
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SANTA CATARINA – CÂMPUS SÃO JOSÉ SC 

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

 

 

FRANCIELE DE OLIVEIRA DOMINGUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E O PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM: um estudo de caso no estágio supervisionado na 

licenciatura em Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO JOSÉ 

2022 

  



 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SANTA CATARINA – CÂMPUS SÃO JOSÉ SC 

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA  

 

 

 

FRANCIELE DE OLIVEIRA DOMINGUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E O PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM: um estudo de caso no estágio docente na 

licenciatura em Química. 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

colegiado do curso de Química Licenciatura do 

Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina como requisito para 

obtenção do título de Licenciatura em Química. 

Orientadora: Professora Doutora Graziela Raupp 

 

 

 

 

São José / SC 

2022 

  



 
 

FRANCIELE DE OLIVEIRA DOMINGUES 

 

 

 

TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E O PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM: um estudo de caso no estágio docente na 

licenciatura em Química. 

 
 

Trabalho final de conclusão de curso, apresentado 

ao Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), 

como parte das exigências para a obtenção do 

título de Licenciatura em Química. 

 

São José, 03 de março de 2022. 

 

 
BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

___________________________________ 

Orientadora: Professora Doutora Graziela Raupp 

 

 

___________________________________ 

Banca Avaliadora: Prof.ª Dra. Gabriela Maria Dutra de Carvalho (UDESC/CEAD) 

 

 

___________________________________ 
                                     Banca Avaliadora: Prof. Dr. Eduardo Bechara Filho (IFSC) 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O trabalho não é primeiro um objeto que se olha, mas uma atividade 

que se faz e é realizando-a que os saberes são mobilizados e são 

construídos. (TARDIF, 2014, p. 282) 

 

 

  



 
 

Sumário 

 
1. INTRODUÇÃO....................................................................................................................8 

2. OBJETIVOS.......................................................................................................................13 

2.1. Objetivo Geral ..................................................................................................................13 

2.2. Objetivos Específicos........................................................................................................13 

3. METODOLOGIA..............................................................................................................13 

4. DESENVOLVIMENTO....................................................................................................15 

4.1. Transposição Didática e seus saberes: uma abordagem contextualizada no processo de 

ensino e aprendizagem, ao utilizar como objeto de estudo um terrário...................................15 

4.2. Adaptações no ensino de Química a partir das teorias da Transposição Didática: 

construção do conhecimento do conteúdo, planejamento à aplicação em sala de aula...........21 

4.3. A importância da apropriação da identidade docente: sob diferentes olhares da prática 

docente no estágio supervisionado………………..................................................................26 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................................29 

REFERÊNCIAS.....................................................................................................................30 

APÊNDICES..........................................................................................................................32 

 

 

  



 
 

RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) teve por objetivo analisar as experiências 

desenvolvidas nas atividades do Estágio Supervisionado II e III do curso de Licenciatura em Química 

do IFSC Câmpus São José/SC, realizadas com uma turma do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA). Para tal, realizou-se uma pesquisa com uma abordagem qualitativa caracterizada como um 

estudo de caso, seguindo os procedimentos de uma pesquisa do tipo etnográfica e bibliográfica, e quanto 

aos objetivos da pesquisa determinou-se a partir de uma pesquisa descritiva e exploratória. Por se tratar 

de um estudo realizado a partir das experiências vividas no estágio supervisionado, como futura docente, 

partindo da reflexão acerca dos diferentes olhares sobre a relação da Transposição Didática na formação 

docente e com a apropriação da identidade docente, bem como no processo de ensino e aprendizagem. 

Buscou-se analisar as atividades realizadas nos estágios II (observação e construção do PCE) e III 

(regência), e fazer uma relação com o desenvolvimento da construção do conhecimento, a partir do saber 

sábio para o saber ensinado em sala de aula, fundamentando estas reflexões com os conceitos da 

Transposição Didática, a qual trata por meio de adaptações transformar o saber sábio (científico) em um 

objeto de ensino capaz de ser compreendido pelo estudante. Para isso, levou-se em consideração a 

preocupação com o preparo das aulas para a regência no estágio supervisionado, buscando sempre a 

cada temática envolver o estudante. Destacou-se a importância da Transposição Didática no processo 

de ensino da Química e na formação docente, na capacidade do docente, não apenas, possuir o 

conhecimento científico, mas também ser capaz de construí-lo, de tal forma que possa ser compreendido, 

além de contribuir para uma reflexão sobre a importância do estágio supervisionado no processo 

formativo docente. A partir disso, os resultados da análise dessa experiência educativa apontam que de 

fato, é fundamental desenvolver um ensino contextualizado e envolvente para o estudante, pois isso o 

torna um sujeito ativo no processo de construção do seu conhecimento. No que tange à formação docente 

e em torno desta realidade, conceitos como o da Transposição Didática podem ser adotados como uma 

prática pedagógica significativa na formação do futuro professor de Química, uma vez que permite, a 

este também sujeito no processo de ensino e aprendizagem, assumir sua identidade profissional docente 

e a capacidade de transformar conteúdos/conhecimentos em um saber ensinável. 

 

Palavras-Chave: Transposição Didática; Estágio Supervisionado; Formação Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT  

 

This Course Completion Project (TCC) aimed to analyze the experiences developed in the activities of 

the Supervised Internship II and III of the Chemistry Degree Course of the IFSC São José/SC, held with 

a class of the National Program for Integration of Vocational Education with Basic Education in the 

form of Youth and Adult Education (PROEJA). To this end, a qualitative research approach was used, 

characterized as a case study, following the procedures of an ethnographic and bibliographic research, 

and the research objectives were determined from a descriptive and exploratory research. As it is a study 

based on the experiences lived in the supervised internship, as a future teacher, starting from the 

reflection about the different views on the relationship of Didactic Transposition in teacher education 

and with the appropriation of the teaching identity, as well as in the teaching and learning process. The 

aim was to analyze the activities carried out in the internships II (observation and construction of the 

PCE) and III (regency), and to make a relation with the development of the construction of knowledge, 

from the wise knowledge to the knowledge taught in the classroom, basing these reflections on the 

concepts of Didactic Transposition, which, by means of adaptations, transforms the wise (scientific) 

knowledge into a teaching object capable of being understood by the student. For this, it was taken into 

consideration the concern with the preparation of the classes for the supervised internship, always trying 

to involve the student in each theme. The importance of Didactic Transposition was highlighted in the 

process of teaching chemistry and in teacher education, in the teacher's ability not only to possess 

scientific knowledge, but also to be able to construct it, in such a way that it can be understood, in 

addition to contributing to a reflection on the importance of the supervised internship in the teacher 

education process. Based on this, the results of the analysis of this educational experience point out that, 

in fact, it is fundamental to develop a contextualized and involving teaching for the student, because this 

makes him an active subject in the process of building his knowledge. With regard to teacher education 

and around this reality, concepts such as Didactic Transposition can be adopted as a significant 

pedagogical practice in the training of the future teacher of chemistry, since it allows the teacher, who 

is also a subject in the teaching and learning process, to assume his professional teaching identity and 

the ability to transform content / knowledge into teachable knowledge. 

 

Key-Words: Didactic Transposition; Supervised Internship; Teacher Training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho analisa as experiências desenvolvidas na prática do estágio 

supervisionado realizado com uma turma de estudantes do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA), no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Campus São José/SC, no segundo 

semestre de 2019. Este trabalho faz um breve recorte das experiências vividas no Estágio II de 

observação e da construção do Projeto Criativo Ecoformador (PCE), do qual obteve-se como 

resultado a criação do projeto intitulado “A construção e o estudo de terrários como proposta 

para experimentação e contextualização no Ensino de Química na EJA”, aplicado na 

sequência no Estágio III quando aconteceu a regência.  

É interessante destacar que o projeto citado foi desenvolvido com a turma do PROEJA. 

