle exercido 

pela professora supervisora no momento de selecionar os conteúdos ou temas para 

serem abordados nas aulas de Estágio Complementar II na universidade. Para tanto 

construímos o seguinte instrumento: 

Quadro  8- Regra discursiva seleção: Conteúdos a abordar 

Discurso Instrucional- Seleção - Professor supervisor – Estagiário 

Indicador E++ E+ E- E-- 
Conteúdos A supervisora A supervisora A supervisora faz A supervisora 
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a abordar indica 
os conteúdos 
a serem 
abordados em 
cada reunião. 

menciona os 
conteúdos 
que considera 
prioritários, 
aceitando, 
no entanto, 
sugestões dos 
estagiários. 

uma lista de 
conteúdos 
suscetíveis de 
serem abordados, 
sem referir 
prioridades, e 
pede aos 
estagiários que 
façam a 
seleção. 

solicita aos 
estagiários que 
sugiram 
conteúdos a 
abordar. 

Fonte: Adaptado de Afonso, Morais e Neves (2002)  

 De acordo com o instrumento empregado, um valor muito forte de 

enquadramento (E++) significa que a professora supervisora detém todo o controle 

sobre a seleção dos temas, sem interferências dos estagiários nessa decisão. Por outro 

lado, um valor muito fraco (E--) significa que o controle dessa seleção cabe aos 

estagiários.  

 Como vimos, numa relação entre os licenciandos e o formador, é este último 

que conhece os conteúdos necessários para serem explorados durante a formação. 

Assim, concordamos com Afonso, Morais e Neves (2002) quando estes afirmam que 

no processo de seleção, o controle cabe aos formadores. Contudo, é necessário que 

estes abram espaços para que os professores em formação possam intervir e discutir 

suas ideias, o que representa algum controle por parte destes. Desta forma, de acordo 

com o instrumento utilizado, um grau de enquadramento forte (E+) se aproxima das 

características da prática descrita por estes autores. 

 Foi possível constatar que o tipo de prática implementada pela supervisora 

apresenta características que se aproximam do modelo de prática proposto pela 

teoria, neste caso, para a regra discursiva seleção, um enquadramento forte (E+).  

 Identificamos estas características em alguns momentos nos 

acompanhamentos das aulas na universidade. O relato do dia 01 de outubro de 2015 

pode ser citado como um dos exemplos: 

Percebi que essa primeira aula não tinha um planejamento rígido, foi 
uma aula aberta, uma conversa um pouco mais informal. Então a 
professora ao falar sobre o planejamento de aula, os alunos se 
mostraram ansiosos e entraram numa discussão sobre o plano de aula. 
Como estratégia para abordar essa temática, foi solicitado pela 
professora que antes de entrar na discussão de como elaborar um 
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plano de aula, os próprios alunos construíssem um plano sobre 
qualquer conteúdo de química, isso com o objetivo claro de perceber 
como esses alunos organizam e pensam sobre como estruturar uma 
aula (NOTAS DO DIÁRIO DE CAMPO). 

  Neste relato, a professora supervisora apresenta uma flexibilidade em relação 

aos temas que serão abordados. É ela quem determina o que é pertinente para ser 

trabalhado ao longo da disciplina, porém permite que os estagiários interfiram no 

seu planejamento inicial. E assim, as discussões podem ser direcionadas para pontos 

mais específicos, como por exemplo, o plano de aula. 

 Outros registros nos permitem observar novamente este tipo de prática 

adotada pela professora supervisora:  

Pude perceber que apesar de uma breve discussão no primeiro dia de 
aula, os alunos ainda apresentaram algumas dificuldades quanto ao 
planejamento, principalmente no que se refere à avaliação. Assim, em 
conversa com a professora, a mesma me falou que esse será um tema 
para ser abordado e discutido na próxima aula (NOTAS DE DIÁRIO 
DE CAMPO). 

 Este é um relato do dia 17 de outubro de 2015. Verificamos que a avaliação foi 

um tema selecionado pela supervisora com base nas inquietações e dificuldades 

manifestadas pelos estagiários no decorrer das aulas. Acreditamos que esse tipo de 

prática, direcionada pela professora e, ao mesmo tempo, que possibilita algum 

controle por parte dos estagiários, favorece o desenvolvimento profissional destes. 

Poderemos observar ao longo das discussões as influências que a instruções da 

supervisora e a exploração desses temas (planejamento e avaliação) exerceram na 

prática pedagógica dos estagiários.  

 No que se refere à regra discursiva de sequência, identificamos características 

semelhantes à regra seleção, na prática da professora. A análise foi feita com base no 

instrumento a seguir: 

Quadro  9- Regra discursiva sequência: Atividades a realizar 

Discurso Instrucional- Sequência - Professor supervisor – Estagiário 

Indicador E++ E+ E- E-- 
Atividades 
a realizar 

A realização 
das 
atividades 
segue uma 
ordem 

A realização 
das 
atividades 
segue 
uma ordem 

A realização 
das 
atividades 
segue 
uma ordem 

A realização das 
atividades segue 
uma 
ordem planeada 
pelos estagiários. 
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rígida, 
determinada 
pela 
supervisora. 

determinada 
pela 
supervisora, 
mas esta 
ordem pode 
ser 
pontualmente 
alterada pelos 
estagiários.  

planeada pelos 
estagiários com 
a orientação da 
supervisora.  

Fonte: Adaptado de Afonso, Morais e Neves (2002)  

 Neste instrumento, atribuímos um valor muito forte de enquadramento (E++) 

para práticas nas quais a organização das atividades é determinada exclusivamente 

pela professora supervisora. Um enquadramento muito fraco (E--) significa que quem 

determina esta organização ou sequência são os estagiários. 

 Assim como para a regra discursiva seleção, de acordo com Afonso, Morais e 

Neves (2002), no que concerne à regra discursiva sequência, espera-se uma prática 

pedagógica caracterizada também por um enquadramento forte (E+). Segundo estes 

autores é preciso que o formador tenha em seus planejamentos uma ordem 

previamente determinada. Contudo, é importante que estes possibilitem espaços 

para que os professores em formação possam intervir.  

 Verificamos que a professora supervisora, também para esta regra, 

desenvolveu práticas com características próximas do modelo teórico. Em nossos 

registros encontramos fragmentos que nos permitem exemplificar este momento:  

A proposta era começar pela leitura e discussão do texto sobre 
avaliação e seguir pela análise dos planos de aulas, como na aula da 
turma P1, mas os alunos sugeriram uma nova proposta que foi 
atendida. Então, inicialmente os alunos contaram como foram suas 
experiências nas salas de aula, dificuldades para cumprimento do 
planejamento, etc. (NOTAS DO DIÁRIO DE CAMPO). 

 Este registro corresponde à observação da aula no dia 22 de outubro de 2015. 

Foi possível identificar em várias ocasiões que a supervisora definia os diferentes 

momentos das aulas e estabelecia uma ordem para o desenvolvimento das 

atividades, porém diante das inquietações ou sugestões dos estagiários, esta ordem 

poderia ser alterada, o que configura um enquadramento forte (E+) para esta regra.  

 Concordamos com Afonso, Morais e Neves (2002), quando estes afirmam que 

práticas caracterizadas por relações abertas, onde ambas as categorias (formador e 
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professores em formação) possuem o controle na relação de comunicação, estimulam 

o processo de aprendizagem dos licenciandos. Porém, especificamente, em relação às 

regras discursivas seleção e sequência, é preciso que o formador tenha o maior 

controle dessa relação. 

 No momento da formação inicial, os licenciandos ainda não têm 

conhecimentos científicos suficientes sobre os conteúdos necessários para sua 

formação, tampouco sobre a melhor maneira de explorá-los (AFONSO; MORAIS; 

NEVES, 2002). Isto justifica a importância do controle e da instrução do supervisor 

neste momento. 

 Para analisar a prática desenvolvida pela supervisora em relação à regra 

discursiva ritmagem, construímos o seguinte instrumento: 

Quadro  10-Regra discursiva ritmagem: documentos a analisar 

Discurso Instrucional- Ritmagem - Professor supervisor – Estagiário 

Indicador E++ E+ E- E-- 

Documentos 
a analisar 

O tempo 
previsto 
para a análise 
dos 
documentos é 
rigorosamente 
cumprido. 

A supervisora dá 
um tempo para a 
análise dos 
documentos, mas 
aceita 
ocasionalmente 
prolongamentos 
justificados.  

O tempo 
necessário à 
análise dos 
documentos 
é 
determinado 
pelos 
estagiários, 
mas 
a supervisora 
pressiona-os 
no sentido de 
terminarem 
logo. 

Não é marcado 
tempo para a 
análise dos 
documentos; o 
tempo 
depende das 
dúvidas dos 
estagiários, não 
exercendo a 
supervisora 
qualquer 
pressão. 

Fonte: Adaptado de Afonso, Morais e Neves (2002) 

 Este instrumento foi construído para analisar o controle da professora 

supervisora no tempo destinado a análises de documentos, neste caso específico, os 

planos de aula. Num enquadramento muito forte (E++) é estabelecido um tempo e 

este é rigorosamente cumprido. Por sua vez, em um enquadramento muito fraco (E--) 

não é estabelecido um tempo específico e este vai depender das dúvidas de cada 

estagiário. 
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 Verificamos que para essa regra específica, a supervisora apresentou um 

enquadramento muito fraco (E--). O trecho a seguir elucida este momento: 

Assim, no segundo momento os demais alunos foram liberados, pois 
ainda não iriam começar o estágio e não tinham planos de aula 
elaborados. Foram feitas análises de três planos de aula. A análise foi 
feita individualmente (...). Devido às dificuldades apresentadas por 
alguns estagiários, neste dia as análises dos planos demoraram mais 
do que o esperado. Assim, a aula terminou um pouco mais tarde 
(NOTAS DO DIÁRIO DE CAMPO). 

 Neste trecho, retirado de observações do dia 17 de outubro de 2015, 

verificamos um enfraquecimento no grau de enquadramento da professora em 

relação à ritmagem, pois o tempo destinado à análises dos planos de aula era 

baseado nas dificuldades manifestadas pelos estagiários.  

 Foi possível identificar o mesmo comportamento da professora supervisora, 

em vários momentos durante as aulas. Como por exemplo, durante as orientações:  

(...) nós temos situações de alunos que estão na mesma escola, em 
salas de aulas diferentes, passando por situações totalmente 
diferentes, eu não posso dar a mesma orientação para os dois, por 
exemplo. Eu tenho que dar uma orientação individualizada porque 
cada um está passando por um terreno diferente, então eu tenho que 
atuar em cima disso (ENTREVISTA DA PROFESSORA 
SUPERVISORA). 

 A supervisora priorizava uma orientação individualizada de forma a atender 

as dificuldades específicas de cada estagiário. Neste caso, ela também não estabelecia 

um tempo determinado para essas orientações.  

 Durante a formação é importante que o formador respeite o ritmo de 

aprendizagem de cada licenciando. E assim, oportunize que exponham cada 

dificuldade sentida. Neste caso, não estabelecendo nenhum limite de tempo 

(AFONSO; MORAIS; NEVES, 2002). Foi possível observar essa característica durante 

toda a prática da professora supervisora. 

 Analisamos ainda as relações estabelecidas entre a supervisora e os estagiários 

por meio das regras hierárquicas, baseado no instrumento a seguir:  

Quadro  11- Regras hierárquicas: Relação de comunicação 

Discurso Regulador- Regras hierárquicas - Professor supervisor – Estagiário 

Indicador E++ E+ E- E-- 

Relação de Privilegia-se Privilegia-se uma Privilegia-se Privilegia-se 
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comunicação uma 
relação 
vertical e 
unidirecional 
de 
comunicação. 

relação vertical e 
unidirecional de 
comunicação, 
com uma 
interação pontual 
entre supervisora 
e estagiários. 

uma interação 
entre a 
supervisora e 
os estagiários, 
mas a relação 
vertical 
também 
ocorre. 

uma interação 
permanente 
entre a 
supervisora e 
os estagiários. 

Fonte: Adaptado de Afonso, Morais e Neves (2002) 

 De acordo com o instrumento utilizado, um enquadramento muito forte (E++) 

é representado por relações onde a professora supervisora atém o controle da 

comunicação, não permitindo nenhum tipo de interação dos estagiários. Por outro 

lado, um enquadramento muito fraco (E--) é representado por relações de interação 

entre a supervisora e estagiários. 

   Identificamos graus de enquadramento muito fraco, para esta regra, em 

praticamente toda a prática da professora supervisora. Esses valores foram 

identificados principalmente, durante as discussões dos temas abordados na 

disciplina: planejamento e avaliação. Como mostram os excertos a seguir: 

Para realizar a discussão a professora organizou a sala em um círculo, 
onde todos os alunos apresentaram seu ponto de vista, 
argumentaram sobre as questões expostas no TCC, que tratava 
especificamente, da seleção de conteúdos, quais os critérios utilizados 
pelos professores para escolha do conteúdo a ser trabalhado (...) 
(NOTAS DO DIÁRIO DE CAMPO). 
 
(...) foi uma discussão bastante proveitosa e os estagiários 
demonstraram que para eles, antes da leitura do texto, avaliar era o 
mesmo que examinar. E consideravam como forma de avaliação, 
apenas alguma atividade escrita (NOTAS DE DIÁRIO DE CAMPO). 

 Os trechos apresentados referem-se às atividades desenvolvidas nos dias 10 e 

21 de outubro de 2015. E correspondem às análises dos textos sobre planejamento e 

avaliação, respectivamente. O primeiro fragmento refere-se à discussão que se deu 

em torno da leitura de um trabalho de conclusão de curso (TCC). De autoria de uma 

ex-aluna da licenciatura em Química, este texto expõe as principais dificuldades 

sentidas pela aluna durante o planejamento das atividades do estágio. O segundo 

fragmento refere-se a um texto que aborda uma entrevista com questões sobre 

avaliação, como por exemplo, a diferença entre avaliar e examinar. De uma forma 
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geral, as aulas na universidade sempre foram bastante interativas e podemos 

perceber que durante a exploração desses temas os estagiários participaram 

ativamente das discussões e expuseram suas opiniões. Isto configura um 

enquadramento muito fraco (E--) para a prática da professora supervisora. 

 Em outros momentos, mesmo proporcionando os momentos de interação, a 

supervisora precisou se posicionar, recorrendo aos seus conhecimentos e experiência 

para orientar os estagiários. Ela exemplifica um desses momentos em sua entrevista, 

de acordo com o trecho a seguir:  

(...) então eu não sou aquela pessoa que quando o aluno fala: pró eu 
vou fazer isso... eu simplesmente digo: não, você vai fazer do jeito que eu 
quero! Eu busco perguntar pra ele por que ele quer fazer daquela 
forma, busco entender por que ele quer fazer daquela forma. Às 
vezes eu acho que ele está totalmente equivocado no que ele quer 
fazer, mas primeiro eu preciso saber dele por que ele quer fazer 
daquele jeito. E aí eu dou a minha contribuição, certo? Se ele também 
não quiser seguir também, não tem problema, mas eu preciso que ele 
me diga por que ele não quer seguir uma orientação de alguém que 
seja mais experiente que ele, né? (ENTREVISTA DA PROFESSORA 
SUPERVISORA). 

 Neste caso, consideramos que a professora apresentou um enquadramento 

fraco (E-), pois mesmo havendo interação com os estagiários, em alguns momentos, 

esta ateve o controle da comunicação para melhor direcioná-los.  

 Para Afonso, Morais e Neves (2002), uma relação de comunicação, como por 

exemplo, a discussão de textos e atividades, é também um momento de co-

construção de conhecimentos. Assim, espera-se que haja uma relação aberta entre a 

supervisora e os estagiários, em que ambas as vozes são ouvidas, o que é 

caracterizado por um grau de enquadramento muito fraco (E--) para as regras 

hierárquicas. Esta característica também foi observada na prática da supervisora.  

 O Quadro 12 a seguir, apresenta os valores de enquadramento atribuídos para 

a prática desenvolvida pela professora: 

Quadro  12- Valores de enquadramento: Caracterização da prática da professora supervisora 

Regras Seleção Sequência Ritmagem Hierárquicas 

Indicadores 
Conteúdos a 

abordar 
Atividades a 

realizar 
Documentos a 

analisar 
Relação de 

comunicação 
Valores de 
enquadramento 

E+ E+ E-- E-/E-- 
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 Fonte: A autora 

 O tipo de prática implementada, com valores fortes de enquadramento para 

seleção e sequência e valores fracos para ritmagem e regras hierárquicas representa 

um papel importante no desenvolvimento profissional desses futuros professores, 

pois esse tipo de prática favorece a aquisição das regras de reconhecimento e de 

realização por parte dos estagiários (AFONSO; MORAIS; NEVES, 2002). 

Concordamos com os autores quando estes afirmam que de posse dessas regras, os 

estagiários poderão implementar uma prática pedagógica com características 

favoráveis à aprendizagem dos seus alunos.  

 Contudo, é importe salientar que as orientações da supervisora não se deram 

de maneira uniforme para todos os estagiários. A seguir, resumimos as principais 

orientações recebidas, principalmente durante as elaborações dos planos de aula. 

Orientações da professora supervisora  

 Começamos por apresentar as atividades desenvolvidas na disciplina, neste 

semestre de observação. Nas primeiras aulas ocorreram a leitura e discussão de dois 

textos sobre planejamento e avaliação, e estes foram os únicos textos trabalhados 

durante a disciplina e também foram os principais temas abordados, pois durante as 

discussões outras questões surgiram. Assim, as aulas eram destinadas 

principalmente para orientações dos planos de aula e socialização das experiências 

dos estagiários em sala. Consideramos importante ressaltar que, nesta turma 

específica, os estagiários envolvidos na pesquisa não foram acompanhados pela 

professora supervisora no desenvolvimento de suas práticas nas escolas. Desta 

forma, as orientações variavam de acordo com as inquietações manifestadas por eles 

(APÊNDICE K). 

 Verificamos que a elaboração dos planos de aula foi uma dificuldade sentida 

por praticamente todos os estagiários. Em relação aos estagiários A, C e D 

observamos um planejamento sistemático, no sentido que os conteúdos eram 

apresentados separadamente, sem estabelecer nenhuma relação entre eles. Neste 

caso, pensaram em pouco conteúdo para uma maior quantidade de tempo e não foi 

possível perceber os momentos destinados à participação e interação com os alunos 
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nesses planejamentos. Os estagiários C e D demonstraram maior dificuldade na 

escolha das estratégias a serem utilizadas na sala de aula. 

 O estagiário G sempre apresentou seus planejamentos bem delimitados e com 

uma proposta clara. Assim, foram poucas as dificuldades manifestadas. Quanto ao 

estagiário B, as principais dúvidas estavam relacionadas à escolha de uma 

metodologia adequada. Por sua vez a estagiária I, por não apresentar com clareza a 

proposta das aulas em seus planejamentos, as orientações foram mais pontuais. 

Mesmo assim, foi possível identificar em suas aulas muito tempo para explicação dos 

conteúdos, sem espaços para participação dos alunos. 

 Os estagiários F e H apresentaram dificuldades para delimitar o conteúdo e 

estabelecer os objetivos para cada aula. A estagiária F, por ter tido pouco contato com 

a regente e não conhecer a escola e nem a turma, manifestou muitas dificuldades 

para escolher as metodologias. Em relação ao estagiário E, este demonstrou 

dificuldades para organizar os conteúdos e escolher metodologias que 

proporcionassem a participação dos alunos. Por começarem a regência um pouco 

depois que os demais estagiários, as orientações para E e F foram mais breves. 

Assim, observamos que para alguns estagiários as orientações foram mais 

detalhadas e implicaram em modificações na organização e métodos adotados em 

seus planejamentos. Para outros, porém, essas orientações foram mais pontuais. O 

Quadro 13 a seguir apresenta as principais orientações recebidas nesse processo: 

Quadro  13- As principais orientações da professora supervisora 

Estagiário Regras Conhecimento 

envolvido 

Descrição da orientação 

 

A 

Regras discursivas 
de sequência e 
ritmagem 

Conhecimento do 
conteúdo e 
conhecimento 
pedagógico 

Relacionar os conteúdos e 
organizá-los em função do 
tempo de aula disponível. 

 

B 

Regra discursiva 
de seleção 

Conhecimento 
pedagógico 

A principal orientação foi para 
o uso da experimentação nas 
aulas. 

 

 

C 

Regras discursivas 
de seleção, 
sequência e 
ritmagem 

Conhecimento do 
conteúdo e 
conhecimento 
pedagógico 

Relacionar os conteúdos e 
organizá-los em função do 
tempo de aula disponível. 
Sugeriu a realização de 
experimentos. 

 

 

Regras discursivas 
de seleção, 

Conhecimento do 
conteúdo e 

Relacionar os conteúdos e 
organizá-los em função do 
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D sequência e 
ritmagem 

conhecimento 
pedagógico 

tempo de aula disponível. 
Sugeriu a realização de 
experimentos. 

 

 

 

E 

Regras 
hierárquicas, 
regras discursivas 
de seleção e 
sequência 

Conhecimento 
pedagógico 

Utilizar experimentos, 
proporcionar mais interação 
dos alunos na aula e repensar a 
sequência das atividades. 

 

 

 

F 

Regra discursiva 
seleção 

Conhecimento dos 
alunos e suas 
características, 
conhecimento do 
conteúdo e 
conhecimento 
pedagógico 

Conhecer a turma e a escola, 
fazer uma visita antes da 
primeira aula, ter uma conversa 
mais consistente com a regente, 
para então delimitar os 
conteúdos. 

 

G 

  O estagiário sempre apresentou 
seus planejamentos bem 
estruturados, assim foram 
poucas as orientações.  

 

H 

Regra discursiva 
de seleção 

Conhecimento do 
conteúdo 

Delimitação do conteúdo e 
definição do objetivo da aula 

 

 

I 

Regras 
hierárquicas e 
discursiva de 
seleção 

Conhecimento 
pedagógico 

Proporcionar maior 
participação dos alunos 
durante as aulas. E a utilização 
de experimentos para 
introduzir o assunto. 

Fonte: A autora 

 Acreditamos que, ao proporcionar reflexões e discussões com os estagiários 

sobre a melhor maneira de trabalhar e explorar os conteúdos, a professora 

supervisora criou condições para que os estagiários mobilizassem seus 

conhecimentos e saberes adquiridos ao longo do curso. Desta forma, ela contribuiu 

no processo de recontextualização dos conhecimentos. O nosso próximo objetivo foi 

analisar como essas contribuições interferiram na prática pedagógica desses 

estagiários, com base nas interações que estes estabeleceram com seus alunos.  

Caracterização da prática pedagógica dos estagiários 

 Com base no PPP analisado, os estagiários devem ter momentos para o 

desenvolvimento de atividades relacionadas com o planejamento do conteúdo, a 

elaboração de materiais didáticos, as avaliações, entre outras competências que os 

auxiliem no processo de recontextualização do conhecimento. Neste caso, de acordo 

com este documento, cabe às disciplinas pedagógicas e, principalmente, aos Estágios 
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Curriculares (I, II e III) prepará-los nestes aspectos. Assim, espera-se que ao chegar 

ao estágio de regência esses licenciandos estejam esclarecidos em relação a estas 

questões. Contudo, percebemos que algumas dessas competências não foram tão 

bem desenvolvidas durante o curso de formação, pois muitos chegaram à regência 

com dificuldades, e estas foram principalmente de cunho pedagógico.  

 Segundo Gauthier et al. (2006) não basta o professor saber o conteúdo, é 

preciso conhecê-lo profundamente para adaptá-lo as exigências do processo de 

ensino. Para isso, é necessário mobilizar principalmente o conhecimento pedagógico 

do conteúdo. Com base nos indicadores a seguir, analisamos como os estagiários 

realizaram o processo de recontextualização e os saberes envolvidos nesses 

processos: na organização dos espaços, na relação de comunicação, na exploração do tema em 

estudo. 

Contexto Regulador 

  

 No intuito de investigar as relações pedagógicas estabelecidas entre os 

estagiários e os alunos no contexto regular, utilizamos dois indicadores: Organização 

dos espaços e Relação de comunicação.  

Para analisar como se deram estas relações com base na organização dos 

espaços da sala de aula, recorremos aos valores operativos de classificação. Assim, 

utilizamos como principais fontes de dados as anotações de diário de campo, 

construídas em nossas observações nas escolas e analisamos de acordo com o 

seguinte instrumento: 

Quadro  14-Regras hierárquicas: Organização dos espaços 

Regras hierárquicas - Relação entre espaços  

Indicador C++ C+ C- C-- 

Organização 
dos 
espaços 
 

Fronteiras 
nítidas entre os 
espaços do 
estagiário e 
dos alunos, 
traduzida pela 
existência de 
uma mesa de 
trabalhado do 

Fronteiras 
nítidas entre os 
espaços do 
estagiário e dos 
alunos, 
traduzida pela 
existência de 
uma mesa de 
trabalhado do 

Fronteiras 
nítidas entre os 
espaços do 
estagiário e dos 
alunos, 
traduzida pela 
existência de 
uma mesa de 
trabalhado do 

Fronteiras 
esbatidas 
entre os 
espaços do 
estagiário e 
dos alunos, 
traduzida 
pela 
existência de 
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estagiário 
diferente e 
separada das 
carteiras dos 
alunos. 
Durante a 
realização de 
atividades, 
essas fronteiras 
são mantidas.  

estagiário 
diferente e 
separada das 
carteiras dos 
alunos. Durante 
a realização de 
atividades, é 
permitido que 
os alunos se 
aproximem 
para tirar 
dúvidas. 

estagiário 
diferente e 
separada das 
carteiras dos 
alunos. Durante 
a realização de 
atividades, o 
estagiário 
circula pela sala 
e é permitido 
que os alunos se 
aproximem para 
tirar dúvidas. 

uma mesa de 
trabalho do 
estagiário 
semelhante e 
próxima das 
carteiras 
dos alunos. 
Durante a 
realização de 
atividades, o 
estagiário 
circula pela 
sala e é 
permitido que 
os alunos se 
aproximem 
para tirar 
dúvidas. 

Fonte: Adaptado de Pires (2001) 

 Segundo Pires (2001), na organização dos espaços espera-se uma classificação 

fraca (C-) para as relações entre professor e alunos, ou seja, mesmo que haja uma 

fronteira nítida entre eles o professor pode circular entre os alunos e os mesmos 

podem se aproximar da mesa do professor para solucionar eventuais dúvidas.  

 Em nossos registros encontramos valores de classificação que variaram de 

muito forte (C++), até fraco (C-). Se considerarmos que em todas as salas havia 

separação entre os espaços, demarcado pela diferença entre as mesas dos estagiários 

e as carteiras dos alunos, é possível afirmar que não houve nenhum valor muito fraco 

de classificação (C--).  

 Mesmo diante dessas fronteiras, foi possível observar que a maioria dos 

estagiários (A, C, D, F, G e H), principalmente durante a realização de atividades 

pelos alunos, circulava pela sala cobrando a sua atenção, esclarecendo dúvidas, etc. 

Neste mesmo sentido era permitido aos alunos que se aproximassem para solucionar 

as possíveis dúvidas. Os excertos a seguir, retirados dos registros das aulas dos dias 

17 e 18 de novembro de 2015 exemplificam estes momentos: 

O estagiário (H) circula pela sala distribuindo as atividades. Durante 
os exercícios, uma aluna tem dúvida e começa a perguntar no meio 
da sala, o professor solicita que ela se aproxime de sua mesa e 
esclarece sua dúvida (NOTAS DO DIÁRIO DE CAMPO). 
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Ela (estagiária F) passa pelas carteiras para conferir quem está 
fazendo as atividades e tirar as dúvidas dos alunos (NOTAS DO 
DIÁRIO DE CAMPO). 

 De um modo geral, nas aulas em que observamos os seis estagiários 

mencionados apresentaram comportamentos semelhantes ao circular pela sala e 

possibilitar uma maior aproximação dos alunos.  

A classificação refere-se às relações de poder existentes entre as diferentes 

categorias. Contudo, vale ressaltar que práticas caracterizadas com valores fracos não 

significa ausência de poder, mas que estas estão organizadas com base em outros 

princípios (SILVA, 2010). Dessa forma, o tipo de prática implementada por esses 

estagiários não constitui ausência de poder ou de autoridade deles mas, por outro 

lado, tendem a minimizar as hierarquias existentes no ambiente escolar (AFONSO; 

MORAIS; NEVES, 2002). Segundo Morais e Neves (2003), isto pode favorecer o 

processo de ensino e aprendizagem, principalmente em contextos socioeconômicos 

menos favorecidos, como os de cinco escolas observadas (E1, E2, E3, E4 e E5).  

Os demais estagiários (B, E e I) apresentaram valores diferentes de 

classificação. Em relação ao estagiário B, consideramos que este apresentou um valor 

mais forte, se comparado aos outros seis mencionados anteriormente. Isto foi 

observado pela pouca circulação entre espaços. Identificamos raros momentos de 

esbatimentos de fronteiras quando o estagiário B circulava pela sala. Não 

observamos momentos em que os alunos se aproximavam da mesa do estagiário. 

No que tange aos estagiários E e I, atribuímos valores muito fortes de 

classificação (C++), pois nas aulas observadas de ambos não identificamos nenhuma 

característica que representasse o esbatimento de fronteiras. Os espaços foram bem 

demarcados, o que significa que não houve circulação dos estagiários pela sala, 

tampouco a aproximação dos alunos, seja para tirar dúvida de atividades, ou 

qualquer outro tipo de questionamentos. 

Especificamente em relação à estagiária I, acreditamos que a própria 

organização da sala favorece esse tipo de postura. Nesta escola (E6) o espaço do 

professor é nitidamente separado dos espaços dos alunos e esta separação vai além 

das diferenças entre as mesas. A observação da aula no dia 06 de novembro de 2015 

retrata esta característica:  
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A sala estava com as carteiras bem bagunçadas, os alunos se 
concentravam na frente, “próximos” ao quadro, pois havia um 
degrau que separava o espaço da estagiária e dos alunos. A estagiária 
não circulou pela sala (NOTAS DO DIÁRIO DE CAMPO). 