Tal curso forma os estudantes no Ensino Médio profissionalizante, ou seja, além de concluir o 

Ensino Médio, ele se forma com conhecimentos específicos na área de Operador de 

Computador. O curso do PROEJA, tem por intuito “promover a inclusão e formar cidadãos, por 

meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando 

conhecimento e inovação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural” 

(IFSC/PPC PROEJA, 2015 p. 02). 

Nesse sentido, como futura docente, desde o início da construção do projeto houve uma 

preocupação em conhecer e entender melhor a realidade dos estudantes que fariam parte da 

aplicação do PCE.  Para isso, buscou-se realizar antes da construção Projeto Criativo 

Ecoformador (PCE), e também como base importante para a sua elaboração, e proposto no 

próprio componente curricular de Estágio Supervisionado, a observação dos estudantes em sala 

aula, exatamente por considerar relevante conhecer suas dificuldades e anseios. A proposta 

metodológica no PCE intitulada como “A construção e o estudo de terrários como proposta 

para experimentação e contextualização no Ensino de Química na EJA”, tinha por objetivo 

trazer uma organização diferenciada e inovadora para o processo de ensino e aprendizagem. 

Tinha como objetivo adaptar e propor os conhecimentos de Química de uma forma 

contextualizada com o cotidiano do estudante, tanto dentro do âmbito escolar, como fora, na 

sociedade, usando o terrário como objeto de contextualização. O documento que propõe o PCE 

para o curso de Licenciatura em Química do IFSC-SJ esclarece um pouco mais sobre essa 

proposta de ensino: 
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A proposta foi adaptada para a realidade dos estágios em Química e modificada em 

alguns aspectos. As questões centrais destacadas nos projetos de estágio são: a 

construção de projetos nos estágios com foco na contextualização temática do ensino 

de Química; utilização de diferentes estratégias metodológicas e recursos didáticos; 

consideração e problematização de conhecimentos prévios dos(as) alunos(as); a 

participação ativa dos(as) alunos(as) no processo de ensino e aprendizagem; atuação 

docente transformadora da realidade dos(as) estudantes, na medida do possível; o 

epítome, como primeira etapa de desenvolvimento do projeto e voltada ao 

“encantamento” dos(as) alunos(as) pela temática a ser abordada; polinização, como 

etapa de conclusão do desenvolvimento do projeto e com o intuito de socializar e 

difundir os resultados alcançados (AGUIAR et al., 2018, p. 180). 

 

 

No intuito de contribuir, ainda mais, na construção do PCE, com o objetivo de 

desenvolver um PCE assertivo e que de fato alcançasse os estudantes nas suas diversas 

singularidades, foi proposto um breve questionário para conhecê-los. A turma era composta no 

total de 10 alunos; dos quais 4 estudantes eram haitianos, 4 tinham mais de 50 anos de idade e 

2 alunos eram mais novos, na faixa etária entre 18 e 20 anos. No trecho a seguir retirado do 

PCE, é possível ter uma ideia da recepção desses estudantes do PROEJA quanto à disciplina de 

Química e todas as outras “Químicas” enquanto ciência. como achavam mais interessante 

aprender: 

 

As três perguntas foram selecionadas, pelo fato de suas respostas serem dados 

relevantes para nortear a produção das aulas que serão realizadas no próximo 

semestre. Ou seja, precisávamos conhecer quais métodos pedagógicos foram mais 

construtivos para a apropriação do seu conhecimento, e ainda entender qual é o 

conhecimento adquirido por eles a partir de experiências, vivências e observações do 

seu dia a dia. (DOMINGUES, SCHILLING, 2019, p. 05) 

 

A partir dos questionamentos (figura 1) obteve-se uma ideia inicial das suas reflexões 

quanto ao que é a Química e como aprendê-la, tais ideias eram bem compreensíveis, uma vez 

que, para alguns seria o seu primeiro contato com a disciplina de Química, logo, pensar na 

Química no seu cotidiano como em paralelo ainda era difícil. 
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Alunos PERGUNTA 1) O que é 

Química para você?  

PERGUNTA 3) Você já  

estudou Química? Se sim,  

há quanto tempo e em  

qual oportunidade? 

PERGUNTA 5) Que tipos de atividades, 

feitas em aula, você acredita contribuírem 

melhor para sua aprendizagem e que você 

consideraria interessante também para o 

ensino de Química? 

ALUNO 1 Tudo pode ser transformado. 

Elementos encontrados na 

natureza. 

Sim, 5 anos. Aula no Laboratório. 

ALUNO 2 Estuda substâncias, fenômenos 

e reações.  

Não Aula no Laboratório. 

ALUNO 3 Ciência que estuda elementos 

químicos. 

Sim, fundamental. Aulas práticas. 

ALUNO 4 Mundo complexo e vital. Somente conhecimentos 

adquiridos no trabalho. 

Teoria e prática juntas. 

ALUNO 5 Uma matéria como qualquer 

outra. 

Sim, mas bem pouco. Nenhuma forma. 

ALUNO 6 Na natureza encontramos 

Química. 

Não. Aulas práticas. 

Figura 1: Respostas dos estudantes do questionário aplicado no PCE.  
Fonte: Da autora, 2019. 

 

Sabe-se que essa percepção dos estudantes referente às disciplinas das ciências da 

natureza (química, física e biologia), em especial a de Química, não é restrita apenas ao contexto 

do PROEJA. Para muitos é possível sim, a existência da Química na natureza. No entanto, para 

que consigam percebê-la ou notá-la no seu cotidiano é preciso vivenciá-la na prática. Para 

outros estudantes já é algo mais complexo e abstrato, visto apenas em livros de Química e que 

se aplica somente a cientistas ou em laboratórios de pesquisas, tanto que é comum ouvirmos 

em conversas de sala de aula estudantes relatarem suas dificuldades na disciplina de Química, 

por considerá-la, sem utilidade e/ou aplicabilidade no seu cotidiano, tendo assim, dificuldades 

para dar significado aos conhecimentos teóricos mais complexos e abstratos.  

Surge a seguinte reflexão: para ensinar Química e alcançar êxito neste processo, é 

necessário dar significado a seus conceitos e provocar no estudante a curiosidade e o desejo de 

aprender, e isso por sua vez, é um grande desafio a ser alcançado pelo professor, dentro e fora 

da sala de aula! Como afirma Chassot (1990, p. 30) “A Química é também uma linguagem. 

Assim, o ensino de Química deve ser um facilitador da leitura do mundo”. 

Ao refletir sobre o processo de formação, como futura docente e também nas 

experiências vividas no Estágio Supervisionado, percebo que foi de grande relevância estar 

motivada e disposta a percorrer cada etapa do ensinar, desde a apropriação da identidade 
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docente, na elaboração dos planos de aula, na criação de ferramentas pedagógicas, até o 

caminho que antecede a sala de aula, ou seja, do planejamento ao seu desenvolvimento em sala 

de aula. Compreender que o ato de ensinar é dinâmico e não estático, que ele não começa e 

acaba dentro da sala de aula, mas exatamente ao contrário ele perpassa os muros da escola.  

 

[...] o saber docente está envolvido com o saber de um sujeito que tem a intenção de 

alcançar um determinado objetivo. Isso significa que os saberes docentes não estão 

soltos e desconectados da profissão e da própria identidade do professor, pois depende 

tanto das experiências vividas quanto das relações estabelecidas no convívio escolar 

(estudantes, professores, diretor e demais funcionários. (FRANCISCO; 

ERNESTO, 2021, p. 02) 

 

 

Outro ponto de suma importância é de como o saber científico ou o saber sábio deve ser 

construído pelo professor. Segundo Chevallard (1991) o conhecimento adquirido nas academias 

e laboratórios de pesquisa, pelos cientistas e pesquisadores, ou seja, aquele saber codificado 

com palavras e simbologias de difícil entendimento, não é o mesmo conhecimento levado para 

dentro da sala de aula pelo professor. Antes disto, o conhecimento científico precisa passar por 

diversos processos de adaptações, buscando, por meio de uma linguagem menos complexa, a 

capacidade de construí-lo, dando assim sentido a todos os seus significados.   

 

Um conteúdo de saber que foi designado como saber ensinar, sofre a partir de então 

um conjunto de transformações adaptativas que o farão apto a ocupar um lugar entre 

os objetos ensinando. O "trabalho" que transforma um objeto de conhecimento a ser 

ensinado em objeto de ensino é chamada de Transposição Didática. 

(CHEVALLARD, 1991, p. 45) 

 

 

 A proposta apresentada no PCE e aplicada no Estágio Supervisionado – regência; foi 

exatamente essa, provocar no estudante inicialmente a curiosidade e sua participação na 

construção do seu conhecimento, e provar por meio de uma ferramenta pedagógica, neste caso 

o “terrário”, as diversas possibilidades de significados aplicados na vida de um mini 

ecossistema, com conceitos da Química, que anteriormente, na sua concepção, eram complexos 

e não passíveis de serem visualizados e compreendidos.  

Diante disto, a aplicação do PCE só foi possível, mediante a diversas adaptações nos 

conteúdos de Química realizados desde o planejamento da sequência didática, até o momento 

de aplicação na sala de aula. Astolfi e Develay (1989) em sua obra trata exatamente disto, dito 

uma vez que a escola não apresenta o saber sábio na sua forma pura, mas  

 



12 
 

 
 

[...] as transformações sofridas na escola pelo saber sábio devem ser interpretadas 

menos em termos de desvio ou de degradação, sempre em geração (ainda que isto 

exista, como vimos anteriormente) de que em termos de necessidade constitutiva, 

devendo ser analisada como tal. Pois, reunindo um currículo, todo conceito científico 

se integra numa nova economia do saber: ele deve poder designar alguma coisa que 

possa ser aprendida (um “texto do saber'', diria Chevallard), deve abrir um campo de 

exercícios para produzir ou permitir conceber sessões de trabalhos práticos... E 

também características e exigências que não existiam no contexto do saber sábio. 

(Astolfi e Develay, 1989 p. 63)  

 

  

Tudo foi elaborado no intuito de que cada conceito da Química estivesse 

contextualizado com a ferramenta didática (terrário e suas aplicações), permitindo ao estudante 

fazer conexões com o seu cotidiano. Segundo Silva et al. (2019, p. 03), podemos dizer que esse 

processo ocorre devido ao fato de existir 

 
[...]uma intencionalidade de ensino, ou seja, o professor tem o desejo de ensinar um 

saber, que deve ser aprendido pelos alunos. Assim, em quaisquer momentos da 

situação didática, existe uma relação ao saber, do professor e dos alunos, que 

inicialmente é assimétrica, pois o professor sabe algo que os alunos ainda não sabem, 

e, por isso, ele deve criar situações com potencial de aproximar os alunos desse saber 

que deve ser aprendido. 

 

Nessa perspectiva, direcionando este estudo para três vieses; a relevância do estágio 

supervisionado na formação docente e da apropriação da identidade de futuro docente e os seus 

desafios;  da relação entre a construção do conhecimento a partir de adaptações e estratégias do 

saber científico a ponto de  conduzir o estudante a apropria-se do saber e dando significado a 

tal conhecimento a ponto de  percebê-lo no seu cotidiano; e por fim  justificando assim o 

interesse na temática da Transposição Didática, uma vez que, transformar o saber sábio 

(científico) numa linguagem que permita  ensinar e aprender, torna tanto o estudante como o 

professor sujeitos do processo de ensino.  

Como destaca Freitas (2020, p. 02) 

 

Em razão disso, o professor deve optar por estratégias que conduzam o aluno a 

visualizar a contextualização daquele objeto de estudo no cotidiano, ou seja, para além 

do âmbito escolar. Por isso, há a necessidade de transformar o saber de caráter 

científico em uma linguagem de fácil acesso e compreensão ao público estudantil.  

 

Na busca então por compreender melhor tais reflexões e adotando um referencial teórico 

com base nas teorias de Chevallard (1991), Astolfi e Develay (1989), Jardim, Camargo e Zimer 

(2015)  e Pinho-Alves (2000) sobre Transposição Didática e, Pimenta e Lima (2006) quanto a 

importância do Estágio na Docência e a interiorização do “eu docente”, foi possível refletir 

sobre minhas experiências em sala de aula, bem como a prática pedagógica desenvolvida no 

estágio, na qual buscou-se, desde o início da construção do PCE, propor um ensino 
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contextualizado, adaptando assim, diversos saberes científicos desenvolvidos na disciplina de 

Química, com um objeto de estudo terrário. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

A partir das atividades e reflexões que levaram à construção do PCE até a sua aplicação 

em sala de aula, como objetivo geral buscou-se analisar em atividades realizadas nos Estágios 

II e III, e fazer uma relação com o desenvolvimento da construção do conhecimento, a partir do 

saber científico para o saber ensinado em sala de aula, apresentando os diferentes olhares acerca 

da conceituação da Transposição Didática, em especial no ensino de Química.  

 

2.2 Objetivo Específicos 

E como objetivos específicos; - destacar a importância da Transposição Didática no 

processo de ensino da Química e na formação docente; - refletir sobre a identidade do professor 

e à capacidade de, não apenas, possuir o conhecimento científico, mas também ser capaz de 

construí-lo, de tal forma que possa ser compreendido e - contribuir para a reflexão sobre a 

importância do estágio supervisionado, no processo de formação docente. 

3 METODOLOGIA 

Quanto à metodologia utilizada neste estudo, optou-se por uma pesquisa com 

abordagem qualitativa, seguindo os procedimentos de uma bibliográfica e estudo de caso do 

tipo etnográfico, e quanto aos objetivos da pesquisa determinou-se a partir de uma pesquisa 

descritiva e exploratória. 

 Na abordagem qualitativa o cientista ou pesquisador busca por meio da sua pesquisa se 

colocar como sujeito que reflete sobre sua própria versão de sujeito em ação. Na busca de 

compreender e dar significado às reflexões do sujeito, a partir das suas experiências, sem a 

intenção de quantificar dados, mas sim com aspectos da realidade centrando-se na compreensão 

e explicação da dinâmica das relações sociais. 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas 

simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-

métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens. (SILVEIRA 

E CÓRDOVA, 2009, p.32) 
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Por se tratar de um estudo realizado a partir das minhas experiências, como futura 

docente, por meio do relato das experiências vivenciadas no Estágio Supervisionado – 

observação/plano de aula e regência, buscou também a pesquisa bibliográfica, que tem por 

finalidade segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 183) “[...] colocar o pesquisador em contato 

direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]” permitindo 

assim ao pesquisador explorar novas possibilidades para recriar ou propor novas metodologias 

em sua prática docente, dessa forma, “[...] a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que 

já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque 

ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras.” (MARCONI E LAKATOS, 2003, pp. 183-

184) 

 Logo, para a construção deste trabalho utilizou-se a metodologia de estudo de caso do 

tipo etnográfico.  

O estudo de caso permite ao pesquisador primeiramente se questionar sobre uma 

determinada realidade e em seguida focar na sua particularidade, com o intuito de retirar dele 

propriedades significativas para a sua melhor compreensão, logo o estudo de caso possui um 

interesse próprio do pesquisador.  

O estudo de caso busca retratar a realidade de forma completa e profunda. [...] Esse 

tipo de abordagem enfatiza a complexidade natural das situações, evidenciando a 

inter-relação dos seus componentes. Por exemplo, ao estudar o processo de formação 

de professores numa escola Normal. Lelis (1983) focalizou a dinâmica de sala de aula, 

os conteúdos das várias disciplinas do currículo, a atuação da equipe técnica da escola, 

as características dos alunos e como esses vários elementos interagem para configurar 

as práticas de formação dos professores. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986. p.19). 

Partindo disso, o estudo de caso etnográfico exigirá que para tal diálogo entre o objeto 

de estudo e o pesquisador, uma aproximação, segundo Larchert (2017, p. 124) “[...] o contato 

direto e aproximado com as pessoas em situações da vida cotidiana durante um determinado 

tempo [...]” permitirá determinar algumas interpretações para o objeto estudado. Além de 

observar-me como o futuro docente, e na capacidade de criar estratégias frente ao cotidiano do 

professor, como um dos sujeitos do processo de construção do conhecimento. 