  Este tipo de postura simboliza mais status ao professor e as relações de poder, 

neste contexto, são mais explícitas. Se considerarmos que é uma exigência da escola 

(E6) que os conteúdos e as sequências estejam em concordância nas diversas turmas 

de uma mesma série, como já mencionamos, podemos inferir que, além das relações 

de poder, nas relações de controle também se espera um enquadramento mais forte 

do professor. Esse tipo de prática se aproxima do modelo tradicional de ensino.  

  O Quadro 15 resume os valores de classificação encontrados para cada 

estagiário. 

Quadro  15 - Valores de classificação para a organização dos espaços 

Estagiários A B C D E F G H I 

Classificação C- C+ C- C- C++ C- C- C- C++ 

Fonte: A autora 

Com base nestes resultados e nos encontrados para o momento de 

planejamento dos estagiários, o nosso próximo objetivo foi analisar como essas 

relações acontecem na dinâmica interativa da sala de aula. Assim, o instrumento a 

seguir nos ajudou a entender esse processo. 

Quadro  16- Regras hierárquicas: Relação de comunicação 

Discurso Regulador- Regras hierárquicas – Relação entre sujeitos 

Indicador E++ E+ E- E-- 
Relação de 
comunicação 

O estagiário 
formula 
perguntas aos 
alunos, 
predominando 
a comunicação 
em 
sentido 
descendente 
(estagiário - 
aluno). 

O estagiário 
formula 
perguntas aos 
alunos, 
predominando a 
comunicação em 
sentido 
descendente 
(estagiário- 
aluno). Porém há, 
pontualmente, 
colocações 
espontâneas dos 
alunos.  

O estagiário 
aceita as 
intervenções 
dos alunos, 
permitindo 
não só a 
comunicação 
descendente 
como 
ascendente. 

Privilegia-se 
uma relação 
horizontal 
de 
comunicação. 
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Fonte: Adaptado de Pires (2001) 

 Com o indicador relação de comunicação buscamos analisar o controle 

estabelecido entre estagiários e alunos nos processos de interação na sala de aula. 

Atribuímos um grau muito forte de enquadramento (E++) para relações em que o 

estagiário polariza o discurso, numa relação vertical de comunicação. Ou seja, o 

estagiário detém todo o controle e somente suas opiniões e ideias são expressadas. 

Por sua vez, num enquadramento muito fraco (E--) os alunos têm uma participação 

ativa neste processo. 

 Com base nas transcrições das aulas destes estagiários verificamos que a 

maioria das práticas era interativa. Foi possível identificar a alternância constante 

entre turnos de falas dos estagiários e dos alunos. Porém, observamos que em geral 

essa interação era conduzida pelos próprios estagiários, no sentido que estes 

envolviam os alunos numa série de perguntas. Assim, no que se refere a 

posicionamentos espontâneos dos alunos foram raros os momentos identificados.       

 Em nossos dados encontramos valores que variaram entre muito forte (E++) e 

fraco (E-). Nos valores muito fortes de enquadramento não observamos tipos de 

interações nas quais as dúvidas dos alunos e suas opiniões fossem privilegiadas. Nas 

aulas observadas dos estagiários (A, E e I) não identificamos momentos em que os 

alunos teciam comentários ou realizavam questionamentos espontâneos sobre o tema 

em estudo. Durante a exploração do conteúdo, estes estagiários detiveram total 

controle da comunicação. No que concerne aos alunos, as participações na 

exploração do conteúdo consistiam em responder as perguntas dos estagiários. 

Podemos observar essa situação no episódio a seguir: 

Estagiária: Então, aqui nessa primeira equação que eu coloquei aqui no quadro pra vocês, eu tenho 
um ácido clorídrico, reagindo com água. Ele tá formando o quê? O íon hidrônio, mais o íon cloreto... 
Em alguns livros vocês vão ver só a abreviação do H+, do cátion H+, só que em alguns casos, vocês já 
vão tá trabalhando com íon hidrônio, porque... Qual a diferença dos dois aqui? Quando você reage o 
ácido clorídrico com a água, você vai tá... O cátion H+ vai tá reagindo com água, pra FORMAR H3O+. 
Então, quando você tem a ionização do ácido, você sempre vai tá formando o H3O+. Que você pode usar 
na forma simplificada, o cátion H+. Eu coloquei aqui a classificação desses ácidos. Como esses ácidos 
podem ser classificados pela quantidade de hidrogênios ionizáveis? De cátion H+? (  ) Quando ele tem 
quantidade de hidrogênio ionizável... Eu posso ter um monoácido, um diácido, um triácido e um 
tetrácido. Vamos supor, aqui HCl, quando ele sofre IONIZAÇÃO, ele vai ter quanto, quantas 
“moléculas” de H+? Do íon hidrônio? Quantos hidrogênios ele tem aqui?  
Aluno: Um!  
Estagiária: Ele só tem um hidrogênio, então ele vai ser o quê? Mono indica o quê? Um! Ele vai ser 
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um mono... 
Aluna: Ácido! 

Estagiária: Ácido! Eu tenho HNO3 que é o ácido nítrico. Ele tem quantos hidrogênios aqui? Aqui 
embaixo do hidrogênio tem algum índice? 
((a estagiária aponta para o quadro))  
Aluna: Não!  
Estagiária: Então ele vai ser quanto? 
Alunos: Um! 
(...)  
Estagiária: Um hidrogênio!  
(...) 
Estagiária: Ele também vai ter um hidrogênio, então ele também vai ser um mono! 
(...) 
Estagiária: Mono o quê? 
Aluna: Ácido! 
Estagiária: Monoácido! Ele só tem a presença de um hidrogênio ionizável!  
(AULA: 28.10.15 – ESTAGIÁRIA A) 

 Posturas semelhantes foram observadas nas aulas dos estagiários C, D e F, nas 

quais as principais interações também eram frutos de questionamentos desses 

estagiários. Porém, foi possível observar pontuais colocações espontâneas desses 

alunos. Assim, atribuímos a essas práticas valores fortes de enquadramento (E+), 

ilustrada com o episódio que segue: 

Estagiário: (...) Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as classificações de um ácido. Nos ácidos 
vocês vão ver várias classificações, eles podem ser classificados de acordo o número de hidrogênios 
ionizáveis, por exemplo, se tiver um hidrogênio ionizável, se liberar um H+ na quebra, vai ser um 
monoácido, por mono, esse prefixo mono quer dizer um, mono, um, um hidrogênio ionizável. Diácidos, 
dois hidrogênios ionizáveis. Triácidos, três hidrogênios ionizáveis. Sempre assim! Essa parte é 
tranquilo, né? 
Aluno: É, mais e se for depois do quatro pra cima? 
Estagiário: Mas geralmente nos casos dos ácidos, dificilmente vai ser quatro, são poucos, a maioria 
dos ácidos são um hidrogênio e dois hidrogênios ionizáveis. Eles podem ser classificados também os 
ácidos de acordo com a presença ou não de oxigênio na molécula. Foi a dúvida de alguns aí, que me 
perguntaram porque a água ela tinha, começava com H2O e não era um ácido, começa com a letra H2 
mais não é ácido. Porque a água ela não entra na classificação do ácido, ela entra na classificação de 
óxido.  
Alunos: Ah...Ah... 
Estagiário: Porque ela tem um oxigênio, entendeu? Ela não é um ácido. Depois quando eu tiver 
falando de pH, vocês vão ver que a água nem é ácida nem é básica. De modo geral, ela é neutra. É, 
então hidrácidos, o que são hidrácidos? São os que não contêm oxigênio, por exemplo, HCl é um ácido 
que não contém oxigênio. Então é denominado hidrácido, os ácidos que contém oxigênio por exemplo, o 
ácido nítrico HNO3 tem três oxigênios. Nesse caso é considerando um oxiácido, porque tem oxigênio, 
só isso! Hidrácido não tem oxigênio, HCl, HBr, HF, HI. Oxiácido que tem oxigênio, ácido nítrico, 
ácido sulfúrico e ácido fosfórico, certo? De acordo com o grau de ionização... 
Aluno: Agora a partir do oxigênio é oxiácido? A partir de qualquer oxigênio que tiver é oxiácido, né? 
Qualquer quantidade. 
Estagiário: É só uma questão de nomenclatura mesmo, só questão de nomenclatura. Agora o grau de 
ionização, todo mundo sabe o que é grau de ionização, quanto maior o grau de ionização... 
Aluno: Mais forte! 
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Estagiário: Mais forte! Quanto menor o grau de ionização? 
Alunos: Mais fraco! 
(AULA: 27.10.15 – ESTAGIÁRIO C) 
 

 Em relação aos demais estagiários (B, G e H) foi possível identificar vários 

momentos de interação espontâneas dos alunos. Assim, consideramos que nestes 

casos realmente houve o enfraquecimento no grau de enquadramento (E-). O 

seguinte episódio exemplifica nossos resultados:  

Estagiário: E por exemplo, não sei se vocês perguntaram como que ocorre isso aqui, como eu posso 
provar, fazer isso, como eu posso afirmar que essa teoria é válida? Bem, nós sabemos que a água ela 
não conduz muito bem eletricidade, então se nós colocarmos esses eletrodos em uma água boa, uma 
água pura, a lâmpada não vai acender, por quê? Porque não vai ter transição de carga, certo? A carga, 
a corrente elétrica não vai conseguir passar. 
Aluno: E água suja? 
Estagiário: Água suja, depende. Se tiver sais minerais no meio ela vai passar. Se vocês tiverem 
dúvida, não tiver entendo vocês podem perguntar. É, então o que acontece, nós vamos testar com 
algumas soluções, nós vamos colocar algumas soluções aqui e vamos colocar a lâmpada para ver se 
acende. Então, se acender, é porque está passando corrente elétrica e esse composto ele vai ajudar a 
passar corrente, ele vai produzir cargas. Aí como vocês podem ver aqui, o Cl- tem uma carga, o H3O+, 
outra carga. Então isso aqui vai fazer o quê? Vai conduzir energia elétrica, vai conduzir corrente na 
solução, certo? E bem, aqui nós temos vinagre que é nosso ácido acético, ele é um ácido, que a gente 
usa lá na salada e outras coisas também. E temos o hidróxido de sódio que é uma base, temos aqui o 
HCl que é o ácido clorídrico, que tá rotulado errado e... 
Aluno: Professor, por ser uma base em momento nenhum ele vai ser ácido? Ou dependendo ele vai 
ser? 
Estagiário: Em momento nenhum não. Não, oh... Uma base o que acontece? Uma base ela é o 
contrário do ácido. Enquanto os ácidos liberam H3O+, a base libera OH-, certo? Temos nossa base aqui, 
NaOH. Aí o que acontece? ((o estagiário utiliza o quadro para explicar)). Em solução, isso é uma base 
que é o nosso hidróxido de sódio que usado também para fazer sabão. O nosso hidróxido de sódio, ele tá 
liquido aqui, mas na verdade ele é sólido, ele é umas pastilhinhas redondas. Geralmente, quando ele 
vem como reagente ele vem como umas pastilhinhas redondas, certo? Então, aí quando ele tá em 
solução, ele faz o seguinte, ele se desprende em Na+ mais OH-, certo? Ele se desprende assim, ao invés 
dele librar o íon hidrônio, o cátion hidrônio, ele libera o íon hidroxila, o íon OH-, certo? ((o estagiário 
demonstra no quadro enquanto fala)). E aqui vou começar com os indicadores, vamos lá, colocar um 
pouco de vinagre, é uma coisa simples gente, só para vocês verem oh... ((o estagiário faz a 
demonstração, colocando o papel indicador nas soluções)). 
Aluno: Ah entendi, isso ali é o quê? 
Estagiário: Isso aqui é papel indicador de pH, ele um papel indicador... 
Aluno: Isso aí é feito de que professor? 
Estagiário: Isso aqui é um papel normal, ele tem alguns corantes, esses quadradinhos aqui são 
corantes, vocês viram na caixinha, né? Na caixinha mostra diferentes cores não é? Isso para diferentes 
pH, o que acontece... Esse corante dependendo do pH do meio ele vai mudar. 
Aluno: O que é pH professor? 
Estagiário: pH é a concentração do cátion hidrônio em solução, é aqui no quadro. 
(AULA: 06.11.15 – ESTAGIÁRIO B). 
 

 De acordo com Afonso, Neves e Morais (2005) espera-se para as regras 

hierárquicas, na relação de comunicação, valores fracos de enquadramento, pois este 
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tipo de prática favorece a participação equitativa dos alunos no processo de 

comunicação. Desta forma, este grau de enquadramento possibilita que estes emitam 

opiniões, façam críticas, questionem, etc., independentemente do posicionamento 

social (MORAIS, 2002; MORAIS; NEVES, 2003). 

 O Quadro 17 resume os valores de enquadramento atribuídos para cada 

estagiário. 

Quadro  17- Valores de enquadramento para a relação de comunicação 

Estagiários A B C D E F G H I 

Enquadramento E++ E- E+  E+ E++ E+ E- E- E++ 

Fonte: A autora 

 Por meio dessa caracterização verificamos que a maioria dos estagiários 

apresentaram valores de enquadramento distantes do esperado de acordo com o 

modelo teórico. Nestes casos, o tipo de prática implementada por estes estagiários 

privilegiaram uma relação descendente de comunicação.  

Para as regras hierárquicas, os professores mobilizam principalmente os 

conhecimentos pedagógicos gerais pois, de acordo com Shulman (1987), são estes 

conhecimentos que irão possibilitar ao professor organizar a sala de aula, lançar mão 

de estratégias de comunicação, etc. Observamos que as principais dificuldades nos 

planejamentos dos estagiários eram questões de cunho pedagógico e as orientações 

da supervisora seguiam por este mesmo caminho. Por sua vez, na prática, mesmo 

diante das orientações essas dificuldades continuaram se manifestando.  

De acordo com o PPP analisado, as competências pedagógicas necessárias 

para a prática docente são ofertadas por meio das disciplinas de educação que são 

anteriores ao estágio de regência, como por exemplo, a Pesquisa e Prática de Ensino 

de Química I e os Estágios Curriculares. Assim, podemos inferir que ao longo do 

curso os licenciandos são orientados para a gestão da sala, porém a maioria sentiu 

dificuldade para mobilizar seus conhecimentos pedagógicos gerais. 

 Acreditamos que um maior acompanhamento, quer seja da professora 

supervisora, quer seja da regente, poderia auxiliar os estagiários neste momento. A 

orientação por vezes descontextualizada da realidade prática da sala de aula que 

cada estagiário estava enfrentando contribuiu para a aquisição das regras de 
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reconhecimento, no sentido de que eles passaram a reconhecer a importância da 

comunicação no ensino. Porém, não foram suficientes para a aquisição das regras de 

realização, pois foi possível identificar que os estagiários (A, E e I) que mais tentaram 

envolver os alunos por meio de perguntas durante a exploração dos conteúdos, 

implementaram práticas menos dialógicas, no sentido de que houve pouca 

participação espontânea dos alunos. 

 Para que possamos melhor interpretar os resultados encontrados para as 

regras hierárquicas é preciso compreender como essas relações ocorrem também no 

contexto instrucional. Para essa caracterização, buscamos analisar as interações 

estabelecidas entre os estagiários e seus alunos nos momentos de exploração do 

conteúdo em estudo. 

Contexto Instrucional 

 Para a análise no contexto instrucional nos baseamos principalmente nos 

momentos de exploração do conteúdo, pois consideramos que estes foram os 

momentos de maiores interações entre os estagiários e os seus alunos. Eles nos 

forneceram informações importantes sobre o tipo de prática implementada pelos 

estagiários e os conhecimentos mobilizados neste momento. 

Começamos por analisar as relações entre discursos. Geralmente, no contexto 

escolar privilegia-se a abordagem do conhecimento científico, porém este pode ser 

explorado a partir das relações que este tipo de conhecimento estabelece com o 

conhecimento não científico. Estas relações podem apresentar um maior ou menor 

grau de enquadramento de acordo com o indicador:  

Quadro  18- Contexto instrucional: conhecimentos acadêmicos e não acadêmicos 

Relação entre discursos – conhecimentos acadêmicos e não acadêmicos 

Indicador E++ E+ E- E-- 
 
Exploração 
dos 
conteúdos 
em estudo 

É abordado 
exclusivamente 
o conhecimento 
científico. As 
relações entre os 
dois tipos de 
conhecimentos 
são ignoradas. 

O conhecimento 
científico é 
abordado com 
alguma 
referência ao 
conhecimento 
não acadêmico, 
mas a relação 
entre os 

Na abordagem 
do 
conhecimento 
científico é feita 
a relação entre 
este tipo de 
conhecimento e 
o não 
acadêmico. 

O 
conhecimento 
científico é 
abordado a 
partir de 
exemplos de 
conhecimento 
não 
acadêmico, 
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dois tipos de 
conhecimentos 
é 
ignorada. 

 existindo uma 
forte relação 
entre os dois 
tipos de 
conhecimento. 

Fonte: Adaptado de Pires (2001) 

Nesta análise buscamos identificar as relações estabelecidas entre os tipos de 

conhecimentos abordados na sala de aula. Atribuímos um valor muito forte de 

enquadramento (E++) para práticas onde o conteúdo abordado se refere 

exclusivamente ao conhecimento acadêmico. Por sua vez, em um enquadramento 

muito fraco (E--), as relações entre o conhecimento acadêmico e não acadêmico são 

exploradas. 

Alguns estagiários apresentaram graus de enquadramento muito forte (E++), 

ou seja, em suas práticas, durante a explicação dos conteúdos privilegiavam 

exclusivamente os conhecimentos científicos. Como, por exemplo, nas aulas dos 

estagiários A, D e E. Esta característica pode ser observada no episódio a seguir: 

Estagiário: (...) As ligações iônicas, como o próprio nome diz, ocorrem entre íons, elas vão ocorrer 
entre o que, cátion e cátion, ou entre cátion e ânion? 
Aluna: Entre cátion e ânion. 
Estagiário: Por quê? 
Aluna: Agora porque eu não sei. 
Estagiário: Não sei se vocês já viram isso em física, mais cargas opostas, elas tendem a se? 
Aluno: Afastar! 
Aluno: Juntar, se unir... 
Estagiário: Isso aí! Não, o nome certo não é juntar ou unir, mas é atrair. Então cargas positivas são 
atraídas por cargas negativas e cargas positivas são repelidas por cargas positivas, e cargas negativas 
são repelidas por cargas negativas, entenderam ou ficou confuso? ... É vocês ficaram quietos, porque 
vocês não entenderam. 
Aluno: Foi o que professor?  
Estagiário: Olha o que eu falei, cargas positivas ou... Vou reformular a resposta. Cargas de sinais 
diferentes elas tendem a se atrair, cargas de sinais iguais elas tendem a se repelir. Então um cátion é 
atraído por um ânion, um cátion é repelido por outro cátion ((estagiário é interrompido por conversa 
paralela entre alunos)) e um ânion é repelido por um outro ânion. Os cátions e os ânions eles são 
mantidos pelo que a gente chama de interações eletrostáticas que ocorrem apenas com substâncias, 
substâncias não, com “corpos” que têm cargas diferentes. Então qual é a força que mantém os íons 
unidos em uma ligação? 
(...) 
Estagiário: (...) O que é que eu tô dizendo aqui? A gente vai finalizar hoje ligações iônicas. Como é 
que ocorre uma ligação iônica? Uma ligação iônica ocorre entre a atração, entre uma carga positiva e 
uma carga negativa. Quem é a carga positiva? 
Aluna: Cátions. 
Estagiário: Os cátions... Gente quando eu perguntar eu espero que vocês respondam, mesmo que seja 
errado, mas respondam... Então a carga positiva é o cátion e a carga negativa é o ânion, vou dá um 
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exemplo aqui, eu tenho o sódio, que é um? 
Aluna: Acho que é um cátion... 
Estagiário: Acha não! 
Aluna: CÁTION! 
Estagiário: E o cloro que é o...? 
Alunos: Ânion, professor! 
Estagiário: Qual é a carga do sódio aqui, qual é a carga do sódio? 
Aluno: A carga? 
Estagiário: A carga! 
Aluna: Mais! 
Estagiário: Um mais! Qual é a carga do cloro? 
Alunos: Um menos! 
Estagiário: O quê que acontece? Elas vão se atrair, ou vão se repelir? 
Aluna: Se atrair! 
Estagiário: Quando dois íons, um cátion e um ânion, eles se juntam e forma o que a gente chama de 
compostos iônicos e são mantidos por ligações iônicas, as ligações iônicas elas são resultadas das forças, 
é de forças eletrostáticas, porque forças eletrostáticas? Eletrostática vem da questão de, como é que eu 
explico para vocês... 
Aluno: Força... 
(AULA: 19.11.15 – ESTAGIÁRIO E) 

Assim como neste, nos demais episódios das aulas percebemos 

exclusivamente uma abordagem científica por parte deste estagiário. Sabemos que 

alguns conteúdos possibilitam estabelecer uma maior relação com conhecimentos 

não acadêmicos que outros. Contudo acreditamos que ao definir uma ligação iônica, 

o estagiário poderia favorecer a participação dos alunos, começando por exemplos 

comuns, de conhecimento desses estudantes, como o próprio NaCl, porém buscando 

relacionar com sua utilização no cotidiano. Especificamente para esta aula, a 

professora supervisora orientou para a utilização de experimentos. E, do nosso ponto 

vista, essa seria outra forma de explorar em sua prática também o conhecimento não 

acadêmico. 

Quanto aos outros dois estagiários mencionados (A e D), o conteúdo em 

questão eram ácidos e bases. Normalmente, os alunos possuem muitas concepções e 

conhecimentos do senso comum sobre esses conteúdos e que poderiam ser 

explorados com um menor grau de enquadramento dos estagiários. Desta forma, ao 

relacionar os diferentes tipos conhecimentos, poderiam aproximar os alunos dos 

conceitos científicos, o que provavelmente, resultaria em maior participação e 

compreensão.      

Com estas afirmações não buscamos diminuir a importância do conhecimento 

científico na formação do individuo. Pelo contrário, sendo este o tipo de 
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conhecimento valorizado pela escola e pela sociedade, se não forem bem explorados 

deixam os alunos, principalmente de escolas socioeconomicamente menos 

favorecidas, em desvantagens (MORAIS; NEVES, 2003). Porém, acreditamos que a 

abordagem do conhecimento não acadêmico pode ser uma rica estratégia didática 

para a exploração dos conhecimentos científicos.   

Nas práticas dos outros estagiários (C, F, H e I) observamos algumas 

referências aos conhecimentos não acadêmicos. Assim, atribuímos um grau de 

enquadramento forte (E+). No que se refere ao estagiário H, suas abordagens foram 

pontuais e apareciam por meio de exemplos ou de questionamentos dos alunos. Vale 

ressaltar que este estagiário apresentou um valor fraco de classificação e 

enquadramento para as regras hierárquicas, o que configurava um maior diálogo 

com os alunos.  

Em relação ao estagiário C, não identificamos muitos episódios com estas 

características nas aulas observadas. Porém, ao iniciar a explicação do conhecimento 

científico, este menciona os conhecimentos do cotidiano, abordado em aulas 

anteriores. De acordo com o episódio que se segue: 

Estagiário: Bom, na última aula nós vimos... O que foi que estudamos na última aula? 
Aluno: É, as cargas, Arrhenius, Arrhenius! 
Estagiário: A gente falou sobre as diferenças de funções orgânicas e funções inorgânicas, falamos 
sobre ácidos, o que mais? 
Aluno: Óxidos base e sais! 
Estagiário: E hoje a gente vai dá o conceito mesmo, a gente vai falar conceitualmente sobre ácido e 
sobre base. Agora a gente vai tá falando só o conceito mesmo. Porque na aula anterior a gente falou só 
os conceitos gerais, os conceitos do cotidiano e os conceitos que a gente tinha que estudar. E hoje a 
gente vai realmente ver o conceito de ácido, ver o que é ácido. 
(AULA: 27.10.15 – ESTAGIÁRIO C) 

Por este episódio, entendemos que na aula anterior o estagiário utilizou 

noções do cotidiano para introduzir o conteúdo de ácidos e bases. Porém, durante a 

aula observada não identificamos momentos em que relacionava os diferentes 

conhecimentos. Assim, atribuímos um grau de enquadramento forte (E+) à sua 

prática pedagógica. 

No que concerne aos estagiários F e I, as aulas são praticamente pautadas pelo 

conhecimento científico, mas é possível verificar alguns exemplos do cotidiano, como 

mostra o episódio a seguir:  
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Estagiária: A gente sabe qual é a característica principal de um ácido. E aí qual é a característica 
principal de um ácido, se eu coloco ele na boca? 
Aluno: Ele tem gosto ruim. 
Estagiária: Ele tem gosto ruim, para identificar ele? 
Aluno: Ele é azedo. 
Estagiária: Azedo, a gente viu nas outras aulas que um ácido ele é caracterizado com um gosto azedo 
e a base, qual é o gosto da base? Que ela gruda na boca, a gente chama isso de adstringente. A gente 
viu na aula passada que não tem como eu ficar provando o tempo todo certas substâncias, que algumas 
podem fazer mal ao meu organismo. Então a gente lá no laboratório diferenciou isso aí, o que era ácido, 
o que era base através de um indicador. Hoje a gente vai ver as teorias para definir o que é ácido, o que 
é base, porque é muito fácil eu chegar provar alguma coisa saber se é ácido porque é azedo, saber o que é 
base porque tá puxando na boca, mas nem tudo eu posso fazer assim. O pH vai nos ajudar, mas o que 
vai ter ali dentro pra definir nosso pH? Então eu falei para vocês na aula passada que existem três 
teorias principais e a gente vai falar um pouquinho sobre elas, certo? Eu vou colocar o nome aqui no 
quadro. 
(AULA: 06.11.15 – ESTAGIÁRIA I) 

 Com base neste episódio, podemos inferir que, assim como o estagiário C, esta 

estagiária introduziu os conceitos de ácido e base utilizando exemplos do cotidiano. 

Na aula observada, apesar de iniciar fazendo referência a este conhecimento, ao 

longo da explicação não foram estabelecidas outras relações. Assim, também utilizou 

aulas distintas para abordar os diferentes tipos de conhecimento. 

 No que se refere ao estagiário B, também identificamos em suas práticas 

referências aos conhecimentos não acadêmicos, por meio da própria explicação do 

conhecimento científico. Neste caso, atribuímos um grau de enquadramento fraco (E-

). De acordo com o episódio que se segue: 

Estagiário: (...) Aí cada substância química tem um pH diferente. Eu não sei se vocês já notaram que 
no shampoo, no verso do shampoo, de alguns cosméticos tem lá pH tanto... Aí pH 3,5, pH 4,5, aí esse 
pH estabelece a concentração do cátion hidrônio. Aí o pH neutro, é o pH 7, que é o pH da água, pH da 
água... mas uma água muito boa, uma água bem tratada, não qualquer tipo de água! Por exemplo, se 
vocês forem medir a água da torneira, água do mar, vai ser entorno de 5, 5 e alguma coisa... É, aí vem 
acima de 7, ela é chamado de pH básico, que corresponde a base que nós iremos ver mais pra frente. E 
abaixo de 7 é o ácido, é pH ácido, que é o que nós estamos estudando, a teoria dos ácidos. 
(...) 
Aluna: E se colocar esse negócio no “xixi” vai ter alguma reação? 
(...) 
Estagiário: O corpo da gente, também depende do pH para funcionar direito, a gente tem algumas 
substâncias no corpo da gente que trabalha em um determinado tipo de pH, então o pH do corpo da 
gente é em torno de 7,35 a 7,40. Se você tiver um aumento de pH, você adoece. Se você tiver uma baixa 
desse pH, você adoece. Nosso corpo, ele depende do pH. Nosso corpo ele é meio que uma máquina 
também, então para isso tem que ter as condições ideais. Então essas são as condições ideais do nosso 
corpo 7,35 a 7,40, certo? 
(AULA: 06.11.15 – ESTAGIÁRIO B) 

Práticas com características distintas das descritas até aqui foram observadas 



122 

nas aulas do estagiário G. Para este atribuímos um grau de enquadramento muito 

fraco (E--), pois ao explorar o conteúdo de balanceamento, o mesmo recorre a uma 

receita de bolo para introduzir o assunto. Assim, estabelece diversas relações com o 

conhecimento cotidiano. O episódio a seguir ilustra esta afirmação: 

Estagiário: Quem sabe fazer bolo aí? Bolo! 
Aluno: Bolo? 
Aluno: Bolo? Mais ou menos. 
Aluna: Eu sei! 
Estagiário: Hei, hei, hei, a gente tem uma colega aqui que é cozinheira, ela vai dizer o que é preciso 
pra gente fazer o bolo. 
Aluna: Farinha de trigo, ovos, fermento, leite... 
((a aluna segue descrevendo a receita)) 
Estagiário: E a quantidade? 
Aluna: Dois ou três ovos, açúcar professor também, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de 
leite, duas colheres de sopa de manteiga, duas colheres de chá de fermento. 
Estagiário: Dois ovos? 
Aluna: Uma xícara de leite, duas colheres de sopa de manteiga... 
((a aluna segue descrevendo e o estagiário anotando no quadro)) 
Estagiário: Ela falou que a gente precisa aqui de, duas, duas xícaras de farinha de trigo, mais dois 
ovos, certo? Mais duas xícaras... ((inaudível)) Mais duas xícaras, de quê? De leite... Mais... duas 
colheres de manteiga, uma colher menor de fermento, né? Uma colher de fermento e... 
(...) 
Estagiário: Oh, uma reação química, é um fenômeno que envolve uma ou mais substâncias que vão 
interagir entre si e formar um produto diferente do que era antes. Na equação que a gente ta vendo, é 
uma analogia a uma equação química, a gente tem aqui o que seria nossos reagentes e formando o 
nosso produto. Aí tem o símbolo que eu coloquei aqui, que é o delta no alfabeto grego que corresponde 
ao aquecimento. Tem todos os ingredientes, depois do aquecimento, ele vai formar o nosso produto que 
é o bolo... Então segundo a receita da nossa cozinheira aqui, a gente precisa de duas xícaras de farinha, 
dois ovos, uma xícara de leite, duas colheres de manteiga, uma colher de fermento e uma xícara de 
açúcar para fazer o bolo, certo? Agora se eu quisesse falar assim, esse bolo ta muito pequeno, aqui na 
sala tem muita gente, esse bolo não dá pra todo mundo, eu quero dois bolos. 
(...) 
Estagiário: Vamos ver agora! Eu falei pra vocês que uma reação química é um fenômeno, né? Onde 
envolvem reagentes, reagindo entre si e formando produtos. Só que existe uma lógica na hora de... Hei, 
pessoal, pessoal! Existe uma lógica na hora de você representar isso graficamente, visualmente, né? 
Então, um exemplo de uma reação, por exemplo, na formação de água, você tem hidrogênio mais o 
oxigênio que vai formar... 
Alunos: H2O 
Estagiário: H2O, certo? Então aqui é, universalmente existe esse padrão, né? Onde você tem do lado 
esquerdo aqui, os reagentes e do lado de cá os produtos. 
Aluna: É como se o material do bolo fosse os reagentes e o bolo fosse o produto! 
(AULA: 26.10.15 – ESTAGIÁRIO G) 

 Podemos observar que o conteúdo foi explorado com base nos conhecimentos 

prévios dos alunos. Assim, identificamos em vários momentos as relações entre os 

diferentes tipos de conhecimento. É importante destacar que o conhecimento 

científico não foi ignorado pelo estagiário e, aos poucos, os conceitos, as equações, 
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etc., foram sendo introduzidas na explicação. Com base na última fala da aluna: é 

como se o material do bolo fosse os reagentes e o bolo fosse o produto, é possível inferir que o 

objetivo da estratégia didática implementada pelo estagiário foi alcançado. O Quadro 

19 apresenta os valores encontrados para cada estagiário: 

Quadro  19- Valores de enquadramento por estagiário: relação entre discursos 

Estagiários A B C D E F G H I 

Enquadramento E++ E- E+ E++ E++ E+ E-- E+ E+ 

Fonte: A autora 

 De acordo com o modelo teórico apresentado por Pires (2001), espera-se que 

nas relações entre discursos, em relação à abordagem dos conhecimentos acadêmicos 

e não acadêmicos, os professores implementem práticas com graus fracos de 

enquadramento, para que as relações entre esses conhecimentos possam ser 

exploradas. Desta forma, de acordo com Morais (2002), criam-se espaços para que os 

alunos expressem seus conhecimentos prévios e suas vivências. Estas afirmações 

foram verificadas em nossas análises, pois constatamos que práticas com essas 

características favorecem a participação dos alunos no diálogo em sala de aula.  