 
[...] a questão epistemológica da etnografia apresenta-se como possibilidade de 

elaboração de um conhecimento que possa captar o modo de pensar, agir e organizar 

o mundo dos sujeitos investigados e, mais do que isso, exige que o pesquisador 

conheça o mundo do ponto de vista deles. O pesquisador insere-se na realidade do 

outro para descrever densamente os significados atribuídos pelo grupo da dinâmica 

cultural. Neste sentido, a etnografia é um processo (LARCHERT, 2017, p. 125) 
 

E quanto aos objetivos da pesquisa, utilizou-se a pesquisa do tipo exploratória e 

descritiva; em que, segundo Silveira e Córdova (2009, p. 35) este tipo de pesquisa “tem como 
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objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito 

ou a construir hipóteses”, uma vez que este tipo de pesquisa envolve também um levantamento 

bibliográfico que permite que “pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado” possam relatar suas experiências. Quanto à pesquisa do tipo descritiva, “exige do 

investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar” e busca por meio de 

questionários e coleta de dados apurar informações sobre o objeto pesquisado (SILVEIRA E 

CÓRDOVA, 2009, p. 35). 

Assim sendo, neste artigo, buscou-se de forma crítica analisar minha postura como 

futura docente, e da apropriação da minha identidade como professora, por meio das 

experiências vividas no estágio supervisionado II – Observação dos estudantes e Construção do 

PCE e III – Regência, respectivamente desenvolvidos no ano de 2019, num período de 

aproximadamente um ano. Além de refletir sobre a prática docente no que diz respeito ao 

desenvolvimento de um ensino contextualizado, a partir da capacidade de propor adaptações do 

saber sábio a ponto de motivar e oportunizar o processo de ensino e aprendizagem do estudante, 

tais reflexões baseadas na teoria da Transposição Didática.  

Sendo assim, o texto está organizado em três seções. A primeira apresenta a relação da 

Transposição Didática como base teórica para uma abordagem contextualizada no processo de 

ensino e aprendizagem, ao utilizar como objeto de estudo um terrário. A segunda seção discute 

sobre as adaptações no saber sábio a partir das teorias da Transposição Didática, e sua 

contribuição na construção do conhecimento, partindo do conteúdo ao planejamento, até sua 

aplicação em sala de aula. Apresenta-se também um breve feedback dos alunos do PROEJA, 

quanto a suas experiências com a proposta do PCE desenvolvidas nas aulas de Química. E na 

última seção abordou-se a importância da apropriação da identidade profissional do professor 

sob diferentes olhares da prática docente no estágio supervisionado. 

 

Transposição Didática e seus saberes: uma abordagem contextualizada no processo de 

ensino e aprendizagem, ao utilizar como objeto de estudo um terrário. 

 

Já é de conhecimentos de todos, e principalmente da área da educação que qualquer 

conhecimento científico desenvolvido nas academias, laboratórios ou em grupos de pesquisa, 

quando “escrito na ponta do lápis”, possui uma linguagem de difícil compreensão a qualquer 

um que se debruce na sua leitura. A impressão que dá é que parece que tal saber só pode ser 

compreendido por quem o desenvolveu. O saber científico é um conhecimento puro sem 

qualquer tipo de adaptação, para ser compreendido como tal. Pinho-Alves (2000) aponta que 
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este tipo de postura dos cientistas é uma alienação ao conhecimento, uma vez que qualquer 

cientista que dedicou sua vida a uma pesquisa deseja em algum momento que sua descoberta 

científica seja reconhecida. 

 

Esta alienação dos cientistas para com aqueles que fazem de seus procederes e 

processos de investigação alvo de debate, deixa claro que os tais procedimentos são 

de seu exclusivo domínio. Em outras palavras, o método experimental é um construto 

construído pelos investigadores dos fenômenos da natureza, para elaborar explicações 

acerca dos mesmos. Em nenhum momento do percurso histórico do método 

experimental houve alguma menção de que seria também um processo para ensinar 

conhecimento científico (ciência). O método experimental, portanto, foi/é um 

processo elaborado historicamente para construção do conhecimento científico. 

(PINHO-ALVES, 2000, p. 197) 

 

Em contrapartida, no espaço escolar, os professores buscam por meio de práticas 

pedagógicas, evitar tal alienação no processo de ensino e aprendizagem. Com o apoio de livros 

e manuais, que por sua vez apresentam um conhecimento lapidado e adaptado, objetivando 

assim sua fácil compreensão e a construção do saber. Digamos que o professor ou um grupo de 

professores percorrem um caminho inverso ao dos cientistas, exatamente por seu objetivo ser o 

de construir o conhecimento, adaptando tais saberes científicos, para elaborar os seus planos de 

aula. Ao reconhecer que o conhecimento científico desenvolvido nas academias não é o mesmo 

trabalhado em sala de aula, e aceitar isso, implica reconhecer que existem sim processos 

transformadores, que modificam o saber científico em um saber ensinado e que tal feito torna 

o objeto de saber sábio em um objeto de saber ensinado é denominado como Transposição 

Didática.  

Em meados de 1975 o sociólogo Michel Verret com a publicação da sua tese intitulada 

“Le temps des études”, apresenta as primeiras ideias conceituais da Transposição Didática, que 

inicialmente estavam mais concentradas na ideia de que apenas o professor era o detentor do 

saber. Partindo então das teorias iniciais de Verret, por volta de 1980 o didata francês Yves 

Chevallard, professor de matemática, impulsiona e expande os seus estudos sobre as teorias da 

Transposição Didática na formação acadêmica, passando a reorganizar tais conceitos, que 

inicialmente eram direcionadas para os estudos da didática da matemática, porque percebia as 

grandes dificuldades que os alunos tinham para compreender e aplicar tais conhecimentos. Em 

suas escritas Chevallard, esclarece o porquê usar a terminologia “Transposição”, tal palavra é 

comumente usada como uma terminologia musical, uma vez que, a transposição definiria a 

mudança de notas musicais de uma forma constante, de um tom para outro, ou seja, um processo 

de “transformação adaptativa” a uma nova conjuntura (Chevallard, 1991), o que se pararmos 

para refletir é exatamente o que o professor desenvolve em seu projeto ou plano de aula. 
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Ainda segundo Chevallard (1991), no processo que se dá a Transposição Didática há 

três tipos de saberes atrelados: o saber sábio (saber científico), o saber a ensinar (quando o saber 

sábio passa por adaptações) e o saber ensinado (o ensinado ao estudante). E que existem dois 

processos de transposição que modificam esses saberes: o primeiro, chamado Transposição 

Didática Externa (TDE) desenvolvido por comunidades, pessoas ou instituições que têm a 

responsabilidade de determinar o que deve fazer parte do ensino das escolas, chamamos de 

noosfera, são os responsáveis por transformar o saber sábio em saber a ensinar, e é externo ao 

ambiente escolar. O segundo processo acontece dentro da sala de aula onde os sujeitos que 

fazem parte da construção do conhecimento são o professor e o estudante, no qual ainda o 

professor assume o papel muito importante em transformar o “saber ensinar” em “saber 

ensinado”, essa transformação dos saberes, por meio de adaptações, é denominada 

Transposição Didática interna (TDI) (FREITAS, 2020, p. 04). 

Nessa perspectiva, a TDI envolve a reestruturação do conhecimento em torno do espaço 

escolar, que por sua vez envolve diretamente o trabalho do professor e suas práticas 

pedagógicas, escolhidas para desenvolver seus planos de aula. Tais práticas, desenvolvidas pelo 

professor farão toda diferença na forma como irá trabalhar variados conteúdos. Dessa forma, o 

professor não corre o risco de dar mais destaque a alguns conhecimentos e desvalorizar outros. 