 Entendemos que a abordagem de conhecimentos não acadêmicos no contexto 

da sala de aula requer a mobilização do conhecimento do conteúdo para que se 

compreenda de que forma os diferentes tipos de conhecimento de relacionam. Além 

disso, a mobilização do conhecimento pedagógico do conteúdo é crucial, pois 

segundo Shulman (1987), é por meio da mobilização desse conhecimento que o 

professor poderá adaptar os conteúdos as necessidades e interesses dos alunos. 

 Neste sentido, podemos inferir que ao estabelecer relações entre os 

conhecimentos acadêmicos e não acadêmicos e favorecer a participação dos alunos, 

os estagiários B e G conseguiram mobilizar seus conhecimentos pedagógicos do 

conteúdo. Ao explorar ainda o conteúdo em estudo por meio dos conhecimentos 

prévios dos estudantes, o estagiário G demonstrou possuir também os 

conhecimentos sobre os alunos e suas características. Acreditamos que a observação 

das aulas anterior à regência, diferentemente dos demais que não tiveram essa 

oportunidade, possibilitou este estagiário conhecer o contexto e o perfil da turma que 
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iria lecionar e, assim, favorecer a articulação entre estes conhecimentos. 

 Seguimos nossas análises no contexto instrucional, com base nas regras 

discursivas. 

Seleção 

Por meio do instrumento a seguir buscamos identificar o controle estabelecido 

entre estagiários e alunos durante a exploração do conteúdo em estudo, mais 

especificamente, o comportamento do estagiário diante dos questionamentos 

espontâneos dos alunos. De uma forma geral, não podemos afirmar que os 

estagiários não aceitam estes questionamentos, pois são muito raros. Do nosso ponto 

de vista, aceitar significa acolher e procurar responder essas dúvidas. 

Quadro  20- Regra discursiva seleção: Exploração dos conteúdos em estudo 

Discurso Instrucional- Seleção – Relação Estagiário - Alunos 

Indicador E++ E+ E- E-- 
 
Exploração 
dos 
conteúdos 
em estudo 

O estagiário 
indica os temas e 
subtemas, 
formula as 
questões e levanta 
os 
problemas. Não 
aceita 
questionamentos 
espontâneos dos 
alunos. 

O estagiário 
indica os temas e 
subtemas, 
formula as 
questões e levanta 
os 
problemas. 
Aceita, 
pontualmente, 
questionamentos 
espontâneos dos 
alunos. 

O 
estagiário 
indica os 
temas e 
subtemas 
e, dentro 
destes, 
permite 
que os 
alunos 
coloquem 
questões e 
formulem 
problemas 
e integra-
os na 
discussão. 

O estagiário 
levanta questões 
gerais e 
define os temas e 
subtemas em 
função 
dos 
questionamentos 
dos alunos. 

Fonte: Adaptado de Pires (2001) 

Assim, consideramos como enquadramento muito forte (E++) práticas em que 

somente os estagiários fazem os questionamentos. Por sua vez, um enquadramento 

muito fraco (E--) indica que os temas abordados são levantados com base nas dúvidas 

manifestadas pelos alunos. 

 Encontramos práticas com valores entre muito forte (E++) e fraco (E-) de 

enquadramento para esse instrumento. Consideramos que os questionamentos 
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espontâneos dos alunos foram mais pontuais em nossas observações. Em sua 

maioria, os problemas eram levantados pelos próprios estagiários. Assim, não 

encontramos valores mais fracos de enquadramento. No que se refere aos estagiários 

com enquadramento muito forte (A, E e I) as posturas adotadas foram semelhantes. 

Os temas trabalhados em sala foram selecionados anteriormente e explorados por 

meio de questionamentos feitos pelos estagiários. O episódio a seguir exemplifica 

essa característica:  

Estagiária: (...) E aí, o que é um próton? 
Aluno: O próton é uma carga negativa. 
Estagiária: Negativa? 
Aluno: É, tipo um elétron. 
Estagiária: Aqui dentro fica o quê? 
Aluno: Os prótons. 
Estagiária: E o quê que tem no núcleo? 
Aluno: Prótons e nêutrons 
Estagiária: Prótons e nêutrons, os prótons possuem cargas positivas e os elétrons cargas negativas, 
não é? Eu tenho possibilidade de doar um próton? 
Aluno: Se tiver, aquele negócio é...  
Estagiária: Leve em consideração que o próton está no núcleo, se eu tenho como tirar uma coisa aqui 
do núcleo, dá para retirar. Vocês viram lá na primeira unidade, qual a única partícula que se 
movimenta, a que se movimenta de um átomo para o outro? Os elétrons, então os elétrons serão a 
única partícula capaz de ser, de passar de um átomo para o outro e daí que saem os cátions e os ânions. 
Vocês viram isso! Então como é que eu vou fazer para doar um próton? Se eu tenho um átomo, dois, 
três elétrons, se eu perco um elétron... 
Aluno: Tem quantos elétrons? 
Estagiária: Se perde um, vai ficar com dois. Aí não é o próton. Eu ainda vou ter como tirar esse 
próton? 
Aluno: Vai. 
Estagiária: Não, eu tenho a possibilidade de doar um próton, a gente sabe que a única coisa que se 
movimenta entre átomos é o elétron, então eu vou ter o seguinte, se eu tenho, vamos colocar, vou 
colocar aqui no quadro, se eu tenho um elétron na camada de valência... Qual o elemento da nossa 
tabela que tem um elétron só? 
Aluno: O hidrogênio. 
Estagiária: O hidrogênio, se eu perco esse elétron, eu vou diminuir todo o raio do meu átomo, vocês 
concordam? Vocês viram lá quando falei sobre o átomo não foi? Então se eu diminuo esse raio, o que 
vai sobrar do meu hidrogênio? 
Aluno: O núcleo. 
(AULA: 06.11.15 – ESTAGIÁRIA I) 

 Ao adotar este tipo de prática, os estagiários detiveram todo o controle dos 

temas abordados em sala de aula, pois sem questionamentos espontâneos dos 

alunos, dificilmente os assuntos explorados se distanciariam de seus planejamentos.  

 Nas entrevistas realizadas, questionamos os estagiários sobre algumas 

metodologias adotadas em sala de aula. E, sobre essa característica específica, a 
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estagiária I argumentou:  

Quando eu tava fazendo o Estágio Curricular II, o curricular, esse é o 
complementar. O Curricular II, é eu percebi, eu estava estudando 
sobre as metodologias de Piaget e Piaget diz que para se avançar os 
estados de aprendizagem, eles vão de acordo com os estágios, então 
até chegar no próximo nível de aprendizagem, a gente teria que 
completar o anterior e essa forma de completar o anterior é sempre 
como uma instigação, uma pergunta. Então eu sempre pensei assim 
se essa pergunta não for respondida, significa que o estágio não está 
completo ainda, então eu sempre pensava nisso, por isso fazer 
perguntas para os alunos (ENTREVISTA DA ESTAGIÁRIA I). 

 Em relação a essa mesma característica em suas aulas, a estagiária A explicou: 

(...) E a turma que eu estagiei... Bom, eles não eram muitos de fazer 
perguntas, eles são... Às vezes de responder. Se eu perguntar eles 
respondem, se eu não perguntar é muito difícil. Eram um ou dois 
alunos que faziam alguma pergunta. Então isso foi pra tentar saber 
em que nível eles estavam. Em que dificuldade eles estavam tendo, 
em qual conteúdo e qual nomenclatura (ENTREVISTA DA 
ESTAGIÁRIA A). 

De acordo com os excertos das entrevistas, verificamos diferentes fontes de 

conhecimento para justificar a postura adotada. Em relação à estagiária I, esta afirma 

que se baseou em conhecimentos adquiridos ao longo da formação, mais 

especificamente na disciplina de Estágio Curricular II. De acordo com o PPP, cabem 

também as disciplinas de Estágio Curricular (I, II e III) fornecer conhecimentos de 

cunho pedagógico aos estagiários. Por sua vez, em relação à estagiária A, esta afirma 

que se baseou principalmente em seus saberes experienciais, neste caso no 

conhecimento que possuía da turma. Vale relembrar que estas duas estagiárias 

lecionavam nestas mesmas escolas antes do estágio de regência. 

Com base nestes fragmentos, também foi possível identificar que as perguntas 

eram utilizadas como ferramentas para verificar o processo de aquisição de 

conhecimentos dos alunos.  Entretanto, nosso grande questionamento é entender em 

que medida o tipo de pergunta realizada pode garantir respostas no sentido 

esperado por esses estagiários, pois consideramos que estas perguntas não exigem 

dos alunos respostas mais complexas e um raciocínio mais elaborado do assunto.  

É válido ressaltar que os estagiários (A, E e I) que optaram por estas 

características em suas aulas, apresentaram graus de enquadramento muito forte 
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(E++) para as regras hierárquicas, na relação de comunicação. Assim, apesar de 

buscarem envolver os alunos na explicação dos conteúdos, foram nestas práticas que 

menos identificamos participações espontâneas. 

A forma como estes questionamentos ocorrem também podem implicar na 

dificuldade de compreensão dos alunos. O trecho a seguir, retirado da transcrição da 

aula do estagiário E explica esta afirmação: 

Estagiário: Um menos dois, vai ficar um? 
Aluno: Menos um! 
Estagiário: Ah, menos um, então vai ficar mais ou menos isso, esse composto ele está neutro? 
Aluna: Para ele ser neutro tem que ser zero. 
Estagiário: Concordam com a colega de vocês, para ele está neutro tem que ser zero e não menos um? 
O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que aumentar a quantidade de um elemento, qual deles 
eu vou aumentar? Raciocinem um pouco, qual é a carga do sódio aqui? 
(...) 
Estagiário: Qual é a carga do sódio? 
Aluna: Um deles vai perder e o outro vai ganhar. 
Estagiário: Esse vai perder, esse vai ganhar! 
Aluna: Oh professor “na moral” senta aí, deixa passar a aula, o senhor passa pra gente como é que faz, 
depois o senhor pede. Primeiro o senhor explica e depois pergunta, o senhor fica perguntando no 
próprio exemplo aí complica.  
(AULA: 19.11.15 – ESTAGIÁRIO E) 

Com base nestas reflexões podemos inferir que, apesar de reconhecerem a 

importância da participação dos alunos na sala de aula, os estagiários sentem 

dificuldades em implementar práticas que favoreçam esta participação.   

Segundo Shulman (1987), a instrução na sala de aula inclui a interação com os 

alunos por meio de perguntas. Mas esta envolve também um processo de avaliação e 

reflexão. Para o autor, é importante avaliar a compreensão do aluno no processo 

interativo, bem como é importante que o professor possa analisar criticamente sua 

prática, rever e reconstruir suas estratégias quando necessário. Acreditamos que as 

relações estabelecidas entre o docente da universidade, da escola e o estagiário pode 

ser um meio para essas reflexões. Para Pimenta e Lima (2004), a dinâmica interativa 

entre estes profissionais é uma das fontes para aquisição dos saberes da experiência 

profissional.   

 Em relação aos demais estagiários (B, C, D, F, G e H) foi possível observar em 

suas práticas colocações espontâneas dos alunos, em alguns casos com mais 

frequências que outros, porém estas sempre eram respondidas. Assim, atribuímos 

um grau de enquadramento forte (E+) às suas práticas. No que se refere aos 
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estagiários D e F, verificamos que as colocações espontâneas foram mais raras e estas 

aconteceram, principalmente, durante a realização do experimento. De acordo com 

os fragmentos que se seguem: 

Estagiário: Ácido clorídrico quando em água ele vai se dissociar em H+ e Cl-, e aqui foi um exemplo 
que eu dei aula passada, uma solução de sal, sal de cozinha, NaCl, quando diluído em água conduz 
corrente elétrica, quando sólida ela não vai conduzir é, outro exemplo a solução de sacarose, açúcar. 
Aluno: Mas se for o HCl em água ele vai conduzir? 
Estagiário: Ele vai conduzir. Por que ele vai conduzir alguém pode me explicar? 
Aluno: Faz aí, testa aí pra gente ver... 
Estagiário: A gente vai testar. 
Aluno: Não boto fé não. 
Estagiário: “Bora ver”, justamente porque o hidrogênio... o HCl quando se dissolve em água ele vai 
se separar em um íon positivo e um íon negativo. Esses íons conseguem conduzir a corrente elétrica, 
soltos ali digamos assim, e aí a gente vai ver isso agora. “Bora ver” esse experimento, esse aqui é a 
sacarose, o açúcar. Gente, vamos parar de fazer atividade de outras disciplinas, vamos prestar atenção. 
Eu gostaria que vocês chegassem mais aqui pra frente pode ser? Não, não precisa sair do lugar não, só 
ficar em pé aqui, fazer um semicírculo para gente fazer o experimento, todo mundo. 
(AULA: 10.11.15 – ESTAGIÁRIO D) 
 
Estagiária: (...) Então a gente vai fazer aqui um experimento para ver a velocidade da reação. O 
Comprimido efervescente. Vocês sabem que ele se desfaz quando colocado na água. Só que dependendo 
do meio de que ele esteja ele vai primeiramente dissolver mais em um do que no outro, e aí vocês vão 
me dizer o porquê. Coloca aqui quente e aqui na água fria, e aqui as duas águas estão frias. Um 
comprimido a gente vai colocar inteiro e o outro a gente vai colocar amassado e vai ver o que vai 
acontecer. E o daqui vai colocar os dois inteiros, só que no daqui um a água vai ta quente e a outra vai 
ta fria, vocês vão ver em qual desses casos, ele vai dissolver primeiro e depois vocês vão me dizer o 
porquê um dissolve primeiro e o outro não, ok?  
Estagiária: Era pra vocês vim ver, gente.  
Aluna: É só chegar pra frente!  
Estagiária: Isso só chegar pra frente, coloca simultaneamente.   
(...) 
((Realização do experimento))  
Aluna: Na água quente é mais rápido, né? 
Estagiária: Ou seja, na água quente funcionou mais rápido, vocês vão dizer por que na água quente 
ele dissolveu mais rápido. O outro também se dissolveu mais demorou um pouquinho mais. Vai dizer o 
porquê isso aconteceu.  
Estagiária: E nesse aqui é colocado simultaneamente, um coloca um e outro coloca o outro por que 
tem que ser na mesma hora. Esse aqui é a superfície de contato, ou seja, um vai está normal e o outra 
vai estar quebradinho, porquê? A gente vai ver agora. 
(AULA: 06.11.15 – ESTAGIÁRIA F) 
 

Além dos questionamentos pontuais dos alunos, observados nas aulas desses 

dois estagiários, caracterizamos suas práticas com grau forte de enquadramento, pois 

eles apresentaram características semelhantes ao explorar os experimentos realizados 

em sala. Ao anteciparem o que iria acontecer nos experimentos, os estagiários 

indicam os fenômenos que deveriam ser observados pelos alunos, como mostraram 

os primeiros turnos de fala dos episódios apresentados. Consideramos que esta é 
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uma característica de um enquadramento forte, pois o estagiário controla o que vai 

ser observado e, em consequência, o que será discutido pelos alunos. 

De acordo com o PPP do curso, durante a realização dos estágios de regência 

(Complementar I e II) os estagiários deverão desenvolver atividades experimentais. 

Segundo este documento, é necessário que conheçam o papel da experimentação no 

ensino de Química e busquem desenvolver atividades investigativas. Acreditamos 

que valores mais fracos de enquadramento, ou seja, em que o experimento fosse 

conduzido pelo estagiário, mas que este possibilitasse mais controle por parte dos 

alunos, iriam favorecer a exploração dos temas. Neste caso, do nosso ponto de vista, 

caberia aos estagiários instruir e instigar e aos alunos interpretar e discutir com base 

em suas próprias observações. 

Dentre os estagiários com graus de enquadramento forte, consideramos que 

alguns (B, G e H) apresentaram também graus fracos de enquadramento (E-) em 

determinados momentos das aulas, pois foi possível observar práticas com 

colocações pontuais dos alunos, em que em alguns momentos era permitido algum 

controle para os alunos e suas colocações eram integradas nas discussões das aulas, 

como mostram os fragmentos a seguir: 

Estagiário: (...) Normalmente o átomo central é o único átomo diferente da molécula. O átomo de 
carbono ele tá no centro, e os dois oxigênios ligados ao átomo de carbono, isso é um exemplo de 
geometria linear. Geometria angular, a molécula mais comum que a gente tem é a da água, quem é o 
átomo central?  
Aluno: O oxigênio.  
Estagiário: E... ((professor escreve no quadro)) o oxigênio no centro com os hidrogênios ligados, essa 
molécula não poderia ser assim também?  
Aluno: Não sei, acho que não!  
Estagiário: Por que não? Porque aqui o que é que o carbono tem diferente do oxigênio? E ainda eu 
vou falar para vocês, é por causa desses pares de elétrons não ligantes, que a molécula de água tem essa 
geometria.  
Aluno: Não é compatível que as posições se misturariam, não é compatível uma com a outra, é isso?  
Estagiário: Não é que não seja compatível, é que o carbono todos os elétrons, da camada de valência 
dele participam da ligação, e do oxigênio não. Apenas dois pares de elétrons, participam da ligação isso 
são todas ligações covalentes. Porque as ligações são feitas com compartilhamento de elétrons.  
(...) 
Estagiário: E uma geometria piramidal a gente tem, a amônia NH3. Pra que serve a amônia?  
Aluno: Tirar esmalte de unhas.  
Estagiário: Não!  
Aluno: Não é acetona! É pra limpar ferida!  
Aluno: Ele é tóxico, não é professor? 
Estagiário: Amônia é pra produzir fertilizantes, adubos. 
Aluno: E o povo às vezes passam no dedo assim, né professor?  
Estagiário: Ali não é amônia é o amoníaco.  
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(...) 
Estagiário: Pessoal, ei rapaz! Tetraédrica, a gente tem o metano, que é o CH4. Vocês já ouviram falar 
sobre o metano? Com certeza! Por que ele é um problema para a gente? 
Aluno: Porque ele é tóxico, ele é ácido! 
Estagiário: Mas qual o maior problema que causa para a gente? 
(...)  
Estagiário: É um dos grandes problemas do gás metano é o aquecimento global, por que está se 
acumulando na atmosfera, esse gás quando a radiação solar incide sobre a atmosfera, ele impede que o 
calor se dissipe, então por isso ele causa um aquecimento global. Mas ele não só traz malefícios, ele traz 
benefícios também. Por exemplo, o metano,”faz a decomposição do material orgânico”. Ele é utilizado 
como combustível também.  
Aluno: O metano, e o dióxido de carbono? ((inaudível)) 
Estagiário: É mais praticamente, ele como combustível ele reage com o oxigênio e vai formando o 
CO2. O CO2 também causa problema no aquecimento global, porém o metano ele é muito pior digamos 
que ele consegue reter mais calor que o CO2.  
Aluno: Então não é o benéfico!  
Estagiário: Tudo tem um ponto positivo e negativo não é? 
Aluno: Oh professor, tem um planeta que tem metano líquido, não é?.  
Estagiário: Qual é o planeta que eu estou por fora. 
Aluno: É Marte.   
Estagiário: Por exemplo, Marte não, por que Marte, a atmosfera de marte é 90 e tantos % somente de 
CO2. Mas provavelmente deva existir algum planeta aí... 
(AULA: 24.11.15 – ESTAGIÁRIO H) 

Com base nesses resultados, verificamos que os estagiários apresentaram 

características distintas em suas práticas e que estas características estão em 

concordância com os resultados encontrados também para as regras hierárquicas, na 

relação de comunicação. O Quadro 21 a seguir resume os valores de enquadramento 

encontrados para cada estagiário.  

Quadro  21- Valores de enquadramento para regra discursiva seleção 

Estagiários A B C D E F G H I 

Enquadramento E++ E+/E- E+ E+ E++ E+ E+/E- E+/E- E++ 

Fonte: A autora 

Segundo o modelo teórico apresentado por Pires (2001) para a regra discursiva 

seleção, espera-se uma prática caracterizada por valores fortes de enquadramento 

(E+). Neste sentido, os temas abordados em sala deverão ser selecionados pelo 

estagiário mas este, ao explorá-los nas aulas, deverá possibilitar algum controle por 

partes dos alunos. Com base em nossos resultados, verificamos que valores fracos de 

enquadramento (E-) também se mostraram adequados para esta regra, 

principalmente durante as atividades experimentais.  

De acordo com Shulman (1987), a seleção é uma das etapas da ação 
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pedagógica. Esta inclui a escolha de maneiras de ensinar, a organização das aulas e 

os diálogos estabelecidos. Para o autor, a primeira etapa da ação pedagógica consiste 

num conhecimento crítico do conteúdo a ser ensinado. Somente de posse deste 

conhecimento o professor poderá compreender quais estratégias são apropriadas ou 

não para o contexto específico da sala de aula. 

 Neste sentido, se a seleção do repertório instrucional envolve também a 

mobilização do conhecimento do conteúdo, podemos inferir que alguns estagiários 

podem não ter conseguido explorá-los, o que resultou em dificuldades de 

compreensão para os alunos, como observamos na aula do estagiário E. Para 

Maldaner (2006), diante de dificuldades de cunho pedagógico, o professor pode não 

conseguir mobilizar seus conhecimentos do conteúdo, criando a sensação de falta de 

domínio deste. 

Sequência 

Continuamos nossas análises com base na regra discursiva sequência. Esta 

está relacionada com a ordem como a aprendizagem é pensada e organizada. Nesse 

sentido, buscamos analisar o controle estabelecido entre estagiários e alunos na 

organização dessa sequência durante as aulas. Para isto utilizamos o instrumento a 

seguir: 

Quadro  22- Regra discursiva de sequência: Exploração dos conteúdos em estudo 

Discurso Instrucional- Sequência - Relação Estagiário - Alunos 

Indicador E++ E+ E- E-- 
 
Exploração 
dos 
conteúdos 
em estudo 

 

Durante a 
explicação do 
conteúdo apenas 
o estagiário fala, 
mantendo a 
sequência 
estabelecida e não 
a altera mesmo 
diante das 
colocações 
espontâneas dos 
alunos.  
   

Durante a 
explicação do 
conteúdo apenas 
o estagiário fala, 
mantendo a 
sequência 
estabelecida, mas 
este faz perguntas 
aos alunos e 
possibilita ao final 
da explicação 
algumas 
intervenções. 
 

Durante a 
explicação 
do 
conteúdo 
predomina 
a fala do 
estagiário, 
mas este 
faz 
perguntas 
aos alunos 
e permite 
que estes 
também 

O estagiário 
constrói a 
explicação do 
conteúdo junto 
com os alunos, de 
modo que não há 
uma sequência 
estabelecida. A 
ordem da 
exploração dos 
assuntos é feita 
com base nas 
intervenções dos 
alunos.  
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façam suas 
colocações. 
Assim, a 
sequência 
inicial 
pode 
sofrer 
alguma 
alteração. 

 

Fonte: Adaptado de Pires (2001) 

 

 Para o indicador utilizado, consideramos como um grau de enquadramento 

muito forte (E++) práticas onde o estagiário estabelece uma sequência rígida em suas 

práticas e não a altera mesmo diante das dúvidas dos alunos. Por outro lado, num 

enquadramento muito fraco (E--) não há uma sequência estabelecida e a explicação 

do conteúdo se dá por meio das intervenções dos alunos. 

Para analisar as organizações das aulas e as possíveis alterações no 

sequenciamento, revisamos também as metodologias apresentadas nos planos de 

aula. Assim, buscamos observar o que foi apresentado pelos estagiários nestes 

documentos e como, de fato, as sequências das aulas se deram. Desta forma, 

pretendemos identificar até que ponto, as interferências dos alunos, representou 

modificação nas estruturas previamente estabelecidas.  O Quadro 23 a seguir, 

apresenta as metodologias expressas nos planos de aula: 

Quadro  23- Metodologias apresentadas nos planos de aula dos estagiários 

Estagiário Metodologia 

A Aula expositiva utilizando slides para explicar a teoria de Arrhenius para ácido 
e bases. Classificar ácidos e bases. Posteriormente, explicar conceitos de sais, 
reações de neutralização e aplicações de sais. Exercícios (Aula:28.10.15). 

B Aula experimental para identificação de ácidos e bases. Definição de ácidos e 
bases, segundo Arrhenius. Reação de ionização, reação de dissociação e reação 
de neutralização. Resolução de exercícios dos livros (Aula:06.11.15). 

C Aula expositiva. Definição de ácidos e bases segundo Arrhenius. Classificação 
de ácidos e bases. Explicar a escala de pH. Introduzir nomenclatura de ácidos e 
bases (Aula:27.10.15). 

D Iniciar com uma aula expositiva dialogada. Seguir com experimentos para 
explicar a teoria de dissociação iônica de Arrhenius (Aula:10.11.15). 

E Não apresentou nos planos a sequência que desenvolveria as atividades 
(Aula:19.11.15). 

F Aula expositiva sobre cinética química. Experimentação sobre velocidade de 
reação (Aula:06.11.15). 

G Discutir com os alunos uma receita bem conhecida como a do pudim de leite ou 
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de um bolo. Se os alunos conhecerem receitas, pode-se deixá-los sugerir 
proporções. Em seguida, introduzir os conceitos referentes ao balanceamento de 
equações químicas (Aula:26.10.15). 

H Explicar a teoria de repulsão dos pares eletrônicos, mostrar exemplos de 
moléculas e suas geometrias, iniciar balanceamento (Aula:24.11.15). 

I Relembrando da aula passada, definirei as teorias de ácidos e bases e pedirei 
para que os alunos as diferenciem de forma que fique claro que ambas tratam o 
mesmo assunto e que apesar de serem semelhantes, são diferentes 
(Aula:06.11.15). 

Fonte: A autora 

De uma forma geral, podemos afirmar que a maioria dos estagiários 

apresentou graus fortes de enquadramento (E+) para esta regra, pois verificamos que 

as sequências das aulas acompanharam as propostas apresentadas nos 

planejamentos. Observamos que os estagiários (A, C, F e I), mesmo realizando 

questionamentos aos alunos durante as explicações, não tiveram a sequência das 

aulas alterada, pois neste caso, estes estagiários detiveram maior controle durante a 

exploração do conteúdo.  

Em relação aos estagiários B, G e H, consideramos que estes apresentaram 

graus de enquadramento entre fortes (E+) e fracos (E-), pois observamos 

características para estes dois valores em momentos distintos das aulas. Ao realizar 

questionamentos aos alunos durante a exploração do conteúdo, os estagiários não 

alteraram de forma significativa as sequências estabelecidas para suas aulas. No 

entanto, diante da maior participação dos alunos e de suas colocações, surgem outras 

questões que não estavam no planejamento inicial. É importante considerar que, 

mesmo nestes casos, os estagiários retomam a sequência estabelecida, ou seja, 

reassumem o controle, como mostra o episódio a seguir: 

Estagiário: Não. Tá vendo de indicador para indicador, aí vocês estão vendo que ele ficou amarelo, por 
quê? Porque o pH dele tá abaixo de 6, o pH dele é de 3, então essa é a coloração dele. 
Aluno: E se fosse acima ficaria que cor? 
Estagiário: Se fosse acima, ficaria azul, por exemplo, nós temos aqui o quê? Hidróxido de sódio, ele é 
uma base, ele é o que NaOH. Aí nós temos o hidróxido de sódio, NaOH. Aí ele se desprende em que, 
Na+ + OH-... Aí o que acontece? Ele libera hidroxila, ele é uma base, como é uma base, o que é esperado 
de uma base na faixa de pH? Na faixa de pH que seja acima de 7 para se caracterizar como base, já que 
no ponto 7 é o ponto neutro, nesse ponto não é base nem ácido. É vamos lá gente... Voltando aqui, 
vou colocar algumas gotas só, já que tem pouco... Vamos ver se realmente é uma base, se 
realmente ele fica azul. 
Aluno: OHHHH, LEGAL. 
Estagiário: Aqui oh, a diferença de pH, ácido e base certo? Então o que acontece, em pH abaixo de 7 é 
ácido, né isso? Acima de 7 básico, ok? 
Aluno: Se misturar os dois, vai acontecer alguma coisa? 
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Estagiário: Sim, boa pergunta, se eu misturar um ácido com uma base, eu vou ter uma reação 
chamada de reação de neutralização, que vai tender ao pH 7, por quê? Por exemplo, se eu misturo HCl 
nosso ácido clorídrico, HCl mais hidróxido de sódio, certo? O que acontece, o ácido clorídrico ele vai 
reagir com hidróxido de sódio e vai formar H2O, ele vai formar o que? HCl mais hidróxido de sódio, ele 
vai formar água mais sal de cozinha, vai formar uma reação de neutralização. 
Aluno: Então quer dizer que hidróxido de sódio nada mais é que sal de cozinha e água? 
Estagiário: Não, hidróxido de sódio ele é uma base, só que não é sal de cozinha não, ele é uma 
substância inorgânica caracterizada como hidróxido, certo? Quando ele está dissolvido na água ele faz 
essa reação aqui, ele se desprende em Na+ do sódio e OH- da base, e como vocês viram no vinagre, ele 
também conduz eletricidade. E uma base também conduz eletricidade, porque têm íons e cátions em 
solução, certo?... Voltando aqui pessoal, aqui nós temos o ácido, aí eu vou colocar, mas aqui 
não é ácido puro não, ele é muito volátil, ácido puro é muito volátil gente, aí o que acontece. 
(AULA: 06.11.15 – ESTAGIÁRIO B) 

 É preciso destacar que estes estagiários apresentaram valores fracos também 

para as regras hierárquicas, na relação de comunicação e para a regra discursiva 

seleção. Neste sentido, ao proporcionar espaços para a participação dos alunos 

durante as aulas e ao aceitar suas colocações e integrá-las na discussão, era de se 

esperar que esta organização sofresse de fato alguma alteração. Porém, nos trechos 

destacados nesse episódio, é possível verificar que a sequência previamente 

estabelecida é retomada.  

 Valores diferentes de enquadramento foram encontrados nas aulas dos 

estagiários D e E. De fato, a organização das aulas foi uma dificuldade manifestada 

por estes durante as aulas nas universidades. Assim, repensar as sequências foi uma 

das orientações da professora supervisora. Em relação ao estagiário D, a orientação 

consistia em organizar a aula em função do tempo disponível e realizar 

experimentos. Apesar de seguir as orientações, consideramos que este estagiário 

continuou com dificuldades para estabelecer essa sequência, de acordo com o trecho 

a seguir: 

Estagiário: Então gente, isso aí é tudo, tá aí! Agora podem ir para seus lugares... ((os alunos estão 
indo para seus lugares)), bora lá gente, bora, bora gente... Então gente repetindo de novo, repetindo 
mais uma vez, como HCl aqui é um exemplo que eu dei, é um ácido e em solução aquosa H2O, forma 
um íon H+ e um íon Cl-. É... bora lá gente, bora lá, então gente é isso aqui que ocorre quando a gente 
dilui o ácido clorídrico, um gás, é borbulhado em água, formando, aqui com certeza está bem diluído 
que ((estagiário se refere ao estagiário C)) trouxe. A soda cáustica quem conhece é em escama, 
partículas é... Bora lá gente, a gente utiliza no sabão e ela é uma base. O sal de cozinha, eu falei para 
vocês semana passada de reação de neutralização, é o, é a, o produto mais ou menos. A reação do 
hidróxido de sódio mais ácido clorídrico, onde essa reação temos uma base reagindo com um ácido, 
formando nada mais nada menos que NaCl, sal de cozinha e água, beleza? Então é isso que a gente viu 
aqui, a sacarose. É isso aqui, tudo são íons, como a gente pode ver aqui, o hidróxido de sódio a 
mesma coisa, aqui são ions, nessa parte aqui, a solução aquosa é responsável por conduzir 
corrente elétrica, ele puro não vai conduzir, por isso que eu fiz ali com sal. Vocês que 
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chegaram agora que não viu, é o sal NaCl em água, isso aqui é um, dois. Forma isso aí, ele tá 
sólido em cristais como eu disse para vocês, ele vai ficar em formas de íons. É então, aula 
passada a gente parou em quê, quem lembra? Nomenclatura de ácidos não oxigenados, então 
gente bora lá, ácidos não oxigenados são nada mais nada menos que ácidos que não possui o 
elemento oxigênio na sua composição, a nomenclatura dos ácidos é, não oxigenados é mais 
simples do que os ácidos oxigenados. São também conhecidos como hidrácidos é, um bom exemplo 
aqui é o HCl e HBr. Nomenclatura, ele recebe o nome ácido somente, mais o nome do elemento, cloro, 
enxofre, bromo e assim por diante, mais ídrico no final, o “prefixo ídrico”. Então eu trouxe atividade 
aqui pra gente testar nosso conhecimento a respeito da nomenclatura de ácido não oxigenado, um 
minutinho só deixa eu procurar aqui...  
(AULA: 10.11.15 – ESTAGIÁRIO D) 

  Neste caso, consideramos que o estagiário D apresentou um grau muito forte 

de enquadramento (E++), pois durante a síntese do experimento e a exploração do 

outro conteúdo (nomenclatura de ácidos não oxigenados) predominou 

exclusivamente sua fala. Verificamos que este transitou entre a exploração do 

experimento sobre dissociação iônica e nomenclatura de ácidos não oxigenados, sem 

qualquer tipo de justificação para os alunos sobre a alteração nos conteúdos que 

seriam abordados, como mostra o fragmento em destaque. Foi possível identificar 

também que a sequência apresentada não está em concordância com o proposto no 

plano de aula, porém com base no observado nesta aula, a modificação não se deu 

por conta das intervenções dos alunos. Assim, apesar da alteração, isso não configura 

um enfraquecimento no grau do estagiário.  

 Em nossas entrevistas, ao investigar o porquê das metodologias adotadas, o 

estagiário D explica: 

(...) eu fiz esse experimento para os alunos, depois parti para teoria, 
explicando porque que aquilo acontecia, ao mesmo tempo 
perguntando, porque acontecia, porque o sal conduzia corrente 
elétrica, o sal de cozinha, o cloreto de sódio e o açúcar não conduzia 
(...) Continuei nomenclatura de ácidos e na aula seguinte que era 
horário duplo, eu fui para é, acho que pra base, nomenclatura de 
bases, mas o experimento foi relacionado a aula passada, que eu tinha 
falado sobre os tipos de ligações entre os átomos (ENTREVISTA DO 
ESTAGIÁRIO D). 

 Ele segue a explicação relatando a importância da experimentação naquela 

aula: 

(...) autores também citam que é importante experimentação no 
ensino de química, o quê que eu fiz, tentei improvisar, eu acho que eu 
posso colocar improvisar, esse experimento na sala de aula, pra levar 
a química para o dia a dia deles e ao mesmo tempo mostrar a teoria 
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na prática (ENTREVISTA DO ESTAGIÁRIO D). 

 Com base nessas colocações e no que observamos nas aulas, verificamos que, 

apesar de reconhecer a importância da experimentação no ensino de Química, os 

estagiários apresentaram grandes dificuldades para a implementar em suas práticas. 

A experimentação como foi utilizada, apenas para exemplificar a teoria da aula 

anterior, sem que o estagiário estabeleça nenhuma relação com o conteúdo já 

trabalhado e o que seria abordado, além de não explorar seu potencial enquanto uma 

rica ferramenta didática, não contribui para que os alunos relacionem os 

conhecimentos científicos e os do cotidiano. Como vimos no segundo trecho da 

entrevista, “levar a química para o dia a dia” era um dos objetivos do estagiário. 

 Não é propósito deste trabalho aprofundar uma discussão sobre a importância 

da experimentação no ensino de Química. Porém, se considerarmos que a forma 

como esta é explorada influencia na dinâmica e sequência das aulas, é válido 

relembrar que a sua aplicação foi uma das principais sugestões da professora 

supervisora.  Dos nove estagiários participantes, cinco receberam orientações para o 

uso da experimentação.  

Como vimos no PPP do curso, o licenciando deverá elaborar estratégias de 

ensino de química que contemplem as atividades experimentais e investigativas. De 

acordo com este documento, essas competências deverão ser desenvolvidas, 

principalmente, durante os estágios de regência (Complementar I e II). O nosso 

questionamento é até que ponto essas disciplinas oferecem espaços para discutir e 

instruir os estagiários sobre estas questões. Nas aulas que observamos, vimos que a 

maior parte do tempo é destinada a orientações individuais e a correções dos planos 

de aula, que são de fato muito importantes, principalmente se considerarmos que a 

maioria não recebem acompanhamentos nas escolas.  

De acordo com nossas observações, além do estagiário D, o E também 

apresentou valores de enquadramento diferentes da maioria dos estagiários, para 

esta regra.  Neste caso, atribuímos um grau muito fraco (E--), pois como vimos no 

Quadro 23, o estagiário não apresentou a metodologia que utilizaria em sala e nem a 

sequência em que exploraria o conteúdo. Além disso, pudemos observar que a 

estrutura e organização da aula não estava muito clara, como mostra o fragmento a 
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seguir:   

Estagiário: Como é que seria um composto formado, com esses dois íons, eu dou, oh eu vou aumentar 
a aposta, eu dou meio ponto para quem souber responder isso daqui... 
Aluno: Isso é ponto é professor? 
Estagiário: De um décimo para meio ponto é um aumento e tanto. Lembrando que... Eu esqueci de 
dizer uma coisa, os compostos iônicos, eles têm que ser neutros, que nem esse caso aqui oh, eu 
não tenho uma carga mais um do sódio e uma carga menos um do cloro, quando eles se juntam como 
um composto iônico, qual é a carga que ele tem aqui? Zero, então a carga que tem que ter cá, também 
tem que ser igual a zero, isso é matemática simples. 
Alunos: Bota um ponto que todo mundo acerta, ah me dá um ponto aí que eu falo. 
Estagiário: Presta atenção, presta atenção, a minha carga... isso aqui é um ânion ou um cátion? 
Aluno: Cátion! 
Estagiário: Isso aqui é um ânion ou um cátion aqui? 
Aluna: Um cátion! 
Estagiário: Ok, qual é minha carga aqui? 
Aluno: Dois, menos dois. 
Estagiário: A minha carga aqui é quanto? 
Alunos: Menos dois. 
Estagiário: Menos dois, qual a minha carga aqui? 
Alunos: Mais um. 
Estagiário: A junção desse íon, com esse íon, tem que dá um valor igual a zero, se eu juntar apenas 
um desse, com um desse, quanto é que vai dá, menos dois, mais um? 
Aluno: Menos um. 
Estagiário: Menos um. Então eu tenho que ter esse daqui oh, tá neutro? 
Aluna: Ah professor é assim é? 
Estagiário: Isso aqui tá neutro, ou ele tá com carga? 
Aluno: Tá com carga professor. 
Estagiário: Eu tenho que fazer o quê, aumentar quem aqui? 
Aluna: Mais. 
Estagiário: Aumentar quem? Nem uma resposta acima... Então eu tenho um desse, para dois desse. 
Um vezes menos dois? Um vezes menos dois?... Ué vocês não sabiam?... Quanto é um vezes menos 
dois, uma vezes dois é quanto gente? 
Aluno: Dois. 
Estagiário: Uma vezes menos dois é quanto? 
Aluno: Duas vezes uma, dois. 
Estagiário: Menos dois meu filho, duas vezes mais um, duas vezes um? 
Aluno: Dois. 
Estagiário: Então pra eu somar a minha carga aqui, eu vou adicionar o dois aonde, é em cima, é 
embaixo? Se eu tenho que são dois sódios, mais um SO42-, como é que vai ficar a fórmula disso aqui? 
Vou dá mais uma dica para vocês, agora vai ficar complicado... ((conversas entre alunos)) 
vou explicar isso para vocês para não complicar, observem, existe um valor numérico nas 
fórmulas químicas, que aqui indicam a quantidade de átomos presente em uma substância, 
ela é subíndice que é esse aqui embaixo, eu vou botar de X e de Y, por exemplo, isso aqui, vai 
ficar... Isso aqui ô, esses índices todos dá uma camada, presta atenção vocês aí do fundo... Esses índices 
ele indicam a quantidade de átomos presentes... Não... Deixa eu reformular isso aqui, esses índices eles 
indicam a quantidade do mesmo elemento de um dado composto, entenderam?... Vou explicar! 
Quando eu tenho que é Na2 eu tô dizendo o quê? Que eu tenho dois átomos de sódio nesse composto, 
então eu tenho dois átomos, dois átomos não... Dois íons de sódio, quando eu tenho que é um aqui, eu 
tô dizendo que eu tenho um átomo de enxofre, então eu tenho um átomo de enxofre e aqui eu to dizendo 
que eu tenho quatro átomos de oxigênio, só que o seguinte, um dos íons, um dos íons, ele é o meu 
duplo, alguém sabe porque ele é um íon duplo? 
Aluno: Porque ele tem mais energia que os outros. 
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Estagiário: Oi? 
Aluno: Porque tem mais energia que os outros! 
Estagiário: Mais energia que os outros? 
Alunos: ((RISOS)) 
Estagiário: Tem alguma coisa a ver, só que não é dentro do assunto aqui. Ele não tá errado não. É 
porque é um outro tipo de ligação, que nós vamos ver lá na frente, que é as ligações covalentes... Por 
isso que aqui eu não dei as cargas desses átomos, porque eles juntos, eles formam o íon, quando a gente 
estiver falando de ligações covalentes a gente vai entender melhor, porque disso daqui... ham... mais ou 
menos é como eles estivessem aqui dentro do parênteses... Eu não sei se vocês entenderam, vocês 
entenderam? Isso é complicado... 
Alunos: Ah eu não entendi nada disso aí não... ((TODOS FALANDO AO MESMO TEMPO...)) 
(AULA:19.11.15 – ESTAGIÁRIO E) 

 Este trecho da aula exemplifica nossas afirmações de que o estagiário não 

estabeleceu uma sequência para explorar os conteúdos. Os excertos em destaque 

referem-se às informações que deveriam ser pré-requisitos para definir um composto 

iônico. Informar que é uma substância eletricamente neutra é fundamental para que 

se possa explicar melhor o assunto. 

 Verificamos que um enquadramento muito fraco para esta regra implicou em 

dificuldades de compreensão por parte dos alunos. Este dado aponta para a 

importância do planejamento para a aula. O exercício de elaborar semanalmente o 

plano de aula, expor suas metodologias e estratégias auxilia a organizar e estruturar 

os conhecimentos que serão compartilhados. É válido ressaltar que uma das 

orientações da supervisora para o estagiário E consistia em repensar a sequência das 

atividades em sala. 

 Segundo Shulman (1986, 1987), é o conhecimento do conteúdo que possibilita 

ao professor a reconhecer o que é periférico e o que essencial para ser abordado num 

dado assunto. É necessário que este conheça profundamente a matéria a ser ensinada 

e a sua estrutura para que possa elaborar estratégias para melhor explorá-la. 

 O Quadro 24 a seguir, resume os valores de enquadramento encontrado para 

cada estagiário: 

Quadro  24- Valores de enquadramento para regra discursiva sequência 

Estagiários A B C D E F G H I 

Enquadramento E+ E+/E- E+ E++ E-- E+ E+/E- E+/E- E+ 

Fonte: A autora 

 De acordo com o modelo teórico apresentado por Pires (2001), espera-se para a 
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regra discursiva de sequência práticas caracterizadas com valores fortes de 

enquadramento (E+). Neste caso, é necessário que o professor estabeleça um 

encadeamento entre os conteúdos, buscando facilitar a compreensão do aluno. Para 

isso, neste processo de organização o professor leva em consideração as necessidades 

individuais dos alunos.  

 Com base em nossos dados, verificamos que valores fracos de enquadramento 

(E-) também se revelaram adequados para esta regra, pois mesmo possibilitando 

maior controle dos alunos durante a exploração do conteúdo, as sequências das aulas 

não sofreram grandes alterações e as propostas estabelecidas em seus planejamentos 

foram cumpridas. 

Ritmagem 

 Para esta regra discursiva, buscamos analisar o controle estabelecido entre 

estagiários e alunos no ritmo da exploração dos conteúdos em estudo. Para isto, nos 

baseamos no seguinte instrumento:  

Quadro  25- Regra discursiva ritmagem: Exploração dos conteúdos em estudo 

Discurso Instrucional- Ritmagem - Relação Estagiário - Alunos 

Indicador E++ E+ E- E-- 
 
Exploração 
dos 
conteúdos 
em estudo 

O estagiário 
nunca repete 
nem explora 
situações já 
tratadas. Em 
caso de 
dúvidas, 
remete os 
alunos ou para 
o estudo em 
casa ou para 
aula de 
revisões. 

O estagiário não 
repete situações 
já tratadas, mas 
esclarece as 
dúvidas dos 
alunos no 
momento em 
que elas surgem. 

O estagiário 
repete 
situações já 
tratadas e 
esclarece 
dúvidas dos 
alunos, 
sempre que 
elas surgem. 

O estagiário 
pergunta aos 
alunos se estão a 
acompanhar a 
exploração dos 
temas, 
reformula, 
explora de outra 
forma e 
promove o 
debate e reflexão 
dos mesmos. 

Fonte: Adaptado de Pires (2001)  

 De acordo com o instrumento utilizado, num enquadramento muito forte (E++) 

o estagiário explora os conteúdos, num ritmo rígido e não repete situações já 

tratadas, nem responde os questionamentos dos alunos. Por outro lado, num 



140 

enquadramento muito fraco (E--) o estagiário buscar identificar se os alunos estão a 

acompanhar a exploração dos temas e retoma a explicação sempre que necessário. 

 Para esta regra, encontramos valores entre fracos (E-) e muito fracos (E--) para 

as práticas dos estagiários. Estes, ao explorarem um conteúdo, sempre retomam o 

assunto da aula anterior ou ao final de uma explicação retomam os principais 

conceitos abordados. 

 Em relação aos estagiários D, F e I, atribuímos valores fracos de 

enquadramento (E-) por situações distintas. Com base nas aulas observadas do 

estagiário D verificamos que este repete situações já tratadas como uma forma de 

síntese dos conteúdos já abordados, de acordo com o fragmento que segue:  

Estagiário: (...) Voltando de novo aqui gente, oh de novo, mais uma vez para ajudar na atividade de 
vocês, ácido não oxigenado, nomenclatura.... Coisa mais fácil do mundo. Ácido, inicialmente HCl, oh 
ele aqui de novo, ácido, nome do elemento. Qual o nome desse elemento? Tabela periódica que vocês 
vão precisar muito, cloro e, ídrico, clorídrico, ídrico. Vocês colocam o “prefixo” no final, ácido 
clorídrico, aqui oh, e esse daqui, como é o nome? Copia isso aqui, isso aqui é importante. 
(AULA: 10.11.15 – ESTAGIÁRIO D) 

 Neste episódio, o estagiário repete a explicação de nomenclatura de ácidos 

para auxiliar os alunos na realização das atividades. Este também esclarece as 

dúvidas sempre que surgem. Não atribuímos um grau muito fraco de 

enquadramento (E--), pois durante a exploração do conteúdo não identificamos 

episódios em que o estagiário D buscasse verificar se os alunos estavam a 

acompanhar a explanação ou até mesmo reformular sua explicação em função disto. 

 No que se refere à estagiária F, observamos que esta também responde as 

dúvidas sempre que surgem. Não observamos muitos episódios em que realiza 

síntese ou retoma situações já tratadas, mas foi possível verificar, no início da aula, a 

tentativa da estagiária em relembrar os assuntos já abordados, mas diante da 

indisciplina dos alunos, não foi possível. Isto é ilustrado com o excerto a seguir: 

Estagiária: Então vamos dar continuidade. A gente parou em velocidade média, né? Ficou da gente 
continuar e terminar o assunto de velocidade instantânea. Então vamos lá! Das velocidades das 
reações o que foi que eu disse para vocês, quem é que lembra? O que é a velocidade média?  
((Os alunos, interromperam a aluna que ia responder à pergunta da professora)) 
(...) 
Estagiária: Acabaram? Um bora? Oh então, a continuação de velocidade instantânea que é 
representada por Vi ou V, nos livros vocês vão encontrar por Vi, quando vocês virem vão saber que é a 
velocidade instantânea, ela representa a variação de um reagente ou produto na variação de um 
instante, em um espaço pequeno, intervalo pequeno e essa velocidade ela é proposta por ((a professora 
anota no quadro)) que é a lei da ação da massa ou a cinética química e eu quero que na próxima aula, 
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vocês tragam o conceito ( ) do que é a lei de ação da massa. Primeiro trabalho de vocês Ok? 
(AULA: 06.11.15 – ESTAGIÁRIA F) 

 A primeira fala da estagiária neste fragmento corresponde à tentativa de 

retomar os conceitos trabalhados na aula anterior. Porém, diante da conversa 

paralela na sala, a estagiária segue com a explicação programada para aquela aula. 

Geralmente, ela só retomava as situações já tratadas no início da aula, ou diante de 

algum questionamento dos alunos. 

Por sua vez, em relação à estagiária I, esta repete situações já tratadas, tanto no 

início, como ao longo da aula. Verificamos ainda que esta busca questionar aos 

alunos se estão a acompanhar o assunto, porém segue a explicação ou retoma o que 

foi dito sem esperar a resposta. O trecho a seguir, exemplifica esta característica: 

Estagiária: Ficou claro para todo mundo? Ele no primeiro momento ele libera, ele recebe H+ então é 
um base e no segundo momento ele doa H+, mas isso é de acordo a teoria de Bronsted-Lowry. Ei psiu, 
se fosse de acordo a teoria de Arrhenius, eu teria aqui um, seria um ácido ou uma base? Isso aqui é 
ácido ou base de acordo com Arrhenius? Ia ser uma base devido a presença do íon OH-, certo? E aqui 
em cima ia ser um ácido por causa da presença do H+. Agora observe, eu não estou dizendo que uma 
teoria está errada e outra certa, todas estão certas, uma completa a outra, certo? Isso aqui quando eu 
tenho... ei psiuuu, de acordo a teoria de Bronsted-Lowry, eu tenho que aqui a água é um ácido e aqui 
uma base, certo? Agora de acordo a teoria de Arrhenius eu vou ter um pH menor de uma base pela 
presença do OH-, certo? E aqui eu teria um pH maior pela presença do H+, de acordo com a teoria de 
Arrhenius, então em um momento a água ela vai tá fazendo o papel de base ou ácido, por isso que eu 
falei nenhuma estava errada, todas estão certas, elas estão se completando, beleza? 
(AULA: 06.11.15 – ESTAGIÁRIA I) 

 Mesmo em alguns momentos em que não esperava a resposta dos alunos, 

consideramos que a estagiária apresentou um grau de enquadramento fraco (E-) ao 

retomar sempre as explicações e os conceitos abordados e ao responder aos 

questionamentos, mesmo estes sendo raros. 

 Os demais estagiários (A, B, C, E, G e H) apresentaram graus de 

enquadramento muito fracos (E--) para esta regra. Estes buscavam durante as aulas, 

retomar assuntos já abordados e realizar sínteses ao longo da explicação. Se 

houvessem questionamentos, respondiam sempre que surgiam. Também 

observamos o interesse dos estagiários em saber se os alunos estavam a acompanhar 

as explicações e a tentativa de alguns (B, C, G e H) de encontrar outras formas de 

explicar o assunto diante das dúvidas. Neste sentido, o estagiário E encontrou mais 

dificuldades para a reelaboração da explicação, como veremos ao longo da discussão. 

 Como vimos, as práticas interativas da estagiária A já lhe conferem um 
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enfraquecimento no enquadramento para esta regra, pois esta sempre buscou 

envolver os alunos em questionamentos e avançava na explicação à medida que 

obtinha alguma resposta deles, como mostra o seguinte fragmento: 

Estagiária: Então, lembrando, monoácidos, quantos hidrogênios?  
Alunos: Um!  
Estagiária: Diácidos? 
Alunos: Dois!  
Estagiária: Triácidos? 
Alunos: Três!  
Alunos: Quatro! 
Estagiária: Alguma dúvida?  
Aluna: Não! 
Estagiária: Vamos lá, presença ou não de oxigênio. Eu tenho duas classificações, hidrácidos, 
oxiácidos. Hidrácidos não têm a presença de oxigênio. Oxiácidos são aqueles ácidos que contém a 
presença de que? De oxigênio se eu olho aqui, HCl.  
Aluno: Hidrácidos.  
Estagiária: Eu tenho a presença de oxigênio aqui? 
Alunos: Não. 
Estagiária: Lembram lá do elemento oxigênio? Qual o símbolo do elemento oxigênio? 
Alunos: O. 
Estagiária: HCl não tem oxigênio, então ele vai ser um monoácido, mas tem a classificação também de 
quê?  
Alunos: Hidrácidos!  
(AULA: 28.10.15 – ESTAGIÁRIA A) 

Identificamos ao longo da discussão que a participação espontânea dos alunos 

nas aulas da estagiária A foi pouca. Com base neste fragmento, observamos também 

que não houve necessidade de reformular a explicação dos temas.  Porém é possível 

observar a preocupação em verificar a compreensão dos alunos. 

Os demais estagiários buscaram reformular suas explicações sempre que 

necessário. Como mostra o fragmento a seguir: 

Estagiário: Entendeu aí? Todo mundo entendeu? 
Aluno: Eu não! 
Estagiário: Esse número, esse número que vem aqui na frente... 
Aluno: Hã? 
Estagiário: Ele é o coeficiente estequiométrico, ele quer dizer quantas moléculas estão participando da 
reação. Se eu tenho um aqui, um H2O, ou seja, tenho só uma molécula de água. Tá aqui, H2, um, dois, 
O, o O aqui, entendeu aí? Quando eu coloco o dois aqui, eu estou dizendo que tem duas moléculas 
nessa reação, então aqui, as duas moléculas, duas vezes duas aqui, quatro átomos de hidrogênio. Eu 
tenho aqui um, dois, três, quatro átomos de hidrogênio, beleza? E oxigênio aqui tem um, mas como eu 
to dizendo que tem duas moléculas, então dois átomos de oxigênio, duas vezes uma, duas, tá aqui dois 
átomos de oxigênio. 
Aluna: Por isso que é H2O. 
Estagiário: H2O, isso! 
(AULA: 26.10.15 – ESTAGIÁRIO G) 
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 Este fragmento retrata a tentativa do estagiário G em retomar o que foi dito e 

reformular sua explicação para favorecer a compreensão dos alunos. Este mesmo 

comportamento pode ser observado na prática dos demais estagiários (B, C, E e H). 

O Quadro 26 a seguir, resume os valores de enquadramento encontrado para 

cada estagiário para a regra discursiva ritmagem: 

Quadro  26- Valores de enquadramento para regra discursiva ritmagem 

Estagiários A B C D E F G H I 

Enquadramento E-- E-- E-- E- E-- E- E-- E-- E- 

Fonte: A autora 

 De acordo com Pires (2001), especificamente para esta regra discursiva as 

práticas devem apresentar valores muito fracos de enquadramento (E--), pois é 

necessário respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno, buscar diferentes 

formas de abordar um assunto e solucionar as dúvidas sempre que necessário. De 

uma forma geral, os resultados encontrados se aproximam das características 

apresentadas pelo modelo teórico. 

 Segundo Shulman (1987), estas questões estão relacionadas tanto com os 

conhecimentos pedagógicos que envolvem os conhecimentos sobre os alunos e suas 

características, como com o conhecimento sobre o conteúdo que irá possibilitar ao 

professor comunicar sua compreensão sobre um determinado assunto de diferentes 

formas.  

Critérios de avaliação 

 Os critérios de avaliação estão diretamente ligados à instrução, ou seja, ao 

grau de explicitação do professor ao comunicar-se com seus alunos. Durante a 

exploração do conteúdo isto implica que em um grau mais forte as explicações são 

mais claras e sistemáticas (Pires, 2001). Para analisar o enquadramento dos 

estagiários para esta regra, utilizamos o instrumento a seguir: 

Quadro  27- Regra discursiva critérios de avaliação: Exploração dos conteúdos em estudo 

Discurso Instrucional- Critérios de avaliação- Relação Estagiário- Alunos 

Indicador E++ E+ E- E-- 
 
Exploração 
dos 

As explicações 
são sempre 

As explicações 
são detalhadas, 

As explicações 
são pouco 

As explicações 
são dadas de 



144 

conteúdos 
em estudo 

detalhadas,  
o estagiário faz 
uso de 
ilustrações e 
exemplos para 
que os alunos 
compreendam 
melhor os 
conceitos.  

o estagiário 
cita alguns 
exemplos para 
que os alunos 
compreendam 
melhor os 
conceitos.  

detalhadas, o 
estagiário quase 
não faz uso de 
ilustrações ou 
exemplificações.  
 

 

forma 
superficial, o 
estagiário não 
se preocupa em 
usar ilustrações 
e exemplos 
para facilitar a 
compreensão 
dos conteúdos 
e conceitos.  

Fonte: Adaptado de Pires (2001)  

 De acordo com o instrumento utilizado, em um enquadramento muito forte 

(E++) as explicações são mais detalhadas e claras, neste caso, os estagiários recorrem 

ao uso de ilustrações e exemplos. Por sua vez, em um enquadramento muito fraco (E-

-) as explicações são superficiais e praticamente não se recorre ao uso de ilustrações. 

Assim, verificamos práticas que variaram entre muito fraco (E--) e muito forte (E++). 

  Em relação ao estagiário D consideramos que este apresentou um 

enquadramento muito fraco (E--), pois as explicações foram muito superficiais. 

Apesar de utilizar experimento em sua aula, o estagiário não o explora o suficiente. 