Em torno disto, a figura do professor é exatamente a de dar significados ao saber ensinado nesse 

processo no qual o estudante passa a construir seu conhecimento. Pinho Alves (2000, p. 233) 

afirma que “na esfera do saber ensinado, criar artifícios que façam diminuir a diferença entre o 

tempo didático e o tempo da aprendizagem” está delimitado à identidade do professor e a sua 

didática. Portanto,  

 

Nessa direção, podemos inferir que a didática desempenha um importante papel no 

processo de transposição, uma vez que ela dá condições para que o professor tenha 

em mente os objetivos que pretende alcançar e permite que o docente selecione 

conteúdos e métodos em função do alcance destes objetivos. De acordo com tais 

afirmações, a didática é um instrumento imprescindível na ação docente, uma vez que 

ela “se caracteriza como mediação entre as bases teórico-científicas escolar e a prática 

docente”. (FREITAS, 2020, p. 06) 

 

Para Pereira (2012, apud Freitas, 2020, p. 05), essa ocorrência da mediação da 

Transposição Didática, confere a algumas características fundamentais na identidade 

profissional docente, tais como:  

 

saber fazer recorte da relevância do conteúdo; dominar o conhecimento em questão; 

saber relacionar o conhecimento em questão com os de outras áreas; saber 

https://www.sinonimos.com.br/reestruturacao/
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contextualizar esse conhecimento; dominar estratégias de ensino para organizar as 

situações de aprendizagem; entre outras. 

 

Por meio desse cenário, e compreendendo o valor significativo que a Transposição 

Didática, infere no processo de ensino e aprendizagem, desde o momento que o professor dá 

início a construção do seu plano de aula. Vale destacar que compete ao professor considerar a 

realidade social na qual sua escola e seus estudantes estão inseridos, e a partir disso, desenvolver 

um projeto de ensino capaz de ser compreendido por seus estudantes. Seja isso, por meio de 

ferramentas pedagógicas, objetos de uso didático dentre outros, tudo como intuito de construir 

o conhecimento, e como citado acima por Pereira (2012, apud Freitas, 2020) “saber 

contextualizar”, “relacionar com outras áreas” de conhecimento e acho que o mais interessante, 

destacado por ele é a capacidade de desenvolver e “dominar estratégias” para estimular o 

aprendizado. 

Ao refletir nos conceitos e ideias abordados até agora, percebo que o PCE citado aqui 

neste trabalho, como uma proposta diferenciada aplicada no Estágio Supervisionado com os 

estudantes do PROEJA, apresentou em todo o seu contexto, desde sua construção até aplicação 

em sala, uma congruência, ao passo que, a proposta de utilizar um terrário como objeto de 

estudo, nos permitiu adaptar conceitos da Química e apresentá-los de uma forma didática e 

motivadora. Confesso que o trabalho foi árduo, mas foi muito gratificante! Planejar e discutir 

diversos assuntos da Química usando um terrário nos tirou de uma zona de conforto, em que 

qualquer temática da Química que fosse abordada precisava cuidadosamente estar atrelada ao 

terrário e suas aplicações, e tudo isso de uma forma contextualizada, como dito por Chevallard 

(1991), trazendo à tona o saber ensinar e todos os seus significados.  

A partir do terrário foi possível trabalhar diversos assuntos de Química, proposto na 

grade curricular do curso do PROEJA e também para as aulas da regência, como por exemplo,  

▪ O ciclo da água e as fases de agregação da matéria;  

▪ Processos de separação de misturas relacionados com o fato do solo ser um filtro 

natural e o uso de minerais no tratamento da água;  

▪ Tabela periódica e os elementos químicos que fazem parte da constituição do 

terrário e suas especificidades e aplicações no dia a dia; 

▪ Propriedades físicas e Químicas da matéria;  

▪ Reações Químicas relacionadas com a fotossíntese e a produção de glicose;  

▪ E por fim a história da Química e as contribuições dos alquimistas para a história 

da Química. 
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Todos esses conteúdos, dentre outros, foram organizados num quadro, onde constava o 

tema da Química e na sequência sua proposta de contextualização. Com o planejamento 

antecipado todas as adaptações e ajustes necessários foram pensados, no intuito de que quando 

o estudante o recebesse em sala de aula, fosse de fácil compreensão, até mesmo porque, bem 

sabemos que a realidade de estudantes do PROEJA não é a mesma de um estudante, que está 

no ensino regular e com a idade adequada. Leite e Gazoli (2012, p. 84) afirma que: 

 

Tal cuidado deve-se inicialmente, às características da população atendida nessas 

classes. Tanto os jovens quanto os adultos que frequentam as salas de alfabetização 

da EJA apresentam um aspecto comum: quase todos são marcados por uma história 

de fracasso e de exclusão vivenciada em uma escola convencional, durante sua 

infância ou adolescência. 

  

Peluso (2003, p. 43) ainda ressalta que 

 

Se considerarmos as características psicológicas do educando adulto, que traz uma 

história de vida geralmente marcada pela exclusão, veremos a necessidade de se 

conhecerem as razões que, de certa forma, dificultam o seu aprendizado. Esta 

dificuldade não está relacionada à incapacidade cognitiva do adulto. Pelo contrário, a 

sensação de incapacidade trazida pelo aluno está relacionada a um componente 

cultural que rotula os mais velhos como inaptos a frequentarem a escola e que culpa 

o próprio aluno por ter evadido dela. 

 

Dessa forma, ao propor um ensino contextualizado e adaptado para possibilitar sua 

relação e aplicação com o terrário, como objeto de estudo, essa experiência permitiu trazer para 

dentro da sala de aula as vivências do dia a dia do estudante, suas experiências com a natureza 

e despertou suas curiosidades quanto a relação da Química com o meio ambiente. A partir dos 

conhecimentos prévios dos estudantes, desenvolveu-se as relações entre o senso comum e o 

conhecimento teórico, a saber, o saber transformado e adaptado para permitir sua melhor 

compressão e relação, colaborando de forma positiva para a construção do conhecimento. O 

interessante da proposta desse PCE verificou-se que foi possível, não apenas valorizar a história 

desse sujeito, como também suas vivências no dia a dia, de tal forma, favorecer uma 

aproximação entre estudante e docente. Destaco a seguir, por meio de algumas imagens, essa 

experiência. 
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Figura 2: Registros fotográficos da aplicação do projeto PCE em sala de aula.  

Fonte: Da autora, 2019. 
 

Por que trabalhar com um terrário fechado como instrumento metodológico e para 

contextualização do Ensino de Química? 

Natasha Romanzoti (2013)1, relata que os terrários surgiram no século XIX em um 

período que mercadores transportavam espécies de plantas por milhares de quilômetros. Para 

isso, eles desenvolviam um mini ambiente autossustentável em que a umidade criada pelas 

plantas coletadas escorregava pelo vidro permitindo assim que permanecessem vivas até o seu 

destino. E foi no ano de 1820, em Londres, que o primeiro terrário, chamado Wardian Case, 

foi criado pelo Dr. Nathaniel Ward. Frustrado porque suas plantas (principalmente as 

samambaias) não estavam resistindo ao ar poluído de Londres, resolveu usar os jarros fechados 

de estudos de insetos para cultivar suas espécies botânicas. E o fato, das plantas permanecerem 

vivas, mesmo em um ambiente totalmente fechado, era pelo fato de que o ciclo da água se 

completava com a transpiração dos vegetais e a condensação da água na parede do vidro, 

fazendo com que aquele mini ecossistema permanecesse vivo e hidratado.  

O terrário simula um ambiente natural em um sistema de vidro transparente fechado, 

esse fato, por sua vez, desperta a curiosidade, e levanta questionamentos como; será que fechado 

irá sobreviver? Como que as plantas no seu interior permanecerão vivas, quando não se pode 

colocar água? Como vamos ver a Química no terrário? E partindo exatamente desses 

questionamentos que a proposta de do PCE cativou os estudantes e os envolve neste processo 

de descobertas e construção do saber. 