Selecionamos um pequeno fragmento para exemplificar: 

Estagiário: Eu estava falando com o pessoal aqui, sobre a teoria de Arrhenius, é que, ele falou duas 
coisas, é que um ácido em uma solução aquosa, quer dizer água, libera íons H+ e base como toda 
substância que em água libera íons OH-. Então aqui eu trouxe essa aparelhagem... ((o estagiário refere-
se ao experimento)) é eu já testei aqui com os meninos em ácido clorídrico HCl, hidróxido de sódio, sal 
e açúcar em água... E se eu perguntar o que é o hidróxido de sódio a vocês é ácido ou base?  
Aluno: Ninguém sabe o que é isso.  
Estagiário: Eu perguntei hidróxido de sódio é uma substância de caráter ácido ou base? Eu falei isso 
aula passada... é então gente, voltando de novo... Ah olhe no seu caderno, ninguém gente, ninguém 
arrisca nada. 
(AULA: 10.11.15 – ESTAGIÁRIO D) 

 Neste fragmento, é possível observar que o estagiário faz questionamentos 

para que os alunos identifiquem o que é base e o que é ácido, porém como vimos em 

outros episódios deste estagiário, o experimento busca revelar substâncias que 

conduzem ou não eletricidade.  Assim, não ajuda a distinguir entre ácido e base, o 

que gera uma dificuldade de compreensão por parte dos alunos. 

 Logo após o experimento, o estagiário introduz o assunto de nomenclatura de 

ácidos, e também neste momento consideramos suas explicações superficiais, como 

mostra o seguinte episódio: 
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Estagiário: Nomenclatura de ácidos não oxigenados, então gente bora lá, ácidos não oxigenados são 
nada mais nada menos que ácidos que não possui o elemento oxigênio na sua composição, a 
nomenclatura dos ácidos é, não oxigenados é mais simples do que os ácidos oxigenados. São também 
conhecidos como hidrácidos é, um bom exemplo aqui é o HCl e HBr. Nomenclatura ele recebe o nome 
ácido somente, mais o nome do elemento, cloro, enxofre, bromo e assim por diante, mais ídrico no final, 
o “prefixo ídrico”. Então eu trouxe atividade aqui pra gente testar nosso conhecimento a respeito da 
nomenclatura de ácido não oxigenado, um minutinho só deixa eu procurar aqui... ((o estagiário 
procura no slide)) É, primeiramente gente eu queria que vocês anotassem isso aqui, deixa eu aumentar 
mais um pouquinho, eu não vou escrever no quadro gente porque minha letra é horrível. Então vocês 
anotem isso aí, mas depois a gente vai discutir a nomenclatura de alguns desses ácidos aqui. Bora aí, 
rapidinho! Cinco minutinhos, vou aumentar mais o zoom ainda... ((alunos estão copiando o que o 
professor pediu))... E aí gente, bora gente copiar... bora gente copiar... e aí posso abaixar? ((o estagiário 
refere-se as questões dos slides)). 
Estagiário: Bora gente, pronto, pronto, já passo abaixar? Gente silêncio, gente bora lá. Pronto gente... 
((os alunos parecem está de enrolação e o estagiário continua perguntando se eles terminaram, pois os 
alunos estão de conversa paralela e fazendo muito barulho)), bora lá, quais desses aqui são ácidos, são 
ácidos oxigenados? 
Aluno: HCl. 
Estagiário: A, ácido do que o A? Não, é oxigenado ou não oxigenado? 
Aluno: Oxigenado. 
Estagiário: Ok, o B. Não é oxigenado, a gente usou bastante esse daqui, como é o nome dele? 
Aluno: HCl. 
Estagiário: Não, aqui é um ácido, que ácido é? 
Aluno: Oxigênio e cloro, hidrogênio.  
Estagiário: Isso aí é a formula dele, oh, a gente usou ele aqui, eu falei tanto dele, aqui oh. 
Aluno: É aquele, como é nome? 
Estagiário: Hidrogênio, cloro, como é o nome? E aí gente? Falei tanto aqui dele hoje, e aí, meio ponto. 
Aluno: Pra que isso aí? 
Estagiário: O nome daquele ácido ali? 
Aluno: Hidróxido de carbono. 
Estagiário: Não, não passou nem perto. O nome, dá os nomes dos seguintes ácidos, qual o nome desse 
ali? Falei tanto dele aqui hoje. Fala mais alto! 
Aluno: Ácido clorídrico! 
Estagiário: Ácido clorídrico! E aí gente, a letra C aí? É o que? Oxigenado ou não oxigenado? Não 
oxigenado! Letra D, Letra E, bora lá. 
Aluno: O C é o que? Não é, né? 
Estagiário: Não, aqui não é a resposta não, calma. Aqui, oh, oh a pergunta, olha a questão, dá o nome 
aos seguintes ácidos. Aí eu to perguntando se é oxigenado ou não oxigenado e depois vocês vão dá a 
nomenclatura. 
(AULA: 10.11.15 – ESTAGIÁRIO D) 

 Neste caso, as explicações e definições foram passadas de forma sucinta para 

os alunos. É importante considerar que, com base nos planos de aula, até o momento 

o estagiário ainda não havia explicado nomenclatura de ácido oxigenado, apesar de 

se referir a esta durante a explanação do assunto. Ao propor a atividade para os 

alunos, ele também não deixa claro os objetivos da questão, o que gera 

incompreensão por parte destes. 

  Em relação aos estagiários A, E e F, consideramos que estes apresentaram 
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valores fracos de enquadramento (E-). Os episódios explorados ao longo da discussão 

já exemplificam esta afirmação.  

A estagiária A destina toda a aula para explicação de conceitos (monoácidos, 

diácidos, triácidos, tetrácidos, hidrácidos, oxiácidos, etc.). Estes conceitos são listados 

no quadro e os alunos anotam e fazem o acompanhamento pelo livro. Apesar de 

buscar envolver os alunos com questionamentos, são sempre perguntas muito 

simples que levam a respostas básicas e diretas. A estagiária reproduz as definições 

tal como apresentadas nos livros didáticos, e não procura reelaborar essas definições 

ou apresentar exemplos que possam significar mais para os alunos e, assim, ajudar 

na sua compreensão. 

No que concerne ao estagiário E, este apresentou explicações superficiais sem 

fazer uso de ilustrações, e ao longo da aula citou poucos exemplos. O estagiário 

sentiu dificuldades para reelaborar suas explicações e recorrer a diferentes estratégias 

para abordar o assunto para aquela turma. Assim, os alunos demonstraram muitas 

dificuldades de compreensão. Ao tratar de ligações químicas, ele poderia recorrer a 

demonstrações e ilustrações que envolvessem os alunos, o que facilitaria sua 

compreensão. O episódio a seguir exemplifica nossas afirmações: 

Estagiário: Quando dois íons, um cátion e um ânion, eles se juntam e forma o que a gente chama de 
compostos iônicos e são mantidos por ligações iônicas, as ligações iônicas elas são resultadas das forças, 
é de forças eletrostáticas, porque forças eletrostáticas? Eletrostática vem da questão de, como é que eu 
explico para vocês... 
Aluno: Força... 
Estagiário: Raciocinando... 
Aluna: Pensa mais professor até o horário bater... 
Estagiário: As forças eletrostáticas, elas são oriundas da, das atrações que ocorrem entre as cargas 
positivas e as cargas negativas. 
Aluna: É uma coisa disso aí professor! 
Estagiário: Ah, vocês entenderam... 
Alunos: Eu não, eu não entendi, não vou mentir... 
Estagiário: Uma força eletrostática, ela ocorre entre, um cátion e um ânion, isso é pura física, por isso 
estou tentando formular uma forma melhor de responder para vocês, mas vamos ficar na parte química 
superficial mesmo, mais vocês entenderam, né? 
(AULA: 19.11.15 – ESTAGIÁRIO E) 

Observamos que em vários momentos o estagiário demonstra preocupação 

com a compreensão dos alunos sobre o assunto, embora sinta muita dificuldade para 

abordar o conteúdo de diferentes formas ou levantar uma discussão e reflexão com a 

turma sobre as definições que estão sendo apresentadas. 
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Nos casos mencionados até aqui verificamos uma grande preocupação dos 

estagiários em apresentar as definições, o que representa uma valorização apenas do 

conhecimento do conteúdo. Nestes casos, não se considerou o contexto, as 

características dos seus alunos, e tampouco identificamos diferentes estratégias para 

melhor abordar o assunto. 

Assim como estes, a estagiária F demonstrou grande preocupação com as 

definições. Mais uma vez notamos apenas a mobilização dos conhecimentos 

referentes ao conteúdo. Os alunos pouco participaram de forma espontânea ou 

elaboraram perguntas. Observamos maiores inferências dos alunos durante o 

experimento, como mostramos em episódios anteriores. As perguntas da estagiária 

são sempre simples e diretas, o que leva a respostas poucos elaboradas também. 

Os conceitos e definições apresentados por esses estagiários são de suma 

importância para a formação científica desses alunos. Porém, reconhecemos a 

necessidade destes serem mais explorados na sala de aula. É preciso também que 

estes estagiários saibam a importância desses conhecimentos serem por eles 

recontextualizados. Para Shulman (1986, 1987), uma das principais competências do 

professor consiste em adaptar os conteúdos em matéria a ser ensinada. Neste sentido, 

isto significa lançar mão de estratégias e buscar adequá-las às características do 

contexto. 

Em relação aos estagiários C, H e I atribuímos valores fortes de 

enquadramento (E+). Nestes casos, consideramos que as explicações foram mais 

detalhadas do que as outras já descritas. Observamos que estes também utilizaram 

mais exemplos e buscaram estabelecer algum tipo de relação com os diferentes tipos 

de conhecimento, o que de acordo com Pires (2001) tende a favorecer a compreensão 

dos alunos. 

Em relação ao estagiário C, verificamos que ele norteava suas explicações com 

base nas definições dos livros didáticos, bem como em alguns momentos 

reformulava essas definições e buscava diferentes formas para abordar o conteúdo. 

Por sua vez, no que concerne ao estagiário H, identificamos que ao abordar um 

assunto em suas aulas busca citar um exemplo do cotidiano e envolver os alunos nas 

explicações, como vimos em episódios já retradados aqui. Acreditamos que assim, 
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além de mobilizarem conhecimento do conteúdo, estes estagiários também fazem 

uso de seus conhecimentos pedagógicos. 

Por sua vez, em relação à estagiária I, verificamos que esta explica de forma 

detalhada, cita alguns exemplos, etc., o que lhe confere um grau de enquadramento 

forte (E+). No decorrer da aula, a estagiária apresenta as definições de forma que uma 

complementa a outra. Ao utilizar vários exemplos e diferentes concepções para 

classificar e assim, diferenciar os ácidos e as bases, a estagiária mobiliza seus 

conhecimentos do conteúdo, bem como demonstra possuir competências 

pedagógicas para abordá-los em sala de aula. 

O fragmento a seguir, retirado da aula da estagiária I, exemplifica o que 

consideramos como um enquadramento forte (E+): 

Estagiária: Azedo, a gente viu nas outras aulas que um ácido ele é caracterizado com um gosto azedo 
e a base, qual é o gosto da base? Que ela gruda na boca, a gente chama isso de adstringente. A gente 
viu na aula passada que não tem como eu ficar provando o tempo todo certas substâncias, que algumas 
podem fazer mal ao meu organismo. Então a gente lá no laboratório diferenciou isso aí, o que era ácido, 
o que era base através de um indicador. Hoje a gente vai ver as teorias para definir o que é ácido, o que 
é base, porque é muito fácil eu chegar provar alguma coisa saber se é ácido porque é azedo, saber o que é 
base porque tá puxando na boca, mais nem tudo eu posso fazer assim. O pH vai nos ajudar, mais o que 
vai ter ali dentro pra definir nosso pH? Então eu falei para vocês na aula passada que existem três 
teorias principais e a gente vai falar um pouquinho sobre elas, certo? Eu vou colocar o nome aqui no 
quadro. 
(...) 
Estagiária: Oh são três teorias principais, teoria de Arrhenius, BronstedLowry e teoria de Lewis. Isso 
vai me dizer o seguinte, não posso dizer que uma tá errada e que uma tá certo, às vezes teorias elas se 
completam, lembram lá qual a característica principal de um ácido além do gosto? 
(AULA: 06.11.15 – ESTAGIÁRIA I) 

 Ao longo da aula a estagiária apresentou as limitações dessas definições, listou 

os principais conceitos no quadro e buscou relacioná-los.   

Em relação aos estagiários B e G, atribuímos valores muito fortes de 

enquadramento (E++), pois verificamos que estes, assim como os demais, se basearam 

e privilegiaram as definições apresentadas nos livros didáticos, porém estes não se 

limitaram a isso. Durante as aulas observadas do estagiário B, o mesmo realizou 

experimentos e buscou demonstrar em sala o significado dessas definições. Assim, 

consideramos que há um fortalecimento no enquadramento desse estagiário se 

comparado aos demais estagiários que também trabalharam com ácidos e bases (A, 

C, D e I). Notei com isto um maior interesse e uma maior participação espontânea 

por parte dos alunos. Ao recorrer a essas estratégias didáticas (experimentação, 
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exemplos do cotidiano dos alunos), o estagiário B demonstrou mobilizar não 

somente o conhecimento do conteúdo, como também as competências pedagógicas 

necessárias para reelaborar esse conhecimento em sala de aula, ou seja, o 

conhecimento pedagógico do conteúdo.  

No que se refere ao estagiário G, ao utilizar a estratégia da receita de bolo para 

introduzir o assunto, demonstrou mobilizar além do conhecimento do conteúdo, o 

conhecimento pedagógico e também o conhecimento do aluno e suas características. 

O estagiário utilizou de linguagens mais simples e conseguiu proporcionar uma 

maior interação dos alunos. Acreditamos que ao mobilizar esta variedade de 

conhecimentos, o estagiário mobilizou também os conhecimentos pedagógicos do 

conteúdo. Neste caso, ele demonstrou ter interpretado o conteúdo de balanceamento 

de equações e ter adaptado adequadamente para o contexto educacional que ele 

estava inserido, de acordo com o episódio abaixo: 

Estagiário: Agora se eu quisesse falar assim, esse bolo tá muito pequeno, aqui na sala tem muita 
gente, esse bolo não dá pra todo mundo, eu quero dois bolos. 
Estagiário: E aí? Precisa fazer o que? 
Alunos: Aumentar 
Estagiário: Aumentar! E como é que a gente aumenta essa receita? 
Aluna: Aumentando os ingredientes. 
Estagiário: O que? Proporcionalmente, né isso?  A gente tem que aumentar tudo proporcionalmente. 
((os alunos informam qual a proporção para a nova receita)) 
Estagiário: Então, é... existe um princípio, né? Que toda massa que se encontra de um lado, ela tem 
que ser conservada e nós temos que ter a mesma massa do outro lado. Isso simplesmente não aparece e 
desaparece, né? No universo nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, certo? Esse é um dos 
princípios que tem que ser obedecidos. Então quando a gente tiver uma equação química, tem que 
observar sempre o que tem do lado, o que tem do outro lado, tem que ter sempre essa conservação da 
massa. Beleza? 
(AULA: 26.10.15 – ESTAGIÁRIO G) 

O Quadro 28 a seguir apresenta os valores de enquadramento encontrado para 

cada estagiário: 

Quadro  28- Valores de enquadramento para a regra discursiva critérios de avaliação 

Estagiários A B C D E F G H I 

Enquadramento E- E++ E+ E-- E- E- E++ E+ E+ 

Fonte: A autora 

 Para Afonso, Morais e Neves (2002), numa prática pedagógica o professor 

deve apresentar um enquadramento muito forte (E++) em relação aos critérios de 
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avaliação, ou seja, deve deixar claros os conhecimentos a serem aprendidos, dando 

ilustrações, exemplos e explicações pormenorizadas. Dentre as práticas analisadas, 

quatro dos nove estagiários apresentaram valores de enquadramento entre fraco e 

muito fraco, ou seja, distante do esperado de acordo com nossa perspectiva teórica. 

Um enquadramento muito forte (E++) para esta regra requer um conhecimento 

profundo do conteúdo e de suas estruturas, o que irá possibilitar, segundo Shulman 

(1987), uma flexibilização na postura do professor e nas metodologias adotadas em 

sala de aula. Desta forma, será capaz de favorecer o uso de estratégias, ilustrações e 

exemplos. Assim, para fazer a gestão desse conhecimento do conteúdo os professores 

devem mobilizar vários conhecimentos, dentre eles os pedagógicos, que incluem os 

conhecimentos do contexto, dos alunos e suas características.  

 Por sua vez, um enquadramento fraco (E-) ou muito fraco (E--) significa que os 

estagiários sentiram dificuldades para fazer a articulação desses conhecimentos na 

prática. E o grande problema é que isto resultou em práticas que não favoreceram a 

reflexão e a participação dos alunos. 

Em síntese 

 Como vimos, de acordo com a teoria sociológica de Bernstein valores 

específicos de classificação e enquadramento para prática pedagógica podem 

favorecer a interação dos alunos na sala de aula e assim, contribuir para a aquisição 

do código pedagógico, independentemente do posicionamento social desses alunos. 

Assim, na Tabela 12 a seguir, apresentamos os valores de classificação e 

enquadramento atribuídos para cada estagiário. 

Tabela 12- Caracterização da prática pedagógica dos estagiários 

 

Contexto Regulador Contexto Instrucional 

 

Estagiário 

 

 

 

Relação 

entre 

espaços 

 

Relação 

entre 

sujeitos 

C. 

acadêmico e 

não 

acadêmico 

 

 

Seleção 

 

 

Sequência 

 

 

Ritmagem 

 

Critérios 

de 

avaliação 

Modelo 

teórico 
C- E-- E-- E+ E+ E-- E++ 

A C- E++ E++ E++ E+ E-- E- 

B C+ *E- E- E+/E- E+/E- E-- E++ 
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C C- E+ E+ E+ E+ E-- E+ 

D C- E+ E++ E+ E++ E- E-- 

E C++ E++ E++ E++ E-- E-- E- 

F C- E+ E+ E+ E+ E- E- 

G C- *E- E-- E+/E- E+/E- E--  E++ 

H C- *E- E+ E+/E- E+/E- E-- E+ 

I C++ E++ E+ E++ E+ E- E+ 

Porcentagem 66% 33% 11% 66% 77% 66% 22% 

Fonte: A autora 

 Com base nos dados expostos nesta tabela, observamos que os valores de 

classificação e enquadramento variaram entre os estagiários de acordo com cada 

instrumento utilizado. Assim, foi possível verificar que as regras hierárquicas e 

discursivas estão diretamente relacionadas. 

 Neste sentido, identificamos que os estagiários (B, G e H) que apresentaram 

valores fracos de classificação e enquadramento para as regras hierárquicas, 

apresentaram valores próximos do modelo teórico também no discurso instrucional. 

 De uma forma geral, valores fracos de enquadramento tendem a favorecer a 

participação dos alunos nas discussões em sala de aula. Porém, especificamente em 

relação à sequência, verificamos que um enfraquecimento significativo nesta regra, 

pode comprometer a exploração dos conteúdos, como foi obervado nas aulas do 

estagiário E. Neste sentido, de acordo com os resultados encontrados, valores entre 

forte e fraco que favorecem a participação dos alunos, ao passo que os estagiários 

também assumem o controle, se revelaram adequados para esta regra. 

 Em relação à seleção e aos critérios de avaliação, valores muito fracos podem 

colocar os alunos em desvantagens. Se não há um maior controle dos estagiários 

nesta seleção e se os critérios de quais conhecimentos precisam ser aprendidos não 

são tão explícitos, esses alunos poderão não ter acesso aos conhecimentos que são 

indispensáveis a sua formação. Assim, para seleção encontramos como valores 

adequados enquadramentos entre forte e fraco. E para os critérios de avaliação, 

quanto mais forte for o valor, mais tendem a favorecer a compreensão do aluno, pois 

o orienta à aquisição do código pedagógico, o que irá permitir que este produza 

significado adequados. Neste caso, os estagiários B e G apresentaram estes valores 

em suas práticas. 

 Observamos ainda que valores muito fortes para os critérios de avaliação e ao 
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mesmo tempo valores fracos para os conhecimentos acadêmicos e não acadêmicos e 

interações entre espaços, representados por valores fracos de classificação, 

favoreceram a participação espontânea dos alunos nas aulas dos estagiários B e G, 

que foram expressos por valores fracos para as regras hierárquicas. Segundo Morais 

(2002), ao utilizar exemplos do cotidiano com base nos conteúdos científicos, o 

professor favorece o esbatimento da forte classificação entre esses conhecimentos que 

existe para muitos alunos. Assim, segundo a autora, do ponto de vista sociológico, 

pode ser considerada uma prática inovadora.  

 No que se refere à regra discursiva ritmagem, verificamos que a maioria dos 

estagiários apresentou valores fracos de enquadramento, o que revela uma 

preocupação com a aprendizagem dos alunos. Estes dados tornam-se ainda mais 

relevantes se considerarmos o contexto social em que essas escolas que foram 

cenários de nossa pesquisa se encontram. 

 Como vimos, o estagiário G apresentou características em suas práticas que se 

aproximaram muito do modelo teórico apresentado. Consideramos assim este 

resultado muito importante, pois a escola E4 em que desenvolveu sua regência se 

destacou em nossos dados por apresentar uma taxa de evasão, reprovação e 

distorção idade-série superiores às demais escolas envolvidas na pesquisa. Assim, 

este tipo de prática favoreceu uma maior participação ativa dos alunos. De acordo 

com nossa perspectiva teórica, é por meio dessa participação ativa nas decisões e 

discussões na sala de aula que os estudantes poderão elevar seu posicionamento 

social.    

 Iniciamos o terceiro capítulo deste trabalho, afirmando que um dos grandes 

desafios do mundo contemporâneo é pensar na escola como um espaço de 

equalização social, que busque superar as práticas tradicionais que por vezes 

reproduzem ou acentuam as desigualdades sociais existentes. De acordo com a 

perspectiva teórica apresentada, verificamos que para que a escola assuma esse papel 

na sociedade contemporânea, são necessárias características específicas na prática 

pedagógica. Nesse sentido, essas características puderam ser observadas, 

principalmente nas práticas do estagiário G. 

 É preciso considerar que o contexto social das cinco escolas que se 
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desenvolveram os estágios (E1, E2, E3, E4 e E5) sugere que o código compartilhado 

pelos seus alunos em seu eixo familiar seja principalmente o código restrito. Assim, 

as práticas caracterizadas por valores fortes de enquadramento para as regras 

hierárquicas e os conhecimentos acadêmicos e não acadêmicos, por exemplo, tendem 

a não favorecer a aquisição do código elaborado (praticado nas escolas) por parte 

desses alunos. De um modo geral, podemos afirmar que a maioria dos estagiários (A, 

C, D, E e F) apresentou essa característica em suas práticas.  

 Vimos que escolas com características como as descritas acima, geralmente 

costumam ser a última opção dos estagiários. Ao se preocuparem com os meios e os 

recursos que irão facilitar suas práticas em sala de aula, esses licenciandos não 

reconhecem as variedades e as experiências que diferentes contextos sociais podem 

proporcionar, tão pouco, compreendem que esses contextos requerem práticas 

pedagógicas com características específicas.  

 Verificamos ainda que a estagiária I também apresentou valores fortes em 

suas práticas, que foram identificados por um maior controle da estagiária na 

exploração dos assuntos e na comunicação em sala. Algumas características 

apresentadas pela estagiária se aproximam do modelo tradicional de ensino, que é 

caracterizado por um maior status do professor e por poucas interações com os 

alunos. Por sua vez, estas características se aproximam também do perfil de prática 

“exigido” pela escola. Neste caso, representado por um controle maior do estagiário 

na seleção, sequência e ritmagem, o que irá garantir que os conteúdos abordados 

estejam em concordância em todas as turmas de uma mesma série. 

 Em suma, verificamos que os valores de classificação e enquadramento 

variaram e, em alguns casos, em decorrência do próprio contexto em que estavam 

inseridos. Acreditamos que outros fatores podem ter influenciado nos valores 

encontrados para cada estagiário. De uma forma geral, os estagiários B e G 

apresentaram características em suas práticas mais próximas do modelo teórico. 

Neste sentido, é preciso considerar que estes foram os únicos estagiários que 

receberam o auxílio e contaram com o acompanhamento de seus professores regentes 

durante as aulas. Além de receber orientações sobre os planejamentos nas aulas da 

universidade, estes ainda tiveram oportunidade de participar de atividades de 
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articulação na escola. O estagiário G ainda pode conhecer a escola e acompanhar 

uma aula do regente, anteriormente à sua regência. 

 Acreditamos que estes fatores foram um diferencial na prática desses dois 

estagiários. Além disso, se considerarmos as características apresentadas para as 

regras ritmagem e critérios de avaliação, podemos inferir que estes possuíam um 

bom domínio do conteúdo, por exemplo, ao comunicar o assunto de diversas formas 

para o aluno e ao utilizar estratégias diferentes para isso.   

 Dessa forma, características como a colaboração dos regentes, participações 

em reuniões de planejamento, orientação da professora supervisora que auxilia para 

questões pedagógicas (sequenciamento, organização das atividades num dado 

tempo, etc.) e um bom domínio do conteúdo parecem orientar os estagiários para 

práticas pedagógicas com características sociológicas favoráveis a participação dos 

alunos.  

 Vale ressaltar que os valores apresentados pelo modelo teórico não se tratam 

de regras a serem seguidas. Contudo, com os resultados encontrados em nossa 

pesquisa verificamos que as características que mais se aproximaram do proposto 

por este modelo foram as que se revelaram mais adequadas para os contextos 

analisados.   

 Em relação às porcentagens apresentadas na Tabela 12, alguns resultados 

merecem maior atenção. Podemos verificar que os valores mais baixos, ou seja, 

aqueles que mais se distanciam do que é proposto pelo modelo teórico, referem-se ao 

conhecimento acadêmico e não acadêmico (11%) e aos critérios de avaliação (22%). E 

como vimos, ao longo da nossa discussão, essas duas situações estão diretamente 

relacionadas com a mobilização do conhecimento do conteúdo específico. Neste 

sentido, entendemos que mesmo o currículo do curso enfatizando e priorizando a 

formação disciplinar (conhecimento do conteúdo), alguns estagiários chegam ao 

momento da regência sem esses conhecimentos e competências bem desenvolvidos.  

 Centramos nossas análises no “processo comunicativo” da prática pedagógica, 

ou seja, nas relações de comunicação estabelecidas entre o estagiário e os alunos. 

Assim, questões como os erros conceituais, por exemplo, não constituem a base de 

interesse deste trabalho. No entanto, a dificuldade de mobilização do conteúdo pode 
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ser detectada por meio de problemas durante a exploração de temas e conceitos 

manifestados por alguns estagiários, o que evidencia a fragilidade de um modelo de 

formação fragmentado.  

 Para que os licenciandos promovam a recontextualização do conteúdo em sala 

e que ajudem na significação dos mesmos para os alunos, por meio da 

contextualização, das diferentes estratégias, etc., faz-se necessário que os 

conhecimentos e as diferentes disciplinas ofertadas durante o curso estabeleçam 

alguma relação entre si, e que essa articulação esteja clara para o licenciandos 

durante sua formação.  

 Diante do que apresentamos, é importante relembrar que de acordo com os 

autores estudados (Tardif, Gauthier et al. e Shulman), a base de conhecimento do 

professor é formada por um conjunto de saberes. Nesse sentido, mesmo que o curso 

ofereça a formação disciplinar, pedagógica, curricular e prática, é preciso que estas 

estejam articuladas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Ao longo deste trabalho defendemos a ideia de que um dos grandes desafios 

da profissão docente é a recontextualização do conhecimento. Para muitos 

professores de Química, o domínio do conteúdo científico não implica em êxito de 

suas práticas pedagógicas, devido à dificuldade de reelaborar o conhecimento 

químico, ou seja, transformar como este é ensinado e aprendido na universidade em 

conhecimento escolar, de acordo com a realidade de seus alunos. Assim, 

reafirmamos a posição de que o trabalho do professor requer além dos 

conhecimentos específicos da matéria, outros conhecimentos e habilidades próprios 

da profissão. Só a posse desses outros conhecimentos permitirá que o professor 

desenvolva uma prática pedagógica com condições favoráveis à aprendizagem dos 

alunos. 

No contexto de formação docente, o desempenho dos professores está 

relacionado com o tipo de prática que implementam, ou seja, uma prática pedagógica 

com características sociológicas propícias ao desempenho satisfatórios de todos 

alunos e disposições socioafetivas que favoreçam essa prática (MORAIS; NEVES, 

2005). Para Bernstein, o desenvolvimento de uma prática pedagógica de sucesso 

requer a aquisição pelos alunos das regras de reconhecimento e realização, ou seja, 

necessita-se da aquisição do código pedagógico. Se o professor possui a orientação 

do código para um determinado contexto que promova aquela aquisição pelos 

estudantes, então podemos afirmar que ele possui competência científica e 

pedagógica em sua prática docente. 

De acordo com Tardif (2014), Shulman (1986, 1987) e Gauthier et al. (2006), o 

trabalho docente requer a mobilização de saberes específicos que vão além dos 

conhecimentos ofertados nos cursos de formação sob a forma de disciplinas. Como 

vimos, os saberes derivam de diversas fontes como a universidade e as interações 

estabelecidas no ambiente de trabalho, que também irão contribuir para a construção 

da identidade profissional. A aquisição desses saberes permitirá ao professor 

desenvolver uma prática pedagógica efetiva. 

Existe uma variedade de conhecimentos e saberes que compõem a base do 
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conhecimento do professor. Apesar das diferentes tipologias existentes, é consenso 

entre esses autores (Tardif, Shulman e Gauthier et al.) que a formação inicial deve 

garantir uma formação disciplinar (no que se refere ao conhecimento do conteúdo 

específico), uma formação pedagógica, uma formação cultural (que leve em 

consideração o contexto, as características dos alunos, da escola, etc.) e que tudo isso 

seja articulado com a formação prática do professor. Então, os estágios 

supervisionados (espaços de mobilização e produção de saberes) precisam caminhar 

no sentido de proporcionar essa articulação. As orientações, discussões e reflexões 

sobre a prática é o primeiro passo para isso, como também, o que difere os estágios 

das demais experiências docentes. 

Desta forma, verificamos que a noção de código pedagógico proposta por 

Bernstein, e a tipologia de saberes ou conhecimentos apresentados neste trabalho, 

estão relacionados com competências necessárias para o desenvolvimento de uma 

prática pedagógica de sucesso. 