O terrário como prática pedagógica é uma forma de incentivar os estudantes a serem 

criativos, inovadores e curiosos quanto a busca de respostas científicas para seus 

questionamentos. Para isso, a observação, investigação, registro, levantamento e comprovação 

 
1
 Link de acesso para o relato realizado por Natasha Romanzoti - Disponível em: https://hypescience.com/jardim-garrafa-

plantas-florescem-em-ecossistema-que-nao-tem-sido-aberto- desde-1972/. Acesso realizado em: 20 de abril de 2019. 

https://hypescience.com/jardim-garrafa-plantas-florescem-em-ecossistema-que-nao-tem-sido-aberto-
https://hypescience.com/jardim-garrafa-plantas-florescem-em-ecossistema-que-nao-tem-sido-aberto-
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de hipóteses são fundamentais no processo de construção do conhecimento, uma vez que, o 

nosso próprio ecossistema é composto não apenas por seres vivos, mas é também um sistema 

dinâmico e complexo, onde há a circulação de materiais de diferentes tipos, com a ocorrência 

de decomposição de materiais orgânicos e a interdependência entre seres vivos e fatores 

abióticos.  

Entendemos que as plantas, o solo, o ar e a água podem se constituir como ferramentas 

fantásticas para o ensino e a aprendizagem de conhecimentos teóricos e experimentais da 

Química, exatamente pelo fato do objeto de estudo desta Ciência - materiais e suas 

transformações - estarem presente em tudo que nos cerca e constitui nosso corpo. E articulado 

a isto, a atividade de acompanhar e observar a construção de um terrário, pode tornar o estudante 

sujeito ativo do seu próprio conhecimento, incentivando um pensamento crítico. Dessa forma, 

o conhecimento adaptado a essas tantas possibilidades cognitivas para colaborar com a 

construção do saber ensinado dos estudantes, e ainda evidenciando tais saberes no cotidiano, 

sem sombra de dúvida, tais conhecimentos científicos ou como dito por Chevallard (1998, p. 

45) saber sábio precisará passar por um processo de transformações didáticas 

 

[...] um conteúdo do conhecimento, tendo sido designado saber a ensinar, sofre, a 

partir de então, um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a 

tomar lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que transforma o objeto de saber a 

ensinar em um objeto de ensino é chamado de Transposição Didática. 

 

 

A relação da Transposição Didática com a construção do conhecimento no ensino de 

Química: antes e depois da sala de aula, do conteúdo, planejamento à execução. 
 

Em toda a trajetória da construção do PCE, até sua aplicação em sala de aula havia uma 

grande preocupação de desenvolver uma proposta didática que fosse significativa, ao ponto de 

alcançar todos os estudantes, e bem sabemos que isso não é fácil, sem dúvida exige do professor 

um forte comprometimento e motivação. Por isso, nesta trajetória de construção à aplicação, a 

proposta didática tinha como ponto estratégico ser diferente do que normalmente se é proposto 

em sala de aula. Para tal, consideramos as dificuldades de comunicação dos estudantes que 

eram de outra nacionalidade, os quais pouco dominavam perfeitamente a língua e a escrita 

portuguesa, até mesmo o fato de termos uma turma heterogênea, com estudantes com mais 

experiências de vida, já outros, mais jovens.  

O fato era que a preocupação em propor algo inovador e com um forte engajamento dos 

estudantes exigiu um planejamento de aula muito bem elaborado e refletido para o perfil dos 

estudantes. Dessa forma tratar cada conteúdo individualmente e pensá-los de uma forma 
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contextualizada e que concomitantemente fosse possível relacionar com o terrário e claro para 

além do terrário, o cotidiano do estudante, foi necessário entender a significativa influência da 

didática neste processo de construção do saber. Para Libâneo (1990, p. 25) o real significado de 

didática é investigar 

 

[...] os fundamentos, condições e modos de realização da instrução e do ensino. A ela 

cabe converter objetivos sócio-políticos e pedagógicos em objetivos de ensino, 

selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos, estabelecer os vínculos 

entre ensino e aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das capacidades 

mentais dos alunos. 

 

Podemos entender a importância que tal capacidade de planejar e construir o saber de 

uma forma contextualizada e contínua, ao passo que tal saber seja reproduzido de uma forma 

não fragmentada, mas sim que cada significado se encaixe como uma peça de um quebra cabeça 

ao seu contexto. Tal aspecto é fundamental na identidade docente, e entender isso na formação 

docente é sem dúvida primordial. Um professor que não tem a capacidade de preparar, planejar 

e construir um saber, infelizmente estará fadado a não alcançar o objetivo proposto para a aula. 

Visando entender se a proposta executada de fato alcançou seu objetivo, ao final do 

estágio supervisionado foi proposto aos estudantes um breve questionário com 10 questões 

(apêndice I), das quais podemos destacar 6 questionamentos (questões 1, 6, 7, 8, 9 e 10), a fim 

de evidenciar como um ensino contextualizado e adaptado e planejado para a realidade do 

estudante, dedicado a cativá-lo e envolvê-lo na construção do seu conhecimento.   

No quadro a seguir constam as respostas dadas pelos estudantes, no final do estágio de 

regência, sendo possível perceber o quão possível é contribuirmos de forma significativa com 

a construção do conhecimento. 
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Questionário Pós Estágio 

Questões 

Selecionadas 
Estudante A Estudante B Estudante C Estudante D Estudante E Estudante F Estudante F 

(1) Como foi, para 

você, aprender 

Química usando como 

objeto de estudo para 

apropriação desse 

conhecimento a 

construção de um 

Terrário? 

Muito interessante e válido, me ajudou a entender melhor a Química e perceber que ela está no meu cotidiano. 

(6) Com relação ao 

domínio do conteúdo 

discutido em sala, 

como você avalia as 

licenciandas? 

Ótimo. Ótimo. Bom. Ótimo. Ótimo. Ótimo. Ótimo. 

(7) Com relação à 

adequação de recursos 

didáticos e técnicas de 

ensino do conteúdo, 

aos objetivos e ao 

nível da turma, como 

você avalia as 

licenciandas? 

Ótimo. Ótimo. Bom. Bom. Bom. Ótimo. Bom. 

(8) Com relação ao 

controle do tempo 

para o 

desenvolvimento das 

atividades planejadas, 

como você avalia as 

licenciandas? 

Bom. Ótimo. Ótimo. Bom. Bom. Ótimo. Bom. 

(9) O que você 

acredita ter sido mais 

interessante para sua 

aprendizagem, nas 

aulas e nas atividades 

desenvolvidas? Por 

quê? 

O formato e o 

modo de aplicar 

os conhecimentos 

da Química de 

forma lúdica, e 

fácil na sua 

interpretação, 

numa matéria que 

geralmente 

assusta. 

O terrário 

porque foi 

melhor pra 

aprender 

Química. 

Eu aprendi 

muita coisa nas 

aulas e nas 

atividades. 

Então a 

informação 

aqui é muito 

diferente lá no 

Haiti. 

O mais 

interessante é 

que eu não 

sabia se 

podíamos 

alimentar as 

plantas em 

potes de vidro 

e aprendi 

novamente que 

não sabia no 

passado. 

O mais 

interessante é 

que eu não 

sabia se 

podíamos 

alimentar as 

plantas em 

potes de vidro 

e aprendi 

novamente que 

não sabia no 

passado. 

As práticas 

mais 

interessantes 

para 

aprender 

Misturar o 

óleo e água, 

e terra, 

também, 

vídeo da 

tabela 

periódica. 

(10) Quais sugestões 

você daria para as 

estagiárias, para 

futuras experiências 

como professoras? 

Na verdade, estão 

de parabéns, pois 

não é fácil a 

proposta, em se 

tratando de 

PROEJA, fica o 

reconhecimento, e 

o esforço, 

dedicado para 

com os alunos .um 

forte abraço 

Fraterno.... 

As aulas delas 

foram 

excelentes e 

não foram 

chatas. 

Minha 

sugestão é de 

todos os 

professores 

ensinar bem. 

Só para 

parabenizá-las 

e agradecê-las 

pela classe e 

saber que 

MEU FILHO e 

EU te amamos 

muito 

MINHAS 

QUERIDAS 

PRINCESSAS. 

Beijos 

Só parabenizá-

las e agradecer 

Foi tudo 

ótimo para 

mim 

Tudo ótimo 

Quadro 1: Questionário pós estágio supervisionado. 

Fonte: Da autora, 2019. 

 

Neste sentido, é possível perceber que a didática assume um papel de destaque tanto 

como uma característica na identidade docente, como também no processo de transposição, 

como argumentado por Freitas (2020, p. 05) “[...] uma vez que ela dá condições para que o 

professor tenha em mente os objetivos que pretende alcançar e permite que o docente selecione 



24 
 

 
 

conteúdos e métodos em função do alcance destes objetivos.” Logo, a didática passa a ser então 

uma ferramenta de tamanho interesse e valor para o processo de ensino e aprendizagem.  

A Transposição Didática é denominada na literatura como a ação de transformar o saber 

científico numa linguagem que permita o processo de ensinar e aprender. Logo, faz parte do 

cotidiano do professor o planejamento de aulas, e por meio da sua didática propor um ensino 

contextualizado e interdisciplinar usando, se necessário, ferramentas pedagógicas que permitam 

um engajamento do estudante na construção do seu conhecimento 

 Astolfi e Develay (1989, p. 94), registra em sua obra que o docente precisa levar em 

conta que a didática apresenta variáveis significantes que darão linearidade ao processo de 

ensino ainda afirma que 

 

Para o docente, trata-se de demarcar variáveis didáticas, ou seja, aquelas que, nas 

situações de aprendizagem, provocam, quando se age sobre elas, adaptações, 

regulações, mudanças estratégicas, e que, finalmente, permitem fazer avançar a 

noção de construção.  

 

 

Em razão disso, o professor desenvolve um papel muito importante neste processo de 

adaptações, partindo da ideia de que o conteúdo precisa ser planejado e trabalhado para uma 

linguagem de fácil compreensão e de possível contextualização com o meio. Segundo Verret 

(1975, apud Chevallard, p. 139, 1991) “Quanto mais distante a forma escolar está do conteúdo 

que busca ensinar, mais provável é esta conversão de objeto”. Tal estratégia de acomodação 

dos conteúdos é realizada no planejamento das aulas e precisa ser projetada para dentro da sala 

de aula, e considerando o que já foi dito anteriormente, a realidade na qual a escola está inserida. 

 Na verdade, muitos professores fazem de forma automática a Transposição dos 

conteúdos, buscando por meio de práticas ou ferramentas pedagógicas, apresentar o saber 

científico numa linguagem simplificada e com mais significados, o ensino contextualizado, por 

exemplo, é uma dessas estratégias, provocar no estudante a reflexão de que determinados 

conhecimentos adquiridos em sala de aula podem ser aplicados ou visualizados no seu dia a 

dia. Nesse contexto, 

 

[...] o levantamento teórico aponta que muitos autores citam a interdisciplinaridade e 

a contextualização como duas facetas indissociáveis da Transposição Didática. A 

interdisciplinaridade por ser aquela que possibilita a intercomunicação efetiva entre 

as disciplinas, enriquecendo a relações entre elas. E a contextualização por ser um 

processo que permite o enraizamento do conhecimento em torno de um contexto que 

permite o uso de exemplos reais na construção de significados. (FREITAS, 2020, p. 

7) 
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Destaco que, da mesma forma que os conceitos da Transposição Didática podem nortear 

o professor quanto ao planejamento da construção do conhecimento, a partir do saber sábio para 

o saber ensinado, quando tratada de forma incorreta e sem estratégia didática, poderá 

apresentar-se de modo negativo na construção dos conhecimentos com o estudante. Segundo 

Chevallard (1991, apud FREITAS, 2020, p.7), existem cinco regras que devem ser tomadas 

como base quando se refere ao processo de transposição do saber e que poderão nortear a prática 

docente para um caminho assertivo, como:  

 

∙ Regra I. Modernizar o saber escolar; ∙ Regra II. Atualizar o saber a ensinar; ∙ Regra 

III. Articular o saber “novo” com o “antigo”; ∙ Regra IV. Transformar um saber em 

exercícios e problemas; ∙ Regra V. Tornar um conceito mais compreensível.  

 

Assim sendo, o professor precisa estar em constante formação e aperfeiçoamento das 

suas estratégias e metodologia de ensino. Logo, ao refletir sobre minhas experiências do estágio 

supervisionado, ficou claro que para planejar uma aula não é apenas separar um conteúdo, 

escolher qualquer objeto ou ferramenta pedagógica e ir para a sala de aula e descarregar 

informações O processo de ensino, do início ao fim, é como uma melodia de uma orquestra 

sinfônica, cada músico reproduz em harmonia um som que ao seu tempo conecta-se com a 

melodia de outro, dando assim sentido e continuidade a uma melodia. Talvez isso soe meio que 

perfeito demais, e bem sabemos que a realidade nas escolas, às vezes, nos causa um sentimento 

de decepção e abandono, porém em contrapartida a esses sentimentos vale primeiramente 

darmos um voto de confiança a nossa própria escolha de profissão, uma vez que foi feita por 

nós mesmos, e com dedicação e reconhecimento dar o valor devido aos sujeitos do processo de 

ensino, neste caso, docente e estudante. 

Quando acreditamos na educação, isso provavelmente reflete na nossa prática como 

docente, na forma como eu me reconheço como sujeito deste processo, tão valioso que é o 

transformar o ensino ao ponto do estudante se sentir motivado no decorrer da sua trajetória 

acadêmica. Percebi isso no estágio, quando por meio de muita dedicação e motivação, foi 

possível observar a conexão que os estudantes desenvolveram com o terrário e os assuntos de 

Química, tornando o processo de ensino rico, motivador e inclusivo, além de permitir que os 

estudantes percebessem como a Química de forma magnífica está conectada com tudo que nos 

cerca.  
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Transformar o saber científico em saber escolar: a importância da apropriação da 

identidade docente, e as experiências da prática no estágio supervisionado para a 

formação docente. 

 

A importância do futuro professor ser capaz de adequar, de forma didática, 

conhecimentos mais complexos, permitindo melhor compreensão, seja por meio de práticas 

pedagógicas contextualizadas ou fazendo uso de ferramentas pedagógicas que permitam trazer 

mais significado para o estudante. Tal ação depende inteiramente de um olhar sensível do 

professor quanto ao que determinará como importante para a construção do saber em seu 

planejamento. Para isso é fundamental na formação da identidade docente levar em 

consideração que 

 

A formação do professor, por sua vez, dar-se-á pela observação e tentativa de reprodução dessa 

prática modelar como um aprendiz que aprende o saber acumulado. 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 que 

observou. Por isso, gera o conformismo, é conservadora de hábitos, ideias, valores, 

comportamentos pessoais e sociais legitimados pela cultura institucional dominante. 

(PIMENTA E LIMA, 2006, p. 8) 
 

 

Partindo da afirmação de Aranha et al. (2015, p. 76), “que a formação do Eu Professor 

ocorre na perspectiva de uma formação que se constitui na relação com o outro. Ao perceber 

que seu crescimento profissional se dá junto aos seus pares”. Neste sentido, a evolução tanto na 

construção da identidade docente como na construção do saber, por parte do estudante, é mútua. 

Formando assim uma parceria muito valiosa, entre professor e estudante, nessa trajetória da 

construção do conhecimento.  

Dado isso, o professor desempenha um papel de mediador na construção do 

conhecimento, e por meio de estratégias didáticas possibilita a contextualização do conteúdo, 

para além do âmbito escolar, logo, é notório a importância do papel docente, e o quanto seu 

desenvolvimento como profissional da educação e sua participação ativa e motivadora na escola 

pode influenciar de forma positiva tanto o estudante, encontrando no seu professor uma 

inspiração, como na escola por acreditar num processo de ensino de sucesso. Tardif (2014, pp. 