 Como já mencionado, a prática docente envolve uma rede de interações entre 

professores e alunos, em que estão presentes valores, sentimentos, atitudes, marcas 

de experiências, etc. A prática também é caracterizada por situações singulares, isto 

é, surgimento de problemas e conflitos que não podem ser resolvidos por meio da 

aplicação de conhecimentos ou métodos científicos pré-estabelecidos. Com isso, exige 

dos professores a capacidade de reconhecer a singularidade de cada situação para 

atuar. Neste sentido, os saberes mobilizados pelos professores são saberes 

subordinados à relação pedagógica centrada nas necessidades e singularidades que 

cada situação exige (TARDIF, 2014). É justamente a aquisição da orientação do 

código pedagógico (aquisição das regras de reconhecimento e de realização) que 

permitirá aos professores distinguir as singularidades de cada contexto e produzir 

um texto3 legítimo, de acordo com o que cada situação necessita (BERNSTEIN, 1996). 

 Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar a aquisição de saberes e 

competências didáticas durante a realização do Estágio Supervisionado relacionados 

                                                           
3 Na teoria de Bernstein o texto compreende a qualquer representação pedagógica no que refere a fala, 
a escrita, a postura, etc., bem como, pode se referir a um currículo dominante, por exemplo (SOUZA, 
2015). 
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com às regras discursivas e hierárquicas. Esta questão pode ser avaliada por meio da 

aquisição da regra de reconhecimento e de realização por parte dos estagiários. Com 

base em nossas análises, concluímos que apesar da aquisição da regra de 

reconhecimento, que permitiu distinguir as singularidades de cada situação, a 

maioria dos estagiários (A, C, D, E e F) demonstrou não possuir as regras de 

realização. Isso pode ser verificado por meio da dificuldade de desenvolver práticas 

apropriadas de acordo com o que cada contexto exigia.  

 De uma forma geral, os estagiários (B e G) que demonstraram possuir as 

regras de reconhecimento e realização, e que, desta forma, apresentaram valores de 

enquadramento e classificação próximos ao apresentado pelo modelo teórico, foram 

os mesmos que mobilizaram para além dos conhecimentos do conteúdo. Estes 

estagiários, ao utilizarem diferentes estratégias em sala de aula, mobilizaram também 

seus conhecimentos pedagógicos do conteúdo e, neste sentido, o conhecimento do 

contexto (sobre o aluno). Verificamos que ao mobilizar essa variedade de 

conhecimentos, esses estagiários conseguiram construir contextos mais dialógicos e 

dinâmicos, isso significa que esse tipo de prática pode favorecer a participação dos 

alunos e ajudar na consolidação dos conhecimentos construídos em sala de aula. 

 Observamos ainda que para a maioria dos estagiários que apresentou valores 

distantes do esperado, o principal interesse estava direcionado a mobilização do 

conhecimento do conteúdo, pois eles se preocuparam muito com definições e 

classificações científicas sem muita interpretação e adaptação para a sala de aula. Isso 

pode está associado à característica do próprio curso de formação.  

 Na revisão realizada no PPP verificamos que a maior parte da carga horária 

do curso é destinada para as disciplinas específicas. Neste sentido, as dimensões de 

Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, que de acordo com o documento 

revisado são responsáveis pela formação didático-pedagógica, ocupam uma 

porcentagem muito pequena desta carga horária. Além disso, não vimos neste 

documento referências a momentos em que esses conhecimentos (científicos 

específicos e pedagógicos) se articulam. Isto implica que, apesar de os conhecimentos 

pedagógicos serem trabalhados nos cursos de formação, muitas vezes na prática os 

licenciandos sentem dificuldades para mobilizá-los. Esta característica significa que 
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os problemas que marcaram os currículos das licenciaturas anos atrás ainda se fazem 

presentes atualmente. 

 Além dos problemas estruturais levantados na revisão do PPP do curso, como 

já mencionamos, é preciso considerar que a aquisição de saberes e competências, bem 

como, a orientação específica de codificação estão condicionadas as características de 

cada contexto. Dessa forma, acreditamos que estas questões também precisam ser 

problematizadas durante a formação, no sentido de preparar esses futuros 

professores para atuarem como agentes promotores de uma escola que busque a 

equalização social.  

 De acordo com Bernstein, teórico que serviu como aporte para nossa pesquisa, 

o papel reprodutor ou transformador da escola na sociedade dependerá também do 

tipo de prática a ser implementada. Diante disso, essas questões precisam ser 

problematizadas e os licenciandos conscientizados dessas questões ainda durante a 

formação. 

 Pensar na escola como espaço de emancipação é essencial para a formação 

docente. Verificamos que no perfil de licenciandos que se pretende formar, o PPP 

destaca a necessidade de uma visão crítica em relação à realidade e que busque 

considerar os aspectos sociais. Entretanto, não identificamos em que momento estas 

questões são problematizadas durante a formação. 

 A nossa pesquisa não nos permite afirmar se estas questões são levantas em 

algum outro momento do curso, mas nos revela a necessidade de serem discutidas à 

luz da prática. Nesse sentindo, essas questões precisam ser inseridas e levantas 

durante a realização dos estágios. Isso nos convida a refletir sobre as políticas de 

acolhimento desses estagiários nas escolas e até que ponto os professores das escolas 

estão sendo preparados e informados sobre seu papel na formação desses 

licenciandos. 

 Em nossas observações, verificamos que a disciplina de Estágio 

Complementar II contribuiu para a prática dos licenciandos, principalmente no que 

se refere à construção dos planejamentos, à orientação sobre as metodologias na sala 

de aula, bem como, o sequenciamento dos conteúdos e a utilização da 

experimentação. Contudo, por estar distante da realidade da sala desses estagiários, 
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as orientações não foram tão específicas aos contextos nos quais se desenvolveram os 

estágios. Nesse sentido, é preciso considerar que o acompanhamento e a observação 

da professora supervisora nas escolas favoreceriam discussões e reflexões que 

contribuiriam para o desenvolvimento crítico desses estagiários. Além disso, as 

atividades de observação e coparticipação integradas à regência, possibilitariam uma 

maior interação e conhecimento do contexto. Desse modo, a colaboração dos 

professores regentes revelou-se ainda mais indispensável.  

 Em relação às observações das aulas, diferentemente do que esperávamos 

encontrar em nossos resultados, a experiência prévia docente não foi um dos fatores 

que mais interferiu no tipo de prática pedagógica implementada pelos estagiários. 

Sem dúvida a experiência é também uma importante fonte de aquisição de 

conhecimentos e competências. Contudo, verificamos que é durante o curso de 

formação, que muitos desses conhecimentos são construídos, pois o curso possibilita 

momentos de reflexão e orientação. A colaboração e orientação da professora regente 

(profissional experiente e que conhece as características das escolas e de seus alunos, 

bem como da profissão), adicionalmente às reuniões de planejamento e de 

articulação favoreceram aos estagiários a desenvolver suas competências e mobilizar 

seus conhecimentos em prol da prática. Como foi possível verificar na prática dos 

estagiários B e G. 

Com base em nossos dados foi possível reafirmar a importância do estágio 

para o curso de formação docente. É neste espaço que os licenciandos poderão 

mobilizar e validar os diversos saberes adquiridos ao longo do curso de formação. 

Assim, precisamos considerar que a escolha da escola, bem como dos professores 

regentes que irão acompanhar esses estagiários é de fundamental importância. 

Entendemos que é preciso que haja critérios explícitos para tal escolha, como também 

orientação para esses profissionais que irão acolher esses estagiários. Acreditamos 

que a relação entre a universidade e a escola precisa ser fortalecida de forma que 

cada uma das partes compreenda o estágio como um espaço de interação, de 

produção de saberes e de troca de conhecimentos e experiências. 

 Verificamos ainda que os saberes práticos da profissão docente são tão 

importantes quanto os saberes disciplinares privilegiados nos cursos de formação. 
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Dessa forma, consideramos que é preciso que os currículos dos cursos de formação 

possam ser pensados de forma a garantir a prática para além dos estágios 

supervisionados.  

 É necessário considerar que o estágio funciona como um filtro, pois permite o 

estagiário selecionar e avaliar os saberes adquiridos ao longo da formação, mas 

também é um espaço e momento em que outros saberes podem ser adquiridos. 

Sendo assim, consideramos que as discussões e reflexões sobre as experiências, 

descobertas, dificuldades, etc., enfrentadas por esses estagiários é um dos processos 

indispensáveis para a formação. Desta forma, quando um estagiário adentrar 

novamente no contexto da sala de aula, saberá reconhecer suas necessidades e 

especificidades e desse modo procurar desenvolver uma prática adequada a essas 

condições. 

 Para que os licenciandos possam reconhecer as necessidades e especificidades 

do contexto, é preciso que o curso de formação pense não somente no perfil de 

licenciandos que se quer formar, mas também no perfil de escola que se almeja 

construir, dada as características da sociedade que temos. As informações 

compartilhadas no capítulo quatro deste trabalho retrata a realidade da maioria das 

nossas escolas públicas. Então, a grande questão consiste em entender até que ponto 

os cursos de formação estão preparando professores para essa realidade. 

 Com isso, nossas discussões permitiu levantar duas principais reflexões. A 

primeira refere-se aos conhecimentos e saberes necessários para a formação e se a 

estrutura fragmentada que ainda persiste nos cursos de formação tem possibilitado 

ou ajudado a formar um profissional científico, pedagógico e culturalmente 

preparado para as exigências da sociedade contemporânea. Consequentemente, nos 

leva a segunda questão, que consiste em refletir sobre para quais escolas estes 

profissionais estão sendo formados e em qual contexto elas se inserem nessa 

sociedade. 

 Por tudo isso, consideramos que nosso estudo é pertinente e relevante para o 

meio. Acreditamos que ao entender o ensino como profissão que requer uma 

variedade de saberes e afirmar que os cursos de licenciatura precisam avançar para 

superar requícios de antigos modelos de formação e assim garantir uma formação 
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crítica e condizente com a realidade de atuação que este profissional irá encontrar, 

estamos contribuindo para as pesquisas na área de formação de professores. 

 Apesar de relevante, entendemos que esta pesquisa apresenta algumas 

limitações, tendo como a principal, o pouco número de aulas observadas dos 

estagiários. Sendo assim, um menor número de estagiários obsevados e um tempo 

maior de acompanhamento poderiam fornecer mais detalhes das práticas.  Além 

disso, entendemos que o professor regente possui muitos conhecimentos e 

experiências que podem contribuir para esse tipo de pesquisa. Portanto, do nosso 

ponto de vista, estes profissionais precisam ser mais investigados, para que 

possamos conhecer as principais limitações e dificuldades encontradas para acolher 

os estagiários. 
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APÊNDICE A: Questionário socioeconômico dos estagiários 

Questionário socioeconômico cultural 

Prezado participante, este questionário tem por objetivo conhecer o perfil dos alunos 
da turma de Estágio Cimplementar II 2015.2, a fim de obter dados que servirão para 
traçar um perfil dos alunos para o projeto de pesquisa intitulado “Aquisição das 
regras discursivas por licenciandos em química durante o Estágio Supervisionado4”. 
As informações são confidenciais e serão usadas apenas para fins científicos. 

 

                                                           
4
 O título deste trabalho foi alterado ao longo da pesquisa por sugestão da banca examinadora e por melhor se 

adequar aos interesses apresentados. 

 

Identificação 
 

Nome:________________________________ 
Idade:_______ Sexo: (   ) F  (   ) M 
Semestre:____________  
 

Onde estudou o ensino médio? 
 

(   ) sempre em escola pública. 
(   ) sempre em escola particular. 
(   ) parte em escola particular e parte em escola 
pública. 
 

Experiência profissional 
 

Trabalha ou trabalhou como professor de 
Química? 
(   ) sim 
(   ) não 
Durante quanto tempo?________ 
( ) Já trabalhei como professor em outra 
disciplina.  
Qual?_________ 
Durante quanto tempo?_________ 
 

Participa ou participou de algum projeto de 
extensão ou iniciação científica? 
 

(   ) sim 
(   ) não 
 

Qual?__________ 

 

No curso de licenciatura em 
Química quais disciplinas você 
tem mais dificuldades?  
 
 
 
 
 
 

Qual colégio realizará seu 
estágio? 
 

_____________________________
_______ 
 

Qual turma? 
 

__________________ 
 

Qual turno? 
 

__________________ 
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Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas. 
Data: ____/ ___ / 2015.  
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APÊNDICE B: Modelo de entrevista com os estagiários 
 

Entrevista com os estagiários 

1ª parte da entrevista: 
 

1. Em que você se baseia para organizar suas aulas? 

2. Quais as principais dificuldades que você enfrenta para planejar e organizar 

suas aulas?  

3. Quando e porque você modifica um planejamento?  

4. Descreva como era a organização da sala de aula (organização das carteiras, 

comportamento dos alunos, posição do professor). 

5. Avalie sua postura da sala de aula (as decisões, os limites estabelecidos, o 

controle da classe). 

6. Descreva como era sua relação com os alunos. 

7- Há algo a mais que você gostaria de declarar sobre sua experiência docente 

durante o estágio supervisionado? 

 

2ª parte da entrevista:  

Nesta parte os estagiários ouviram um episódio da aula e iniciaram a segunda 

parte da entrevista descrevendo de forma geral como foi essa aula, em seguida 

responderam as seguintes questões: 

1- Qual era sua intenção ao escolher essa metodologia na aula e por quê? 

2- Como você acha que aconteceu e por quê? 
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APÊNDICE C: Modelo de entrevista com a professora supervisora 
 
 

Entrevista com o professor Supervisor  
 

1- Por favor, descreva-nos como você observa os estagiários no momento de 

assumirem a sala de aula no estágio de regência. Quais os aspectos que considera 

para avaliar os estagiários. 

2- Como você descreve a sua participação enquanto professor supervisor no 

momento do estágio? Quais são as orientações que considera indispensáveis nesse 

momento? 

3- Como você avalia sua orientação durante o estágio? 

4- Há algo a mais que você gostaria de declarar sobre sua experiência como 

professora supervisora durante o estágio supervisionado?  
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APÊNDICE D: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - DCB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012 – Conselho Nacional de Saúde  

 

Prezado estagiário - licenciando em Química, este Termo destina-se a prestar 

esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa intitulado “AQUISIÇÃO DAS REGRAS 

DISCURSIVAS POR LICENCIANDOS EM QUÍMICA DURANTE O ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO5”, do qual você está sendo convidado a participar. 

O projeto será desenvolvido pela pesquisadora Beatriz dos Santos e orientado 

pelo Profº Bruno Ferreira dos Santos, ambos do curso de Mestrado em Educação 

Científica e Formação de Professores –PPG-ECFP da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB, Campus de Jequié. O referido projeto objetiva analisar 

saberes mobilizados pelos licenciandos em Química durante a realização do Estágio 

Supervisionado e relacioná-los com as regras discursivas propostas por Basil 

Bernstein, examinando implicações da formação obtida na licenciatura para a prática 

pedagógica efetivada pelos futuros professores durante o estágio. 

Como metodologia, buscamos a abordagem qualitativa, utilizando os 

princípios da Observação Participante. Iremos acompanhar as aulas da disciplina 

Estágio Complementar II da turma de licenciandos em Química durante o semestre 

2015.2. Investigaremos a prática pedagógica desses estagiários e, para isso, 

acompanharemos também duas ou mais aulas nas escolas em que se desenvolverão 

os estágios. Ao final das observações recolheremos relatos dos estagiários sobre sua 

                                                           
5
 O título deste trabalho foi alterado ao longo da pesquisa por sugestão da banca examinadora e por melhor se 

adequar aos interesses apresentados. 
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experiência do estágio, utilizando como instrumento de coleta de dados a entrevista 

semiestruturada. 

Convidamos a participar desta pesquisa, ressaltando que em qualquer 

momento você poderá desistir da participação, sem correr riscos e sem prejuízo 

pessoal. Ainda tem o direito a esclarecimentos adicionais, antes, durante e depois do 

término do estudo. 

Assim, como toda pesquisa, há a geração de alguns riscos, como por exemplo, 

constrangimentos e desconfortos no momento da entrevista, de expor as suas ideias 

ou até mesmo ao se posicionar em determinadas situações, mas gostaríamos de 

ressaltar que dentro das nossas possibilidades de pesquisadores, iremos tratá-lo com 

dignidade, respeito a sua autonomia e liberdade de expressão, a fim de minimizar os 

efeitos indesejados que a pesquisa possa promover. Este estudo não trará riscos para 

integridade física ou mental dos envolvidos. Consideramos a possibilidade de riscos 

morais quanto ao uso indevido das informações pessoais e gravações. Neste caso, 

para evitar estes riscos, manteremos em sigilo todas às informações obtidas e a sua 

identidade preservada. Além disso, qualquer sujeito incluído por nós nessa pesquisa 

terá total liberdade para abandoná-la caso assim o queira.  

O projeto apresenta inúmeros benefícios, a proposta busca contribuir com o 

conhecimento sobre o processo de formação dos futuros professores de Química. 

Entendemos que a pesquisa serve como base para uma análise crítica que possa 

incentivar processos reflexivos a respeito do papel do estágio para as licenciaturas, 

no que se refere ao planejamento e execução das aulas.  

Em qualquer momento (antes, durante e depois) da pesquisa, você poderá 

solicitar esclarecimentos dos pesquisadores nos contatos abaixo ou até entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, que tem a função de avaliar as 

pesquisas quanto aos seus aspectos éticos.  

Eu ________________________________, aceito livremente participar do 

projeto descrito acima, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e 

também, concordo que uma das vias ficará comigo e a outra será arquivada pelos 

pesquisadores durante cinco anos. Fui devidamente esclarecido (a) quanto aos 

objetivos da pesquisa, e sobre os procedimentos dos quais serei submetido. Tenho o 
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direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência 

implique em qualquer prejuízo à minha pessoa. A minha participação é voluntária, e 

não implicará em custos ou prejuízos, sejam esses de caráter econômico, social, 

psicológico ou moral, sendo garantido o anonimato e o sigilo dos dados referentes à 

minha identificação. Concedo autorização para que sejam utilizados os resultados do 

estudo para publicação de artigos em revistas e outros meio de comunicação, e 

divulgação em eventos técnico-científicos nacionais e internacionais. 

 

Assinatura do participante: _________________________________________ 

 

COMPROMISSO DOS PESQUISADORES 

 

Declaro que as questões acima apresentadas foram discutidas com cada participante 

do estudo. É minha responsabilidade que cada participante entenda os riscos, 

benefícios e obrigações relacionadas a esta pesquisa. 

 

_____________________________________________ Jequié,       /      /        . 

                        Pesquisador responsável 

 

_____________________________________________ Jequié,       /      /        . 

                         Pesquisador colaborador 

 

 

Para maiores informações:  

 
Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB  
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
E-mail: cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br 
CAP - 1º andar 
Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho/Jequié – Bahia CEP: 45206-510  
Telefone:(73) 3528-9727  
 
Bruno Ferreira dos Santos - Tel: (73) 9924-4468  
Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores 
E-mail: bf-santos@uol.com.br 
End: Av. José Moreira Sobrinho, S/N – Jequiezinho/Jequié-BA – CEP: 45206-510 
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Beatriz dos Santos – Tel:(73) 9132-3973  
Mestrado emEducação Científica e Formação de Professores 
Email: biaquimica6@gmail.com  
End: Av. José Moreira Sobrinho, S/N – Jequiezinho/Jequié-BA – CEP: 45206-510 
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APÊNDICE J: Termo de autorização de uso de imagens e depoimentos 
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APÊNDICE K: Diário de campo: sistematização das observações das 

aulas na universidade 

Estágio - 01/10/2015 – Observação da turma P1 

 O primeiro dia de observação foi também, o primeiro dia de estágio. Este foi o 

primeiro contato pessoal da professora supervisora com os alunos. A aula estava 

marcada para às 14:00 da tarde, os alunos foram chegando aos poucos, às 14:20 a aula 

começou. O primeiro momento a professora apresentou a disciplina para os 

estudantes. A turma era composta por 9 alunos, 6 dos quais participavam da nossa 

pesquisa. Os demais alunos participavam da turma P2. 

O Estágio complementar II acontece no VIII semestre do curso, um momento 

onde os alunos já cursaram 4 outros estágios, dentre estes, apenas um de regência, 

neste caso, no Ensino Fundamental II. Nesta turma em especial este estágio não 

aconteceu como nas turmas anteriores, os alunos não assumiram a sala de aula, a 

metodologia adota foi trabalhar com oficinas. Assim, esse seria de fato o primeiro 

estágio de regência desses alunos.  

A professora fez uma descrição geral sobre o que seria essa experiência como 

estagiários e a todo o momento reforçou a importância desta disciplina e do 

compromisso da mesma para a formação desses alunos. Assim, apresentou muitos 

problemas que os estagiários poderiam encontrar relacionados às turmas, a 

burocracia das escolas, aos AC’s (atividades de articulação), entre outros. Num outro 

momento discutiram-se questões mais práticas, relacionadas à escolha do professor e 

da escola a se desenvolver o estágio, turma, etc. Todas estas questões são de 

responsabilidade do aluno. Nesse momento houve a contraindicação de algumas 

escolas.  

Alguns alunos já tinham algumas ideias e opções sobre qual escola estagiar, 

devido a uma convivência anterior com o professor ou com a escola, por meio de 

programas como o PIBID ou estágios remunerados. Percebi que essa primeira aula 

não tinha um planejamento rígido, foi uma aula aberta, uma conversa um pouco 

mais informal. Então a professora ao falar sobre o planejamento de aula, os alunos se 

mostraram ansiosos e entraram numa discussão sobre o plano de aula. Como 

estratégia para abordar essa temática, foi solicitado pela professora, que antes de 
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entrar na discussão de como elaborar um plano de aula, os próprios alunos 

construíssem um plano sobre qualquer conteúdo de química, isso com o objetivo 

claro de perceber como esses alunos organizam e pensam sobre como estruturar uma 

aula.  

Esses planos foram discutidos abertamente com os alunos, nessa mesma aula. 

Em muitos planos, foi possível verificar mesmo que implicitamente, uma 

organização, levando em consideração os objetivos, a metodologia, uma forma de 

avaliação, etc. Em outras, porém, os alunos demonstraram grande preocupação com 

o conteúdo em si, no que se refere à explicação. Nesses não foi possível identificar os 

diferentes momentos da aula (explicação de conteúdos, avaliação dos alunos, 

atividades, etc.). Assim, percebi que muitos alunos pensaram numa aula, com uma 

estrutura fixa e rígida, onde não aparece a participação dos alunos em nenhum 

momento.  

Em seguida, após a discussão dos planos, a professora apresentou um modelo 

de plano de aula, com informações que considera necessárias em qualquer 

planejamento: objetivos, conteúdo, metodologia, recursos, avaliação e observação. 

Este último é o espaço que o aluno terá no plano, após a aula para apresentar 

questões novas e que fugiram de seu planejamento. Os mesmos tiraram algumas 

dúvidas sobre este plano. Ao final da aula foi solicitada uma leitura para o próximo 

encontro. 

Estágio - 03/10/2015 – Observação da turma P2 

 

Esse foi o meu segundo dia de observação, mas o primeiro dia observando a 

turma P2. Foi o primeiro dia de aula e foram apenas 5 alunos. Com uma turma 

menor, a professora interagiu muito mais com esses alunos. Não tive nenhuma 

observação relevante ou muito diferente do primeiro dia de observação da turma P1. 

As atividades desenvolvidas foram as mesmas. Começaram as discussões também 

pelas escolhas das escolas. Assim, como na turma P1, os alunos dessa turma já 

tinham algumas opções de escolas para estagiar, porém nenhum aluno ainda tinha 

feito o contato com as elas. A professora reforçou a necessidade de escolher logo a 

escola, para que a mesma pudesse redigir a documentação necessária para que 
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pudessem iniciar os estágios.  

Em relação ao plano de aula, houve uma discussão maior em relação à 

flexibilidade do mesmo, as alterações e etc. Isso porque, a professora socializou com 

a turma que na elaboração dos planos, assim como na turma P1, esses alunos 

também demonstraram dificuldades, pois esses planejamentos foram construídos 

considerando apenas o momento de explicação do conteúdo por parte do professor e 

não foram privilegiados com momentos de participação dos alunos. Assim, a 

professora reforçou a necessidade de mais flexibilidade, pois além dos imprevistos 

que sempre ocorrem, é preciso considerar os momentos de avaliação e interação com 

os alunos. Foi a mesma sala de aula da turma P1, porém a professora circulou mais 

pela sala, os alunos interagiram mais, por isso a maior discussão em relação aos 

planos de aula, etc. No final da aula também foi solicitado uma leitura para a aula 

seguinte. 

Estágio - 08/10/2015 – Observação da turma P1 

O segundo dia de observação na turma P1 foi um pouco complicado, alguns 

alunos já tinham encontrado as escolas que iriam estagiar, outros ainda enfrentavam 

dificuldades em relação a isso, principalmente por falta de acolhimento das escolas.  

Na semana anterior a professora solicitou a leitura de um TCC de uma ex-

aluna do curso que relata os problemas enfrentados com planejamento durante o 

estágio de regência, para ser discutido na sala, apenas uma aluna fez a leitura, o que 

inviabilizou a discussão do mesmo. Foi solicitado ainda pela professora, que quando 

de posse das escolas, turmas, e assuntos a serem trabalhados, que os alunos 

elaborassem o plano de unidade e de aula e levassem para ser discutido na sala 

anteriormente a sua execução, acontece que dos 5 alunos presentes apenas uma levou 

o plano como solicitado, a mesma que havia feito a leitura do texto. Diante do não 

cumprimento das atividades por parte dos alunos, a aula foi suspensa, e o plano de 

unidade da aluna foi observado, ao qual a professora teceu algumas considerações, 

referente, principalmente, ao pouco assunto, num elevado número de aulas. A aluna 

alegou está seguindo os conteúdos já estabelecidos e apresentados pela professora 

regente e se comprometeu a conversar com a mesma para sugerir mais algum 
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conteúdo como orientado pela professora supervisora. Essa aluna afirmou que 

utilizou principalmente o livro didático para organizar os conteúdos em cada aula. A 

aluna que realizou as atividades solicitadas pela professora foi a estagiária A, 

participante da nossa pesquisa. 

 

Estágio - 10/10/2015 – Observação da turma P2 

O segundo dia de observação na turma P2 foi a mesma proposta para o 

segundo dia do P1, ao contrário desses, os alunos da turma P2 cumpriram com o 

solicitado para a aula, a discussão do TCC sobre estágio. Para realizar a discussão a 

professora organizou a sala em um círculo, onde todos os alunos apresentaram seu 

ponto de vista, argumentaram sobre as questões expostas no TCC, que tratava 

especificamente, da seleção de conteúdos, quais os critérios utilizados pelos 

professores para escolha do conteúdo a ser trabalhado, assim surgiram questões 

como: a quantidade de conteúdo enviado pelo governo para as escolas, a autonomia 

dos professores para selecionar dentre esses conteúdos, os conteúdos a serem 

trabalhados, as feiras de ciências, os feriados e todos os outros fatores externos que 

influenciam na escolha desses conteúdos, no que se refere ao tempo, etc.  

Os alunos procuraram relacionar os assuntos do TCC com os próprios 

problemas que poderiam surgir na prática. Além da discussão específica sobre a 

seleção, houve outras discussões sobre o currículo do Ensino Médio, comparando o 

da Bahia com o de São Paulo e de Minas (como no TCC), o que não deixou de ser 

uma discussão sobre seleção e autonomia do professor. Outro ponto interessante 

dessa turma, foi que todos os alunos já haviam encontrado as escolas que iriam 

estagiar. Assim, puderam ter o segundo momento da aula como planejado, a análise 

dos planos de aula. Assim como na quinta, apenas um aluno (estagiário C, 

participante da nossa pesquisa) apresentou o plano de unidade, o conteúdo 

apresentado pelo professor regente foi função inorgânica, para ser trabalhado 

durante toda a quarta unidade, foi o mesmo conteúdo e a mesma série da aluna que 

apresentou o plano na turma P1, estes alunos apresentaram o mesmo 

comportamento, organizaram as aulas baseados no livro didático, cada assunto 

numa aula, sem integração, ácidos, nomenclatura de ácidos, bases, nomenclatura de 
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bases, sais, etc.  

 Dessa forma, a professora sugeriu a integração desses assuntos que estão 

diretamente ligados, e assim, quando falar de ácidos, abordar bases e sais 

consecutivamente, sugeriu ainda alguns experimentos simples e que podem ser 

utilizados na sala de aula. Desta forma, em um número menor de aulas, os alunos 

poderiam contemplar uma quantidade maior de conteúdos e sobrará tempo para 

outros assuntos, mesmo que não constem no planejamento inicial do professor 

regente. 

 

Estágio - 15/10/2015 – Observação da turma P1 

Hoje a aula foi numa sala diferente, pois o laboratório de ensino onde estavam 

acontecendo as aulas, iria ter alguma atividade. Desta forma, numa sala bem maior 

os alunos sentaram bem afastados um dos outros e da própria professora. O 

momento inicial da aula foi para relembrar alguns pontos como elaboração dos 

planos, relatório final de estágio, tomar conhecimento das turmas e horários de 

estágio, etc. Infelizmente, dos 7 alunos que compareceram hoje a aula, três ainda não 

encontraram um colégio para estagiar, devido a complexidade do estágio na quarta 

unidade e da não apresentação de um documento que deveria ser enviado ao NRE 

(Núcleo Regional de Educação) segundo a professora supervisora, pela universidade. 

Na falta deste documento as escolas apresentaram muita resistência. Além disso, os 

alunos relataram que algumas escolas estavam insatisfeitas com a relação que 

estabeleciam com as universidades, pois os alunos a procuravam sempre que 

precisavam, mas não davam nenhum retorno para a mesma. A professora 

supervisora e alguns colegas consultaram contatos na busca de ajudar aos demais a 

encontrar as escolas.  

Outro problema identificado foi que os alunos ainda não estão devidamente 

matriculados na disciplina (a disciplina aconteceu em calendário especial, pois 

devido à greve o semestre da universidade estava muito diferente do calendário 

escolar), o que impossibilitou a professora de enviar um documento formal para as 

escolas. Todos esses problemas são enfrentados tanto pelos alunos do P1 quanto do 

P2. 
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 O segundo momento foi o de analisar os planos de aula dos alunos que 

iniciarão a regência na próxima semana, os demais alunos foram liberados. Os três 

alunos que apresentaram o plano de aula, são estagiários do 1º ano e o assunto era o 

mesmo, funções inorgânicas. Porém, as discussões foram distintas. O primeiro aluno 

(estagiário C) chegou com muitas dúvidas sobre a organização da aula, a professora 

fez sugestões sobre como organizar os assuntos (ácidos, bases), sugeriu uma forma 

de avaliação que proporcionasse a participação dos alunos na aula, a realização de 

experimentos, como avançar no conteúdo já pensando nas aulas seguintes, sugeriu 

ainda que repensasse os objetivos da aula. O aluno sentiu muita dificuldade, 

principalmente por se basear tanto no livro didático e este apresentar os assuntos 

separadamente. Mesmo ele tendo conhecimento da relação entre os conteúdos 

(ácidos e bases), foi possível perceber a resistência do aluno para modificar as ordens 

apresentadas nos livros.   

A segunda aluna (estagiária A), já apareceu com um plano bem estruturado e 

o assunto de aula era o mesmo (ácidos e bases), o tempo também (100 minutos). A 

única sugestão da professora foi em relação a metodologia, a sequencia das 

atividades que a aluna havia pensado tinha muito tempo destinado para a explicação 

do mesmo assunto, no caso, definição de ácidos. A professora sugeriu uma nova 

sequencia para as atividades proposta na aula. Assim, como sugeriu para o outro 

aluno, a professora afirmou para essa aluna que as vezes é necessário alterar algumas 

ordens estabelecidas no livro para facilitar a compreensão dos alunos. Então a 

professora reafirmou a importância de apresentar definições de ácidos e bases na 

mesma aula, pois uma complementava a outra e por meio de comparações poderia 

facilitar o entendimento dos alunos.  

A terceira aluna (estagiária I), também tem como conteúdo da quarta unidade 

funções inorgânicas, mas na sua primeira aula o assunto que será trabalhado será 

interações intermoleculares, questionada pela professora sobre a razão para isso, a 

aluna alega ser assim que está apresentado no livro didático e o professor regente 

orientou que desse continuidade a esse assunto pois o mesmo também se baseava na 

ordem do livro didático e nas demais turmas de 1º ano, ele prosseguiria da mesma 

forma. A aluna também relatou que exercia estágio remunerado em outras turmas do 
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1º no colégio, e assim, já havia discutido o planejamento com o professor em outros 

momentos. Segundo a aluna este sempre se mostrou aberto e assim, as decisões 

foram tomadas em conjunto, já que a escola orienta que todas as turmas, da mesma 

série, caminhem no mesmo ritmo, trabalhando sempre os mesmos conteúdos. No 

plano a aluna não apresentou nem uma metodologia, nem uma avaliação clara, a 

mesma baseada no livro disse que seria apenas uma aula expositiva e que iria avaliar 

a participação dos alunos, mas ainda apresentava muitas dúvidas sobre como avaliar 

já que era uma aula de apenas 50 minutos. Pela falta de detalhes na descrição, a 

professora não pode fazer muitas sugestões quanto a organização das atividades, 

mas sugeriu que a mesma procurasse desenvolver uma aula que proporcionasse a 

participação dos alunos, a professora ainda sugeriu alguns experimentos  que 

poderiam ser trabalhados para introduzir o assunto, ou até mesmo passar um vídeo 

que ilustrasse o assunto da aula, a ideia era a aluna repensar e detalhar mais na 

metodologia, como vai ser a primeira aula, a mesma poderia ousar nas expectativas e 

a partir daí perceber como organizar as aulas seguintes. Sem uma proposta concreta 

e detalhada, pouco foram as orientações, houve algumas sugestões, mas a aluna 

precisa adequar a realidade da escola, levando em consideração os recursos, etc. e o 

próprio tempo da aula. 

Estágio - 17/10/2015 – Observação da turma P2 

A aula voltou a ser no laboratório, neste ambiente a professora estabelece um 

contato maior com os alunos, a discussão fluiu mais. A aula deste sábado foi 

destinada para avaliação dos planos de aula, como na quinta-feira. Antes das 

avaliações individuais a professora discutiu algumas questões sobre a importância 

do estágio, o próprio relatório de estágio, os planos de aula, as escolas e os horários 

das aulas. Assim, no segundo momento os demais alunos foram liberados, pois ainda 

não iriam começar o estágio e não tinham planos de aula elaborados. Foram feitas as 

análises de três planos de aula. A análise foi feita individualmente.  

[...] 

A primeira aluna não participou da nossa pesquisa. Assim, aqui não constam 

as orientações recebidas nesse momento. Porém, por fazer parte da turma, algumas 



191 

questões influenciaram na dinâmica de todo o grupo. Deste modo, considero 

relevante relatar que com base nessas discussões, a professora relatou a importância 

do domínio do conteúdo para elaboração do planejamento e orientou os alunos a 

estudar e se aprofundar nos assuntos, antes de qualquer outra coisa. 

O segundo aluno também apresentou algumas dificuldades quanto a 

elaboração do plano de aula, mesmo muitas dessas dificuldades terem sido 

discutidas no primeiro de aula. Apesar das dificuldades, o aluno (estagiário H), sabia 

o que queria e esperava da aula. Porém, ele tinha pensado em muito conteúdo para 

uma aula de 50 minutos e a professora propôs uma reorganização daquele conteúdo 

para duas aulas, ajudou a delimitar o conteúdo, a elaborar o objetivo e foi bem 

tranquilo, pois o mesmo afirmou ter um bom conhecimento daquele conteúdo. 

Assim, tinha noção clara da proposta da aula e ficou bem tranquila a orientação. Em 

seguida, o aluno apresentou também, o plano para a segunda aula, a partir das 

discussões com a professora, este foi bem mais elaborado, quanto ao objetivo, 

delimitação do conteúdo, a sequência das atividades e a própria atividade de 

avaliação dos alunos.  

O terceiro aluno (estagiário B) fez o plano na própria sala de aula, enquanto a 

professora orientava os outros dois e se baseou também na ordem do livro didático. 

Apresentou alguns problemas assim como o segundo aluno, questões na elaboração 

do plano de aula, mesmo sendo questões muito discutidas na primeira aula. O aluno 

chegou com o conteúdo bem delimitado, porém a metodologia não estava clara, pelo 

menos, da forma que ele apresentou no plano de aula, a forma de avaliação dos 

alunos também não estava. Mas este também afirmou ter conhecimento e domínio do 

assunto, o que tornou o diálogo com a professora bem mais fácil. A professora 

conseguiu orientar na elaboração do plano e o aluno demonstrou compreender bem 

as sugestões. A principal orientação foi para recorrer a experimentação. Pude 

perceber que apesar de uma breve discussão no primeiro dia de aula, os alunos ainda 

apresentaram algumas dificuldades quanto ao planejamento, principalmente no que 

se refere à avaliação. Assim, em conversa com a professora, a mesma me falou que 

esse será um tema para ser abordado e discutido na próxima aula. 

Devido às dificuldades apresentadas por alguns estagiários, neste dia as 
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análises dos planos demoraram mais do que o esperado. Assim, a aula terminou um 

pouco mais tarde.  

Estágio - 21/10/2015 – Observação da turma P1 

A aula, que mais uma vez aconteceu no laboratório de ensino, iniciou como 

sempre numa conversa entre a professora e os alunos. Alguns já haviam iniciado o 

estágio e foi o momento de relatar as primeiras impressões e experiência na sala de 

aula. Dos quatro estagiários presentes nesta aula, apenas duas haviam iniciado o 

estágio. Alguns falaram da sua primeira dificuldade, a quantidade de alunos na sala. 

Relataram também o problema referente a pontualidade dos alunos. Nestes casos, a 

professora supervisora orientou a estagiária em questão a se posicionar e cobrar 

pontualidade dos alunos ou deixá-los do lado de fora. Então a estagiária informou 

que em conversa com o professor regente o mesmo informou que estabelece 10 

minutos de tolerância no início da aula, só inicia a aula as 7:10 e o mesmo libera 8:30 

dez minutos antes, o que provocou uma agitação grande nos alunos quando se 

aproximava das 8:30 e a estagiária não liberava.  

Outro ponto destacado pelos estagiários foi a dispersão dos alunos, enquanto 

eles faziam uma atividade e participavam de alguma forma, eles se concentravam, 

mas no momento da explicação eles se dispersavam muito, não conseguiam se 

concentrar. Uma das estagiárias ainda relatou que ao propor uma atividade, os 

alunos passaram muito fazendo uma atividade relativamente simples, enrolando 

mesmo, segundo a estagiária, o que refletiu no próprio planejamento da aluna que 

não conseguiu concluir o assunto planejado para aquela aula. Então em seu plano da 

próxima aula, planejou levar slides, algo que chamasse mais a atenção dos alunos, 

daria continuidade ao assunto não concluído, e tentar introduzir mais alguns 

conceitos. O livro didático adotado, a estagiária considera muito complexo, então vai 

levar Xerox ou outros materiais para próxima aula.  

A próxima estagiária, a relatar suas experiências foi a estagiária A, já conhecia 

a turma, pois havia sido professora substituta nessa turma, não teve muitas 

dificuldades, conseguiu completar todo seu planejamento, a maior dificuldade foi 

manter os alunos atentos nas aulas, fora isso tudo se desenvolveu dentro do 
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planejado, o que configurou uma segurança para o planejamento da próxima aula.  

 A estagiária F iniciará sua aula na próxima semana e também levou seu 

planejamento, essa apresentou maior dificuldade, pois não teve muita orientação da 

professora regente, relatou não saber até onde a regente foi com os assuntos, então se 

revelou um pouco perdida. A proposta dessa aluna era fazer um teste de sondagem, 

mas antes fazer uma revisão geral com todos os assuntos para os alunos. Essa 

proposta era para uma aula de 50 minutos, sem ter conhecimento de quem são esses 

alunos, o tamanho da classe, etc., para então saber a viabilidade de se trabalhar em 

grupo, ou não, entre outras coisas. Então a principal orientação da supervisora foi 

conhecer a turma e a escola, fazer uma visita antes da primeira aula, ter uma 

conversa mais firme com a regente e tentar traçar um caminho e delimitar os 

assuntos, a partir daí.  

O segundo momento da aula foi destinado à leitura do texto, Avaliação da 

aprendizagem: visão geral, o texto era uma entrevista. Dessa forma, leu-se a primeira 

pergunta da entrevista e discutiram-se sobre a diferença entre exame e avaliação, as 

práticas de exames predominantes nas escolas, o comportamento inconsciente dos 

professores e até mesmo mecânico em relação à avaliação e também a própria 

percepção desses estagiários sobre avaliação e o ato de avaliar. Foi uma discussão 

bastante proveitosa e os estagiários demonstraram que para eles, antes da leitura do 

texto, avaliar era o mesmo que examinar. E consideravam como forma de avaliação, 

apenas alguma atividade escrita. 

 

Estágio - 22/10/2015 – Observação da turma P2 

A aula não foi no laboratório, foi numa sala de aula comum, mas os alunos se 

posicionaram bem próximo da mesa dos professores e a discussão foi bem 

proveitosa. A proposta era começar pela leitura e discussão do texto sobre avaliação 

e seguir pela análise dos planos de aulas, como na aula da turma P1, mas os alunos 

sugeriram uma nova proposta e foi atendida. Então, inicialmente os alunos contaram 

como foram suas experiências nas salas de aula, dificuldades para cumprimento do 

planejamento, etc.  

Seguimos para análise e discussão dos planos. O primeiro aluno, estagiário E, 
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ainda não havia iniciado o estágio, mas relatou alguns problemas: a professora 

regente ainda não estava nem na metade do conteúdo planejado para o ano; o 

estagiário não conhecia nada sobre a turma, nem a escola; etc. Apesar disso, chegou 

com uma proposta bem estruturada para o plano de aula, a única sugestão foi 

referente a sequencia da aula, a professora sugeriu que iniciasse com o experimento e 

ao final da aula partisse para a parte teórica, pois possibilitaria uma maior 

participação dos alunos quando o estagiário estivesse ensinando o assunto. O 

experimento não estava no planejamento inicial do aluno. 

O segundo aluno, estagiário G, também não havia iniciado o estágio e 

apresentou um plano bem organizado, de forma dinâmica e interessante. Este havia 

assistido a uma aula do professor regente, antes de assumir a turma, por orientação 

desse mesmo professor. Segundo o aluno, este regente é formado em Biologia, mas 

leciona Química há alguns anos, recebe poucos estagiários, devido a localização da 

escola, mas considera importante, principalmente quando esses estagiários levam 

experimentos, aulas dinâmicas e proporcionam experiências que esses alunos da 

escola não teriam em outras condições. Assim, o aluno afirmou que as ideias para 

aquela aula foi dele, mas contou com total apoio do professor. O estagiário ainda 

relatou que mesmo tendo observado a turma antes, o professor conversou muito 

sobre a turma com ele. Assim, revelou está confiante para o início de seu estágio. O 

mesmo afirmou que iria participar das reuniões de AC na escola. Afirmou que além 

do professor, a diretora e o vice-diretor o acolheram muito bem. 

A terceira aluna, estagiária I, informou que ocorreu tudo bem nas duas aulas 

de estágio, conseguiu dar todo o conteúdo planejado e quando questionada o que 

fugiu do seu planejamento, a mesma informou ocorrer tudo dentro do previsto, pois 

a mesma não havia pensado e planejado anteriormente a aula, pensou no conteúdo e 

disse que provavelmente o resto não teria como prever, então foi feita uma discussão 

sobre a importância e a finalidade do planejamento e solicitado que as ocorrências 

que fugissem daquele plano, que geralmente aparecem, que fossem registradas. A 

aluna revelou que seguiu no estágio como nas demais turmas que leciona, mas que 

iria registrar as ocorrências de agora em diante.  

O quarto aluno, estagiário C, havia iniciado o estágio e informou que chegou 
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na metade do seu planejamento, que a participação de alguns, a dispersão de outros, 

a própria explicação do conteúdo e até mesmo um intervalo fora de hora interferiram 

no seu planejamento, no que se refere a sequencia e ao tempo destinado a cada 

momento da aula. A professora sugeriu que tudo isso fosse considerado para os 

planejamentos futuros. 

Depois, seguiu-se com a leitura e discussão do texto como na aula da turma 

P1, nos resumimos a primeira questão da entrevista e o debate também foi muito 

interessante e esses alunos foram mais participativos, todos fizeram a leitura e 

expuseram suas opiniões, foram bem espontâneos e tomaram a iniciativa. A 

estagiária I, falou que diferente dos demais colegas, teria mais dificuldades para uma 

avaliação geral, pois na escola adotam-se os exames. Ela afirmou que o simulado em 

todas as unidades é um dos compromissos da escola, com número de questões e 

estruturas bem rígidas, mas que depois do texto procuraria avaliar os alunos de 

alguma forma, no decorrer das aulas. 

 

Estágio - 28/10/2015 – Observação da turma P1 

A aula chegou num momento, em que os alunos já foram para as escolas e 

iniciaram seus estágios. O primeiro momento as experiências das aulas são 

compartilhadas. Em seguida, continuou com a leitura e discussão do texto, fizeram a 

leitura da segunda e terceira questão sobre critérios de avaliação, de quem herdamos 

o jeito de avaliar e também sobre os diversos problemas da carreira docente, 

incluindo inclusive questões salariais, os alunos discutiram bastante. Os estagiários 

mostraram bastante interesse nessas questões, apesar de demonstrarem não ter 

muito conhecimento sobre questões específicas da profissão (jornada e condições de 

trabalho, salários, etc.). Em seguida, foi a análise dos planos de aula, tudo mais 

tranquilo, os alunos já apresentavam maturidade em relação a isso. A professora não 

fez muitas alterações, ouviu as opiniões e os alunos mostravam uma maior 

independência em relação a isso. 

 

Estágio - 29/10/2015 – Observação da turma P2 
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 O início da aula foi destinado para os alunos contarem suas experiências no 

estágio. Assim, como na aula anterior na turma P1 fizeram a leitura da questão três 

do texto e fizeram vários questionamentos. A discussão principal era sobre a 

avaliação, mas questões referentes à profissão docente e ao ensino básico foram 

bastante discutidas de uma forma geral. Questões como Enem, vestibular, cursos 

técnicos, etc.  

Posteriormente, foram feitas as análises dos planos de aula. Verifiquei que os 

estagiários que já haviam começado o estágio apresentaram independência e 

maturidade para elaboração dos planos, chegaram com uma proposta mais 

estruturada. Os que ainda não começaram apresentaram algumas dificuldades.  

O estagiário B afirmou ter participado do AC na escola a convite da professora 

regente. Contou com a ajuda desta professora para construir o planejamento geral, 

bem como esta se comprometeu a ajudar nos planos de aula. Segundo o estagiário, 

ela afirmou que apesar de acompanhar as atividades de estágio, a iniciativa seria 

sempre dele. A professora supervisora considerou muito relevante o comentário e 

aproveitou para afirmar para os demais a importância desse momento e deles 

assumirem com total responsabilidade. O estagiário B se mostrou muito confiante, 

pois mesmo demorando a encontrar a escola para estagiar, conseguiu ter uma noção 

geral da escola e dos alunos. Ele afirmou que a professora regente o acolheu e 

orientou a todo o momento, a participação do AC também foi interessante, pois ele 

disse ter tido contato com outros professores e conhecimento da dinâmica da escola.  

Outro aluno, estagiário D, ainda não teve um contato maior com o professor 

regente para ver as questões dos planos de aula, mas apresentou uma proposta 

consistente, afirmou ter se baseado na estrutura do livro e nas experiências dos 

demais colegas que já haviam iniciado o estágio. Aceitou algumas sugestões da 

professora, como por exemplo, trabalhar ácidos e bases juntos, e iniciar a aula com 

um experimento antes da teoria. 

 

Estágio - 05/11/2015 – Observação da turma P2 

 Devido às outras atividades do mestrado não pude comparecer na aula do dia 

04/11, na quarta. O planejamento da aula era o mesmo da aula de quinta. Onde em 
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um primeiro momento fizeram a leitura das últimas questões da entrevista sobre 

avaliação e abriram para discussão, onde os alunos falaram da dificuldade de fazer 

avaliações como proposto no texto, que mesmo tentando escapar sempre acabavam 

propondo um exame e não avaliação. Citaram exemplos de professores da 

universidade que utilizam outros métodos de avaliação que mais se aproximam da 

proposta do texto. Os alunos afirmaram que somente professores das disciplinas 

pedagógicas conseguem fazer isso. Os alunos ainda falaram de suas experiências nas 

aulas, algumas dificuldades enfrentadas com o comportamento dos alunos, 

indisciplina. A indisciplina foi um assunto muito discutido por todos os alunos. 

Quanto aos planos de aula, eles se mostram mais seguros e independentes nesse 

momento, as principais orientações da professora é em relação a sequência das 

atividades e a quantidade de atividade proposta para uma única aula. 

*As aulas da disciplina se encerraram no dia 17/12/15, onde entraram em recesso 

com retorno previsto para a primeira semana de fevereiro 03/02/16. Em meados de 

novembro a professora suspendeu as análises dos planos de aula, julgando 

desnecessário, partindo do ponto que os alunos já haviam aprendido a fazer o plano. 

Então o mesmo só era discutido se algum aluno apresentasse alguma dúvida. Nessas 

últimas aulas, antes do recesso os alunos relatavam suas experiências, comentavam 

sobre as escolas, eram reuniões mais rápidas e a professora discutia um pouco sobre 

a elaboração dos relatórios finais de estágio. Devido aos feriados e paralisações a 

professora não pode conversar com cada aluno sobre os estágios. 

*Depois desses relatos, os principais registros foram feitos nos dias 30/03 e 31/03/16. 

Esses foram os últimos dias de estágio, era o momento de apresentação de cada 

experiência por estagiário. Os estagiários participantes da nossa pesquisa 

apresentaram no 1º dia de apresentações. Assim, somente essas informações 

constaram aqui neste trabalho. 

Estágio - 30/03/2016 – Apresentação de estágio 

Hoje foi a primeira noite de apresentações das experiências dos estágios. Os 

alunos participantes da pesquisa compartilharam suas experiências nessa aula. A 
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professora supervisora convidou outros professores das demais disciplinas de 

estágio para assistir as apresentações e participar das discussões. A supervisora me 

informou que considera importante a presença dos demais professores nesse 

momento, pois ela só ministra esse estágio de regência e as experiências vivenciadas 

pelos alunos são resultados também das experiências nas outras disciplinas. 

Infelizmente, nesta aula nenhum outro professor compareceu. Esse foi o primeiro 

ano que a professora convidou os demais para participar. 

Percebi que essas apresentações serviram como desabafo para os estagiários. 

Eles aproveitaram a oportunidade para relatar suas frustrações e algumas decepções 

com disciplinas, principalmente as pedagógicas durante a formação.  

Dentre as dificuldades mencionadas pelos estagiários nas suas apresentações, 

a utilização da linguagem na sala de aula, foi para eles, uma das que mais 

influenciaram na dinâmica das aulas na escola. O estagiário B afirmou que não sabia 

como explicar o conteúdo, pois entendia que a linguagem utilizada com seus 

professores na universidade e com seus colegas no laboratório era diferente daquela 

que o ambiente escolar utiliza. Para ele, o que o ajudou na prática em relação a isso, 

foi o conhecimento do conteúdo. O estagiário afirmou que por conhecer muito bem o 

conteúdo pode recorrer a diferentes formas para explicá-lo. 

Verificamos que essa dificuldade apontada pelo estagiário B foi sentida pela 

maioria dos estagiários, principalmente, aqueles que não tinham nenhuma 

experiência em sala de aula. De fato, todos os estagiários tinham a consciência que os 

conteúdos químicos precisariam ser adaptados para a sala de aula. A grande 

dificuldade foi compreender como essa adaptação deveria ser feita. 

Os estagiários D e E afirmaram que a dificuldade de se comunicar com os 

alunos resultou em confusões sobre o próprio conteúdo. O estagiário D afirmou em 

sua apresentação que se sentiu inseguro em alguns momentos, muitas vezes os 

alunos questionavam e não entendiam a explicação e ele não encontrava outra forma 

de explicar, pois para ele estava tudo muito claro. 

O estagiário E, afirmou que passou por situações delicadas durante o estágio. 

Ele narrou a experiência em uma aula específica, em que diante da dificuldade de 

compreensão dos alunos, ele se perdeu no conteúdo e passou insegurança para os 
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alunos. Assim, ele se sentiu desafiado e testado por uma aluna específica que parecia 

entender do conteúdo. Para o estagiário, essa foi uma das situações mais delicadas 

que passou durante o estágio. Para ele, a insegurança em relação ao conteúdo foi 

justamente por não conseguir se comunicar com os alunos. Os alunos, de um modo 

geral, demonstraram uma preocupação em se comunicar com a linguagem dos 

próprios alunos.  

 A estagiária I revelou se sentir privilegiada em relação aos demais estagiários, 

pois a linguagem não foi um problema como apresentado pelos demais. A estagiária 

percebia essa diferença desde as discussões nas aulas de estágio. Enquanto os demais 

estagiários demonstravam ser a linguagem um grande desafio na comunicação com 

seus alunos, segundo a estagiária, seus alunos, de uma forma geral, pareciam estar 

mais à vontade com a linguagem utilizada na escola, o que facilitava muito a 

comunicação.  

 Assim como a estagiária I, a estagiária A afirmou não ter sentido tanta 

dificuldade com a linguagem, ela concorda que os alunos apresentam uma certa 

dificuldade e resistência, por isso ela buscou desenvolver aulas mais interativas e 

acredita que isso envolveu os alunos na aula e facilitou o processo. 

O estagiário G, afirmou que como conhecia o contexto dos alunos, a estratégia 

foi introduzir aos poucos a linguagem científica. Acredita que conseguiu estabelecer 

uma boa comunicação com os alunos. Afirmou que não passou por situações mais 

complicadas como as narradas pelos demais estagiários. E que assim como o 

estagiário B, ele sempre procurava outras formas de explicar o assunto, diante da 

dificuldade dos alunos. 

Outro fator que também foi mencionado por esses alunos e que influenciou 

nas dificuldades enfrentadas foi a ausência de observação da professora supervisora. 

Não foi possível que a mesma acompanhasse as aulas de todos os estagiários. Assim, 

eles alegaram que sem observação da professora supervisora não podem afirmar ao 

certo como foram seu desempenho nos estágios. Alguns ainda afirmaram que os 

regentes não os acompanharam. Desse modo, não tiveram nenhuma avaliação 

externa, mesmo assim, afirmam que tiveram um desempenho satisfatório durante a 

regência. 
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Alguns estagiários relataram que a presença da regente contribuiu para 

proporcionar maior segurança para eles. Outros se sentiram perdidos em alguns 

momentos. Assim, recorreram as suas experiências como alunos para saberem como 

agir, principalmente diante da indisciplina dos alunos.  

As dificuldades não pararam por aí. Os estagiários relataram se sentir 

frustrados em alguns momentos, principalmente diante da dificuldade de 

contextualização do conteúdo. Para os estagiários é de suma importância a 

contextualização, principalmente, na aula de Química. Pelo que pude perceber, eles 

consideram como contextualização, apenas citar exemplos do cotidiano do aluno.  

Alguns estagiários também acreditam que a experimentação possa ser usada como 

contextualização, infelizmente pelos relatos, entendi que muitos experimentos foram 

utilizados apenas como ilustração. 

Outra grande dificuldade e que teve muito destaque nas apresentações foi a 

indisciplina. Os estagiários relataram ser o controle de classe uma das maiores 

dificuldades enfrentadas. Por não terem observado as aulas dos regentes antes do 

estágio, não sabem especificar se o problema foi exclusivamente com eles, mas 

acreditam que durante suas aulas os problemas acentuaram. 
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APÊNDICE L: Diário de campo: sistematização das observações 

nas escolas por estagiário 

 

28/10/15 - Escola 1 - Estagiária A – Conteúdo: ácido e base 

 A aula hoje contou com a presença da professora regente, que no início da 

aula me apresentou aos alunos e informou que a estagiária estaria acompanhando 

por toda quarta unidade e pediu colaboração dos alunos no que se refere ao 

comportamento. A aula foi tranquila, a estagiária iniciou o assunto retomando 

algumas discussões da aula anterior, utilizou o quadro, fez alguns questionamentos 

para os alunos, que a professora regente ajudou a responder através de gestos e 

quando os alunos não respondiam, a própria estagiária respondia. Em outros 

momentos, apontava para o próprio quadro onde estava a resposta. A estagiária 

sempre dava a entender o que era para responder. De um modo geral, os alunos 

estavam comportados nessa primeira aula em que observei. A sala não era muito 

cheia, as carteiras estavam arrumadas em fileiras e a medida que os alunos iam 

chegando, arrastavam as carteiras para frente e outros para o fundo, alguns 

sentavam nas laterais da sala de modo que o meio ficou vazio. A sala tem ar 

condicionado e estava um clima agradável. Quando anotava atividades no quadro 

dava um tempo para os alunos anotarem e andava pela sala verificando quem estava 

fazendo, depois voltava a explicação do conteúdo. 

  A segunda aula também foi tranquila, nesta não tinha mais a presença da 

professora regente, mas o comportamento no início não variou muito, depois os 

alunos se soltaram, fez muito barulho um determinado grupo, mas a estagiária 

conseguia contornar a situação, cobrava silêncio, mostrava autoridade para os 

alunos, que para sair da sala sempre solicitava sua permissão, que algumas vezes foi 

negada. Nesta segunda aula, ao terminar o conteúdo a estagiária passou uma 

atividade do livro, que os alunos pediram pra deixar pra casa, mas ela foi firme e 

falou pra começar na sala, já que estava no final da sala já. Assim, enquanto os alunos 

faziam a atividade, andavam pela sala e conversavam muito, a estagiária visitava as 

mesas dos alunos para verificar quem estava fazendo, copiando e tirar as dúvidas, 

sempre chamando atenção daqueles que atrapalhavam a aula. 
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11/11/15 - Escola 1- Estagiária A– Conteúdo: nomenclatura dos sais, nomenclatura 

de bases 

 A estagiária possui uma boa comunicação, os alunos estão disciplinados, sala 

organizada em semicírculo, e aula bastante interativa. A sala não possui barulho 

externo de forma a atrapalhar o andamento das aulas. Ela utiliza o quadro para 

explicar o assunto de uma maneira clara e sucinta. Tem um bom domínio de sala em 

relação aos alunos. Sempre pede para que os alunos interajam na aula, fazem com 

que eles aprendam a consultar o livro texto, faz a chamada logo após explicar o 

assunto. A estagiária sempre dá um tempo para que os alunos copiem. Após explicar 

o assunto ela passa atividade do livro. Alguns alunos chegam atrasados, quando a 

explicação já está bem adiantada, a estagiária não retoma a explicação nesse 

momento.  

06/11/15 - Escola 1 - Estagiário B – Conteúdo: ácido e base 

 Esse foi o primeiro dia de aula deste estagiário. A professora regente se fez 

presente durante as aulas. E algumas vezes, interferiu pedindo o comportamento dos 

alunos, chamando a atenção dos mesmos e até sugerindo que o estagiário anotasse 

algo que ele estava falando no quadro, ou mesmo copiar com o piloto mais escuro. 

Quando chegamos a sala estava organizada em fileiras, mas o estagiário iria realizar 

um experimento, então a regente sugeriu que os alunos se espalhassem para as 

laterais, possibilitando que os alunos do fundo também visualizassem o que estava 

ocorrendo. O estagiário realizou o experimento, apenas mostrou para os alunos para 

que eles verificassem o que estava acontecendo. De um modo geral, ele conseguiu 

manter o controle da sala, parte pelas intervenções da professora regente.  

 O conteúdo planejado para essa aula era ácidos e bases, o estagiário falou 

muito sobre ácido, apenas fazendo algumas intervenções sobre base. Mesmo alguns 

alunos participando, perdendo alguns minutos no início da aula, fazendo 

experimentos, etc., o conteúdo proposto acabou antes do previsto. O estagiário fez 

algumas anotações no quadro.  

 Restando alguns minutos para o final da aula o estagiário passou algumas 

questões do livro para os alunos fazerem em casa, ficando sem ter uma atividade 
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específica ainda no final da aula os alunos ficaram dispersos e indisciplinados. Ao 

final da aula, a professora regente fez algumas sugestões para o estagiário, 

solicitando que o mesmo sempre leve algumas questões a mais para se necessário 

não deixar os alunos nenhum momento sem atividade. 

  O estagiário circulava pouco pela sala. Na saída da sala a professora regente 

em conversa com o estagiário falou que a inexperiência e a falta de controle de classe 

é comum, ainda mais se tratando da primeira experiência na sala de aula e sendo este 

o primeiro contato com a turma. Por esse motivo, a regente informou que ao se 

comunicar com os alunos não se referia ao licenciando como estagiário e sim, como 

um colega de profissão que estava fazendo uma pesquisa para universidade. 

Segundo a regente, informar que este licenciando é um universitário confere um 

status maior diante dos alunos. Devido a outras experiências com estagiários na 

escola, a professora observa que os alunos buscam sempre desafiar os estagiários, 

pois interpretam que eles estão lá para serem julgados e isso pode resultar em mais 

agitação e indisciplina. Por outro lado, a professora parabenizou o estagiário e 

afirmou que conhecer bem o conteúdo é garantia de sucesso para uma prática eficaz.  

 A professora se mostrou satisfeita com o desempenho do estagiário, 

principalmente por sempre responder as perguntas dos alunos e conseguir levantar 

questionamentos dos mesmos. A professora ainda reconhece que é uma turma bem 

maior e mais agitada se comparada a turma que a estagiária A está, mas ao mesmo 

tempo são alunos mais participativos e interessados e o estagiário conseguiu explorar 

as capacidades desses alunos.  

 Fiquei muito satisfeita com o acompanhamento da professora regente com 

esse estagiário e com o retorno que ela deu após a primeira aula, percebi que o 

encorajou ainda mais. Acredito que por a estagiária A já ter experiência como 

docente e naquela escola e turma específica a regente não sentiu necessidade de ficar 

tão próxima.     

20/11/15 - Escola 1 - Estagiário B – Conteúdo: nomenclatura/óxidos 

 O estagiário inicia a aula explicando o assunto, inicialmente não relembra o 

que foi dado na aula passada, utiliza o quadro para a explicação. A turma silencia-se 
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após o professor começar a explicar o assunto, as cadeiras estão todas 

desorganizadas, os alunos conversam muito, a sala não possui barulho externo. 

 Percebi que o estagiário tem um bom domínio com o assunto, porém enfrenta 

algumas dificuldades com a indisciplina dos alunos. Explica com muita segurança e 

clareza o tema, sempre demonstrando tudo no quadro, as reações, como ela se 

processam, etc. Quando o aluno não compreende o estagiário retoma o assunto e 

explica tudo novamente. Após a explicação o estagiário dá exemplos e pede para os 

alunos responderem. Devido ao horário de aula ser duplo o estagiário só faz a 

chamada no segundo horário. Ele cobra atividades passadas e afirma que todas as 

atividades são avaliativas.  

 Ao final das explicações passa atividades do livro e seleciona alguns alunos 

para irem responderem no quadro, ele os orientam quase que respondendo a 

atividade. Os alunos depois de muito tempo fazem silêncio, começam a prestar 

atenção na aula, porém há alguns que permanecem conversando. Os alunos estão 

incomodados com o calor na sala, a sala é equipada com ar-condicionado, mas não 

está ligado. Hoje a turma está muito barulhenta. A professora regente não ficou todo 

o tempo na sala. 

27/10/15 - Escola 2 - Estagiário C - Conteúdo: ácido e base 

 O estagiário chegou um pouco mais cedo, ainda durante o intervalo para 

arrumar a sala, organizar as cadeiras em semicírculos, instalar a televisão para não 

perder muito tempo, nesse exato momento da aula o estagiário contou com a ajuda 

do professor regente que estava na sala dos professores conversando com o mesmo, 

sobre como foi o primeiro dia de aula e o comportamento de determinados alunos. 

Porém, quando o sinal tocou, mesmo estando na sala com tudo arrumado, os alunos 

demoraram a entrar. Foi uma agitação e o estagiário acabou perdendo muito tempo, 

esperando que esses alunos se acomodassem. A sala de aula não é muito grande, tem 

ar condicionado e é relativamente cheia para o tamanho da sala.  

 Quando o estagiário começou o assunto a maioria da turma se envolveu, 

prestou atenção, ainda existia conversa paralela, mas praticamente toda a sala 

participou. Ele chamava atenção sempre que necessário e caminhava pela sala 

enquanto explicava os conteúdos. Os alunos faziam perguntas tentando estabelecer 
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relações com o dia-a-dia e o ele sempre respondia. Quando faziam perguntas sobre 

outros assuntos, mesmo que ainda não tivessem trabalhado em sala ainda o 

estagiário respondia. 

 O estagiário concluiu a explicação do conteúdo antes do esperado, apesar da 

conversa paralela. Nesse segundo horário, ele aproveitou para concluir os slides 

programados para aula anterior. Ainda no início dessa aula, ele passou alguns 

exercícios sobre o assunto abordado no quadro, depois visitou as carteiras dos alunos 

e foi tirando as dúvidas, o horário final tocou e a maioria dos alunos estava 

concluindo as atividades que ficou para serem corrigidas na próxima aula. 

01/12/15 – Escola 2- Estagiário C - Conteúdo: revisão dos conteúdos da quarta 

unidade- resolução de exercícios 

 A sala não foi a mesma da última aula observada, mudaram para uma sala 

maior devido o calor. As carteiras estavam espalhadas e bagunçadas. O estagiário 

explicava o assunto e circulava pela sala, chamando a atenção dos alunos e tentando 

promover a participação de todos. Alguns alunos fizeram perguntas. O sinal tocou 

para o intervalo. 

Agitação na volta do intervalo. O estagiário entregando as atividades que 

seriam resolvidas como uma revisão para a prova de quarta unidade. Muito barulho, 

mesmo assim, o estagiário prosseguia conversando com os alunos. Os alunos 

estavam fazendo a atividade em dupla e o barulho continuava na sala. O estagiário 

passava pelas carteiras para explicar e tirar dúvidas. Apesar da conversa, os alunos 

estavam fazendo a atividade. Tocou o sinal, mesmo após o término da aula o 

estagiário explicou algumas questões para os alunos que ainda permaneciam na sala. 

10/11/15 - Escola 2 – Estagiário D – Conteúdo: ácido e base 

 Esta foi a segunda aula do estagiário, primeira aula que observei. A aula 

acontece nos 2 primeiros horários da terça feira, ele vai para a sala 7:10 e tem apenas 

um aluno na sala. A sala estava bem organizada, as carteiras distribuídas em fileiras. 

Aos poucos os alunos foram chegando. Enquanto isso o estagiário ficou arrumando o 

material para aula, o retroprojetor e o equipamento para o experimento de 
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eletricidade.  Para conseguir esse material contou com a ajuda de outro estagiário (C) 

que foi levar e ajudou a arrumar. O mesmo havia realizado esse experimento em sua 

aula, mas não foi possível acompanharmos. Este permaneceu na sala enquanto o 

estagiário D realizava o experimento.  

 Os alunos foram chegando depois das 7:30. Ele aproveitou para chamar a 

atenção daqueles alunos que saíram no meio da aula na semana anterior, assim como 

a professora supervisora orientou, esta cobrava uma posição mais firme dos 

licenciandos, diante da indisciplina dos alunos.   

 O estagiário iniciou o experimento, para demonstrar quais dos materiais ali 

presentes conduziam eletricidade. Enquanto isso, muita conversa paralela e os 

alunos fazendo atividades de outras disciplinas. Ele solicitou que os alunos se 

aproximassem para ver a experiência. 

 Enquanto fazia o experimento ia perguntando o que os alunos achavam que 

iria acontecer com a lâmpada e alguns respondiam. Ele ia explicando o assunto bem 

baixinho, o que demonstrava insegurança com o conteúdo e com o experimento e 

isso implicou na execução do mesmo, pois não considerei que foi bem explorado. 

Essa seria uma grande oportunidade para envolver os alunos na aula, mas 

infelizmente, muitos continuaram dispersos. 

 Ele utilizou o slide ainda para explicar mais um pouco do conteúdo. 

Considerei esse momento da aula um pouco confuso, as explicações do conteúdo não 

eram referentes ao experimento realizado e foi muito breve. Em seguida, colocou nos 

slides de exercícios para que os alunos copiassem no caderno, enquanto isso ele 

circulava pela sala e chamava atenção dos alunos. Tocou para o segundo horário e 

mais alguns alunos entraram na aula.  

 Os exercícios eram os seguintes: dar nome aos ácidos e escrever a fórmula 

molecular em solução aquosa. Sem uma explicação detalhada do que era pra fazer e 

como fazer, os alunos não conseguiram responder as atividades. Depois da tentativa 

sem sucesso de exercícios sem explicação, o estagiário volta para explicação do 

conteúdo através de slides, os alunos solicitam que ele copie no quadro e o mesmo 

alega ter uma letra feia para isso.  

 O estagiário apresentou muita insegurança com o assunto, o que fez perder 
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muito tempo da aula sem saber o que fazer. Os alunos comiam durante a aula. Ele 

passou mais exercícios e não obteve retorno e participação dos alunos. Os alunos 

bagunçaram as carteiras e ao final ele perdeu o controle da sala. 

01/12/15 – Escola 2 - Estagiário D - Conteúdo: nomenclatura de compostos 

inorgânicos 

 O estagiário apaga o quadro e começa arrumar o material que será utilizado 

na aula. Os alunos vão chegando e desarrumando as carteiras. Poucas pessoas na 

sala. 7:14 e a aula ainda não começou. 7:20 começa a aula, com vinte minutos de 

atraso. Os alunos continuam entrando e arrastando as carteiras durante a explicação.  

 Os alunos conversam muito durante a explicação e o estagiário segue 

explicando assim mesmo. Muito barulho e os alunos continuam entrando na sala e 

não respeitam a explicação do estagiário. Este para por um instante e observa o 

quadro, enquanto os alunos “tomam conta” da sala. Depois de alguns minutos ele 

volta a copiar no quadro, enquanto os alunos continuam com outras conversas. A 

todo o tempo o estagiário para a explicação e fica parado. Enquanto os alunos 

continuam a conversa.  

 O segundo horário da aula foi destinado à apresentação de grupos por partes 

dos alunos e ninguém fez trabalho. Os alunos continuam conversando. Assim, o 

estagiário segue com aula e entrega os testes passando pelas carteiras dos alunos. 

Enquanto ele corrige o teste, os alunos conversam muito.  

 Após alguns instantes de muita indisciplina o estagiário chama a atenção dos 

alunos pela primeira vez. Apenas 1 aluno aparenta algum interesse pela aula. O 

estagiário continua falando por cima da fala dos alunos. Fecha a porta para que os 

alunos parem de transitar. Só 1 aluno interage com o ele. Os alunos não 

correspondem, mesmo quando o estagiário chama a atenção. Ele segue copiando a 

correção do teste no quadro e poucos alunos acompanhando e copiando. Os alunos 

saíram da sala sem pedir permissão. Em seguida ele solicita a atividade para dar o 

visto. 80% da sala não havia feito a atividade e estavam copiando dos colegas. 

19/11/15 – Escola 3 – Estagiário E – Conteúdo - continuação de ligações iônicas     
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 No início da aula os alunos conversam muito. O estagiário começa explicando 

o assunto, sala sem barulho externo, porém os alunos não prestam muita atenção na 

aula. O estagiário faz o possível para eles prestarem atenção. A sala está organizada 

em círculo com algumas cadeiras no meio da sala. 

 O estagiário demonstra está inseguro com o assunto e não tem um bom 

domínio de sala, ele oferece alguns décimos na nota para que os alunos interajam na 

aula. O estagiário tem um pouco de dificuldade em relacionar o assunto com os 

exemplos de outras disciplinas como na biologia, mesmo assim, nota-se um esforço 

em tentar relacionar os conteúdos. Ele utiliza muito o quadro para explicar e fazer 

demonstrações para que os alunos compreendam melhor. Ele só faz a chamada no 

segundo horário, os exercícios também são feitos na segunda aula. 

Os alunos estão distraídos e indisciplinados, muitos deles chegam atrasados 

na aula, tem uma aluna oriunda de outro colégio (segundo o estagiário de um colégio 

no centro, bem maior do que a escola 3) que interage muito na aula, quando os 

exemplos não estão claros ela pede para que o estagiário dê outros exemplos mais 

claros, sempre participa quando ele faz alguma pergunta. Com exceção dessa aluna 

todos os outros aparentam ter dificuldade para responder os exercícios passados. 

Essa mesma aluna por vezes questiona algumas afirmações do estagiário em sala de 

aula, o que o deixa visivelmente desconfortável e confuso com o assunto. 

 

06/10/15 – Escola 3 – Estagiária F – Conteúdo: continuação cinética química – 

Velocidade Instantânea    

 

 A estagiária inicia fazendo a chamada, não demora muito, as cadeiras estão 

desorganizadas, os alunos no início da aula conversam muito, o barulho externo 

atrapalha um pouco. 

 Após alguns minutos desde o início da aula os alunos passam a prestar 

atenção e não falam muito, nem interagem com a estagiária que explica claramente o 

assunto, utiliza o quadro para fazer uma introdução, ou seja, escrever tudo que vai 

ser explicado. Em seguida, pede para os alunos copiarem.  

 No início da explicação pede para que os alunos tragam conceitos sobre o 
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próximo assunto como atividade, mas não explicam como eles devem fazer, a 

proposta de atividade não fica muito clara. Ela utiliza a metodologia experimental 

para uma melhor fixação do assunto, faz um experimento sobre velocidade da reação 

e pede para os alunos fazerem um relatório em dupla, explicar como foi o 

experimento realizado, explicar tudo que ocorreu durante o experimento, os que eles 

observaram, quais das reações ocorre mais rápido, porque isso ocorre. Ela escreve no 

quadro o que o relatório deve ter, identificação, objetivo, materiais e reagentes, 

resultados e discussão e referências.  

18/11/ 15 – Escola 3 – Estagiária F – Conteúdo: correção de exercícios  

 A sala era pequena e tinha poucos alunos. As carteiras espalhadas pela sala e 

uma fileira na frente. A estagiária entrega as atividades, alguns alunos ainda estavam 

chegando do intervalo. Ela discute a nota das atividades individualmente. Explica 

como era pra fazer o relatório e onde cada aluno errou.  

 Em seguida, inicia a correção das atividades que foram passadas para casa. Ela 

chama a atenção dos alunos e repete a explicação, pois o aluno afirma não ter 

entendido. Durante a explicação ela interrompe com um sinal de pause uma 

pergunta que seria feita por um aluno e segue suas explicações. 

 Enquanto faz a chamada os alunos terminam de resolver as questões como 

solicitado pela estagiária. Corrige e faz algumas questões junto com os alunos. Ela 

passa pelas carteiras para conferir quem está fazendo as atividades e tirar as dúvidas 

dos alunos. Ao corrigir, deu um tempo para os eles responderem, nem todos haviam 

terminado, mas a ela passou para a próxima questão.  

 Ela chama a atenção do aluno que conversa e atrapalha durante a explicação. 

Resolve a questão A da atividade e pede para os alunos resolverem a B que é uma 

questão similar. Os alunos estão com dificuldades e ela volta a explicar. A questão C 

é para os alunos responderem e mostrar para a estagiária. Os alunos questionaram e 

a estagiária foi ao quadro tirar as dúvidas (introduzir a resolução da questão). 

 Em seguida, ela dar o visto nos cadernos com as questões resolvidas na sala e 

as questões passadas para casa. Analisando caderno por caderno. Anotou no quadro, 

tirou dúvidas, mandou refazer. Avançou alguns minutos do 5ª horário e liberou 

quem já tinha visto os cadernos. A outra professora aguardava do lado de fora da 
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sala. 

26/10/15 Escola 4 – Estagiário G – Conteúdo: balanceamento por tentativas 

 Foi a primeira aula do estagiário, o mesmo havia observado a aula de química 

na turma na semana anterior. O estagiário dedicou um tempo significativo na 

chamada, pois aproveitou para conhecer um pouco dos alunos, fez perguntas do 

tipo: qual profissão deseja seguir, de que colégios vieram, se fizeram o Enem, etc. Ele 

levou cerca de 18 minutos nessa chamada. Em seguida, iniciou a aula, introduziu o 

assunto de balanceamento por tentativas utilizando uma receita de bolo para explicar 

o assunto, a ideia foi muito interessante e proporcionou a interação e participação 

dos alunos.  

 A sala estava com as cadeiras espalhadas, cerca de 30 alunos. Nesse primeiro 

momento da aula, o estagiário não teve muito domínio da sala, durante a chamada 

foi quase impossível, ouvir a resposta de todos os alunos devido a indisciplina de 

alguns, o mesmo aconteceu na explicação dos conteúdos, mesmo a turminha da 

frente respondendo, o barulho na turma era muito intenso, o transito de alunos 

andando pela sala também e as alunas saíam da sala sem comunicar, ou sem sequer o 

professor notar, uma dessas alunas só voltou ao final da aula.  

 Após algumas analogias com a receita de bolo o professor passou uma 

atividade e estipulou 5 minutos para os alunos responderem, foi apenas uma 

questão, poucos abriram o caderno para responder, diante disso o estagiário falou 

que daria o visto para quem fizesse e mostrasse o caderno. Dessa forma a turma se 

agitou e em questão de segundos se instalou uma multidão em volta da mesa do 

estagiário, o sinal para o intervalo tocou e o estagiário não conseguiu terminar de 

olhar todos os cadernos. Esta aula também foi acompanhada pelo professor regente. 

 Durante o intervalo o professor regente fez alguns comentários sobre os 

alunos, que filam quase sempre o quarto horário, o que realmente aconteceu e que o 

estagiário poderia chamar a atenção dos alunos quando possível. Nesta aula, talvez 

porque a sala estava um pouco mais vazia, foi mais tranquilo. O barulho e a 

indisciplina ainda continuava, porém quando o estagiário começou a fazer a 

explicação do conteúdo, utilizando as equações químicas e propondo o 
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balanceamentos por tentativas, os alunos silenciavam e de fato prestavam atenção. 

Ao chegar na sala os alunos ainda não haviam retornado, um colega foi chamar. Ele 

iniciou a aula dando visto no caderno de quem faltava, depois quando iniciou o 

assunto, os alunos se revelaram bem interessados, a proposta foi bem dinâmica, o 

professor resolveu um exemplo de balanceamento e mais uns três juntos com os 

alunos, que demonstraram está bem ciente do assunto, principalmente o grupo que 

estava no meio da sala e na fileira da frente, pois os alunos do fundo e das laterais, 

pouco interagia. A participação foi tanta que os alunos pediram mais exemplos, na 

falta de exemplos, já que o estagiário já havia trabalhado todos que havia preparado 

para aquela aula, ele recorreu para o livro, trabalhou mais alguns, um que não 

precisava balancear e outro um pouco mais complexo, o que levou certo tempo e o 

estagiário acabou dando a resposta, já que o sinal havia tocado.  

Obs: Mesmo sendo uma escola pequena e afastada, a maioria dos alunos revelaram 

querer seguir como profissão direito, medicina, fisioterapia e principalmente 

engenharia. Apesar de ser uma turma de 2º ano alguns alunos fizeram o Enem. A 

sala tem um tamanho confortável, mas o sol bate a tarde inteira, então as janelas 

permanecem fechadas, o que torna a sala um pouco abafada e escura, apesar do 

ventilador. O que pôde ser percebido, principalmente, quando faltou energia durante 

uns 5 minutos. A posição do estagiário diante do quadro foi bastante questionada 

por um aluno que sentava na lateral da sala e afirmava não entender, pois o 

estagiário ficava na sua frente, assim sempre que chamado atenção pelo aluno, ele 

mudava de lado e tentava contemplar toda a sala. Em alguns poucos momentos, na 

segunda aula o estagiário se dirigiu a um ou outro aluno na cadeira e circulou um 

pouco mais pela frente da sala. Nesta aula que foi acompanhada pelo professor 

regente, o mesmo mostrou-se muito satisfeito com o desempenho do estagiário e com 

os resultados que ele conseguiu dos alunos. Ele também elogiou a segurança do 

estagiário com o conteúdo. E afirma que geralmente deixa o assunto de 

balanceamentos para o final da aula, pois os alunos demonstram sempre muita 

dificuldade. 

23/11/2015 – Escola 4 – Estagiário G - Conteúdo: Hion 
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 A sala não possui barulho externo que possa atrapalhar o andamento da aula, 

a turma está disciplinada, prestam atenção no estagiário, copiam tudo que o que ele 

coloca no quadro. 

 O quadro é utilizado para copiar toda a introdução do tema abordado, toma 

muito tempo. O estagiário destina um tempo para os alunos copiarem e aproveita 

para fazer a chamada (escreve no quadro devido à falta do livro didático, nenhum 

dos alunos têm o livro de Química, a escola não forneceu). 

 O estagiário possui um bom domínio com assunto e com os alunos, consegue 

fazer com que os alunos façam silêncio, ao explicar ele dá exemplos relacionados ao 

tema. Quando o aluno faz uma pergunta, o estagiário abre uma discussão para todos 

chegarem a uma resposta em cima da dúvida do aluno que lançou a pergunta. O 

estagiário passa atividades para serem resolvidas em casa. 

 Os alunos só conversam um pouco enquanto o estagiário está copiando o 

assunto no quadro, mas não fazem muito barulho, todos os alunos copiam o que está 

no quadro. Quando começa a explicação todos fazem silêncio para prestarem 

atenção. 

27/10/15 – Escola 5 – Estagiário H – Conteúdo: estrutura atômica 

 A sala de aula estava bem cheia, as cadeiras espalhadas e bastante espalhadas. 

O ventilador atrapalhava muito ouvir a voz do estagiário que falava muito baixo. 

Além disso, os alunos conversavam bastante, saíam e entravam na sala, alguns no 

celular, outros sentavam na carteira, próximo ao final da aula tinha até aluno 

correndo na sala, jogando bolas de papel, etc.  

 O estagiário levou uns 20 minutos copiando o assunto no quadro e os alunos 

na maior agitação na sala. Em seguida fez a chamada, enquanto os alunos 

terminavam de copiar. O estagiário tentou revisar o assunto da aula anterior, 

solicitou o livro que havia pedido e poucos alunos haviam levado. Ele tentou 

continuar a aula assim mesmo, tentando explicar e fazendo perguntas para que os 

alunos participassem, poucos estavam prestando atenção de fato na aula.  

 O horário passou muito rápido e depois os alunos não teriam mais aula, 

estavam liberados depois do intervalo, assim quando o sinal tocou a agitação 
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aumentou, neste momento, o estagiário fechou a porta e solicitou que anotassem a 

atividade do livro para casa, só assim os alunos foram liberados. 

 Na bagunça que estava a sala de aula, os alunos que estavam nas laterais e no 

fundo da sala, estavam quietos e anotando as informações do quadro. Os alunos que 

estavam no meio e na frente, conversavam muito. O estagiário se aproximou de um 

aluno para tentar escutar o que ele falava da aula e de uma outra aluna para reclamar 

seu comportamento, devido a bagunça nas carteiras ele não tinha como circular 

tranquilamente pela sala. A todo momento o estagiário tentava competir com o 

barulho no exterior e no interior da sala de aula. 

17/11/15 – Escola 5 – estagiário H – Conteúdo: correção do teste 

 

3ª horário: A escola estava sem água e os horários foram reduzidos. O sinal tocou 10 

minutos antes, mas não tiveram como avisar ao estagiário em tempo, que acabou 

chegando no horário da aula 8:40 hs. Assim, foram apenas 30 minutos de aula. A sala 

estava muito bagunçada e barulhenta. O estagiário mandou os alunos sentarem em 

dupla, a mesma dupla que eles fizeram o teste, pois o resultado do mesmo não tinha 

sido bom. Então ele propôs que os alunos refizessem como uma atividade de 

consulta.  

 O estagiário circula pela sala distribuindo as atividades. Durante os exercícios, 

uma aluna tem dúvida e começa a perguntar no meio da sala, o professor solicita que 

ela se aproxime de sua mesa e esclarece sua dúvida. O sinal tocou e mais um aluno 

queria tirar uma dúvida, o que não foi possível. Os alunos levaram a atividade para 

casa e o estagiário solicitou que trouxesse respondida na próxima aula.  

 De uma forma geral, foi observado poucos momentos de interação entre o 

professor e os alunos, a maior parte do tempo o que prevaleceu foi a indisciplina dos 

alunos, acompanhada de muito conversa paralela. Em poucos momentos o professor 

assumiu uma postura de autoridade e teve o controle na sala de aula. 

24/11/15 – Escola 5 – Estagiário H – Conteúdo: continuação de geometria molecular  

 A sala possui um barulho insuportável por causa dos ventiladores e faz muito 

calor, no início da aula a turma parece ser barulhenta, mais após algum tempo eles 
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começam a fazer silêncio, as cadeiras estão todas desorganizadas, possuem uma 

quadra poliesportiva do lado da sala, na qual os alunos que estão nela gritam muito 

atrapalhando completamente o andamento da aula. 

 O estagiário copia no quadro a introdução do assunto, logo após começa a 

explicação, dá exemplos no quadro e os explicam. O estagiário demonstra em alguns 

momentos está inseguro na aula, mas possui uma boa postura se movimenta pela 

sala. Ele utiliza a TV pendrive para demonstrar mais exemplos e proporcionar uma 

melhor explicação do tema. Durante o vídeo ele coloca no quadro um exemplo e uma 

tabela com algumas regras em relação à geometria molecular, coloca qual será o 

próximo tema e passa algumas atividades relacionadas ao assunto, mas não são 

atividades do livro. 

 Alguns alunos prestam atenção, poucos deles interagem com o estagiário 

fazendo algumas perguntas, questionando algumas coisas, a turma é um pouco 

dispersa, porém a maioria faz silêncio durante a explicação. 

 O que pode ser observado é que o barulho externo atrapalha mais a aula do 

que as próprias conversas paralelas dos alunos no interior da sala. Assim, o 

estagiário durante toda a explicação fica competindo com esse barulho, buscando 

falar cada vez mais alto e tentando evitar com que seus alunos se dispersem. Ainda 

foi possível verificar que são sempre os mesmos alunos que demonstram algum 

interesse pela aula, que questionam e interagem com o estagiário. 

06/11/15 – Escola 6 – Estagiária I – Conteúdo: ácido e base 

 A estagiária em questão já havia ministrado umas 3 aulas nessa turma e 

trabalha como estagiária remunerada neste colégio desde março deste ano. Mostrou-

se bem a vontade na turma que apesar de fazer muito barulho quando a estagiária 

chamava atenção eles se continham e prestavam bastante atenção na explicação e 

anotavam tudo o que estava no quadro, pois apesar dos alunos terem o livro 

didático, ela anotava várias definições e esquemas no quadro. 

 Colocou alguns exemplos e os alunos participaram. De início senti que a 

estagiária estava um pouco insegura com o conteúdo. A sala estava com as carteiras 

bem bagunçadas, os alunos se concentravam na frente, “próximos” ao quadro, pois 
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havia um degrau que separava o espaço da estagiária e dos alunos. A estagiária não 

circulou pela sala. Passou algumas atividades para casa que serão corrigidas na 

próxima aula com outras atividades que já havia passado na aula anterior e irão 

servir como revisão para o teste. 

 

09/11/15 – Escola 6 -  Estagiária I – Conteúdo: revisão do conteúdo para o teste 

 A estagiária havia me informado anteriormente que seria uma aula para tirar 

dúvidas e corrigir as atividades, pois o teste que estava marcado para esse dia ela 

remanejou para a semana seguinte, deixando esta aula para esclarecer as possíveis 

dúvidas dos alunos. No início da aula ela copiou o assunto de forma resumida no 

quadro e prosseguiu a aula fazendo interrogações aos mesmos, que alguns 

respondiam e outros ainda demonstravam algumas dúvidas que eram ignoradas 

quando outro aluno demonstrava saber a resposta. Assim, a estagiária e alguns 

alunos iam discutindo sobre os conteúdos que iria cair na prova.  

 Durante a explicação sobre interações intermoleculares, um dos alunos quis 

relacionar o conteúdo com a água do mar e a estagiária não aproveitou a questão, a 

intervenção do aluno foi ignorada. Era apenas uma aula e os minutos finais foi 

destinada à chamada, cerca de 10 minutos. 
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ANEXO A: Proficiência média nacional para o 9º do ensino 
fundamental6 

 

 
 
 

 
 
 

                                                           
6
 BRASIL (2016). Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Sistema de 

Avaliação da Educação Básica, Brasília, DF, 8 set. 2016. 
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ANEXO B: Modelo de plano de aula 
 
 
Instituição:  
Disciplina:                               Professor:  
Turma:                                    Data:  
Objetivo: 
 

Conteúdo CH Métodos Recursos Avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Bibliografia:  
Ocorrências: 
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ANEXO C: Símbolos usados para as transcrições 
 
Quadro 1: Símbolos usados nas transcrições das observações. 

Ocorrências  Sinais  Exemplificação  

Incompreensão de palavras 
ou segmentos  

( )  Dos níveis de renda ( ) nível 
de renda nominal  

Prolongamento de voga e 
consoante (como s, r).  

:: podendo aumentar para :::::  
ou mais  

Ao emprestarmos éh::: ... 
dinheiro  

Entonação enfática  Maiúscula  Porque as pessoas reTÊM 
moeda  

Silabação  -  Por motivo tran-as-ção  

Interrogação  ?  E o Banco... Central... certo?  

Exclamação  !  

Pausa longa  ...  São três motivos... ou três 
razoes ... que fazem com que 
se retenha moeda  
... existe uma ... retenção  

Comentários descritivos do  
Transcritor.  

((minúscula))  ((tossiu))  

Indicação de que a fala foi 
tomada ou interrompida em 
determinado ponto. Não no 
seu início, por exemplo.  

(...)  (...) nós vimos que existem...  

Pausa preenchida, hesitação 
ou sinais de atenção.  

Usam-se reproduções de sons 
cuja grafia é muito discutida, 
mas alguns estão mais ou 
menos claros.  

eh, ah, oh. ih:::, mhm, ahã, 
dentre outros  

Fonte: Adaptado de Souza (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