249-250) em sua obra aponta: 

 

A grande importância dessa perspectiva reside no fato de os professores ocuparem, na 

escola, uma posição fundamental em relação ao conjunto dos agentes escolares: em 

seu cotidiano com os alunos, são eles os principais atores e mediadores da cultura e 

dos saberes escolares. Em suma, é sobre os ombros deles que repousa, no fim das 

contas, a missão educativa da escola. Nesse sentido, interessar-se pelos saberes e pela 

subjetividade deles é tentar penetrar no próprio cerne do processo concreto de 
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escolarização, tal como ele realiza a partir do trabalho cotidiano dos professores em 

interação com os alunos e com outros atores educacionais. 

 

Outro ponto a se relevar neste processo, e o qual foi percebido de uma forma bem 

significativa em minhas experiências de estágio de regência, e até mesmo no decorrer da minha 

formação acadêmica, é a grande resistência com as disciplinas exatas. Têm-se então, o professor 

das disciplinas de Química, Matemática e Física um grande desafio a ser superado diariamente 

em suas aulas.  Essa resistência do estudante se dá ao fato de não encontrar aplicabilidade ao 

que se estuda, por exemplo, quando é apresentado uma reação Química, é muito difícil para o 

estudante compreender tal processo, tornando-se assim um assunto indiferente, pois não 

encontram aplicação no seu dia a dia.   

Quando na verdade, por exemplo, uma simples e ao mesmo tempo tão importante reação 

Química é encontrada no processo de fotossíntese de uma planta, da qual nós e o nosso planeta 

como um todo, usufruímos. E é exatamente nesse ponto que o saber científico precisa ser 

adaptado e proposto de tal forma que cative o estudante ao ponto de um determinado saber ser 

associado a significados que para o estudante faça sentido. Entendendo assim que tudo que está 

no contexto a sua volta pode ser explicado, até mesmo porque, na esfera do conhecimento 

científico da Química há muitos conceitos com um grande nível de complexidade e que podem 

ser trabalhados de uma forma bem criativa e dinâmica em sala de aula. Vasconcellos (2003, p. 

77) afirma que o professor: 

 

[...] deve se assumir como sujeito de transformação no sentido mais radical (novos 

sentidos, novas perspectivas e dimensões para a existência, nova forma de organizar 

as relações entre os homens), e se comprometer também com a alteração das 

condições de seu trabalho, tanto do ponto de vista objetivo (salário, carreira, 

instalações, equipamentos, número de alunos por sala, etc.), quanto subjetivo 

(proposta de trabalho, projeto educativo, relação pedagógica, compromisso social, 

vontade política, abertura para a mudança, disposição democrática, etc.). 

 

 

Quanto a formação docente, entende-se que a convergência é, sobretudo, estabelecer 

por meio do processo formativo competências das quais o professor terá que desenvolver e 

aplicar em sala de aula, claro, que o ensino que nos apropriamos na universidade não é o mesmo 

que desenvolvemos na escola, mas tal saber nos permitirá elaborar saberes capaz de serem 

compreendidos pelo estudante. Em todo esse processo formativo, tirando as disciplinas 

específicas da Química, as demais disciplinas da área da educação buscam nos preparar para o 

momento no qual nos apresentaremos na sala de aula como professor, além de nos levar a 

refletir em diversas situações às quais um professor precisa atuar, logo, as experiências vividas 

no estágio de regência, em suma, são de grande significado para a formação docente. 
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Acreditamos que é no estágio que poderemos ser capazes de exteriorizar aquilo que no 

decorrer do processo formativo consideramos importante e, de como pretendemos desenvolver 

nossa profissão. Apesar de ser um curto período, o estágio é o momento no qual refletimos, e 

entendemos na prática as dificuldades e possibilidades que um professor encontra no dia a dia 

da sua profissão. Tardif (2014, p. 282) afirma 

 
[...] pois não diz somente que os saberes profissionais se referem ao trabalho, como 

uma teoria se refere a um objeto ou a uma prática, mas vai mais longe, afirmando que 

os saberes profissionais são saberes trabalhados, saberes elaborados, incorporados no 

processo de trabalho docente, que só têm sentido em relação às situações de trabalho 

e que é nessas situações que são construídos, modelados e utilizados de maneira 

significativa pelos trabalhadores. 

 

 Assim, entendemos o estágio como um dos momentos mais enriquecedores para a 

formação acadêmica. Essa experiência permite ao futuro professor se conhecer como mediador 

do conhecimento, permite ainda conhecer a sua capacidade de construir conhecimento de uma 

forma clara, motivadora e significativa. Esse processo não está apenas no planejamento de uma 

aula, mas na prática, é possível ainda considerar a perspicácia na qual desenvolverá a sua aula. 

Estar preparado e sensível a tudo que o cerca, mesmo que as condições externas não sejam tão 

positivas, mesmo porque, sabemos que muitas escolas no nosso país funcionam em situações 

precárias. 

 

O estágio é, por excelência, uma situação dada para a formação docente, pois é 

considerado como um espaço-tempo que permite (auto)reconhecer a identidade, bem 

como aperfeiçoá-la. As mesmas autoras destacam que o estágio, como lócus de estudo 

da profissão docente, propicia discussões não só das práticas docentes em sala de aula, 

mas da carreira docente, abarcando oportunidades de vivenciar o trabalho diário do 

professor para a escola e sociedade. Dessa forma, é importante encarar o estágio como 

um processo de formação tanto teórico como prático, além de permitir uma 

aproximação entre todas as disciplinas nos currículos de formação. Por isso, o 

relevante papel dos professores-orientadores de estágios no acompanhamento das 

ações de modo a fomentar discussões conceituais e práticas que ampliem a formação. 

(FRANCISCO; ERNESTO, 2021, pp. 1198) 

 

Relato em meu último diário de campo, quanto as minhas experiências do estágio de 

regência, e paro para refletir sobre todos os momentos que vivenciei em sala de aula, e a partir 

dos comentários que foram externados pelos estudantes, e com os feedbacks das minhas 

professoras e orientadoras, hoje entendo que mesmo após formada, se eu não estiver preparada 

para dar uma aula significativa e motivadora para meus alunos, como professora, não 

conseguirei alcançar os objetivos propostos.  

 

Finalizei hoje 10 de setembro de 2019 o meu período de estágio na turma do PROEJA 

(IFSC), refletindo agora em todas as aulas ministradas vejo o quanto essa experiência 

foi muito significativa para minha formação e para refletir quanto ao papel do 
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professor e do aluno numa sala de aula. Neste período de um mês atuando como 

professora pude perceber o quanto “a pessoa do professor” como mediador e 

motivador no processo de ensino e aprendizagem, é sem dúvida, fundamental para 

que o aluno se aproprie de um ensino de qualidade, mas também o quanto é importante 

que o aluno almeja apropriar-se desse conhecimento, pensando de forma analógica o 

professor e o aluno são duas engrenagens que precisam estar em sintonia, dessa forma 

tanto um como o outro precisam estar dispostos a desenvolver o seu papel. Pensando 

nisso, a nossa maior preocupação no decorrer da elaboração do projeto era, de fato, 

tornar o ensino significativo para o aluno, mas para que isso fosse possível era muito 

importante que estivesse preparada e disposta para promover este ensino. (Diário de 

campo, FRANCIELE DOMINGUES, 10 de setembro de 2019). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Minhas experiências no estágio supervisionado, bem como a reflexão sobre a escrita 

deste trabalho foi de grande relevância para minha formação acadêmica, pois me permitiu 

perceber ainda mais quanto o papel do docente na formação e desenvolvimento do estudante é 

muito importante. Além de entender que o significado do ser professor não está atrelado apenas 

às vivências dentro da sala de aula, mas está relacionado também ao momento em que o 

professor prepara sua aula, em que de forma criativa busca ferramentas pedagógicas que possam 

inovar sua metodologia de ensino, está até mesmo atrelado no momento de avaliar o aluno, de 

corrigir uma atividade. E o fato é, que é neste momento que o professor tem a oportunidade de 

refletir sobre o quanto sua prática pedagógica e proposta didática, de apresentar o ensino 

contextualizado, foi de fato satisfatório ao passo que o estudante foi capaz de apropriar-se do 

saber ensinado. 

Entender que cada etapa que constroem a identidade profissional de um professor é 

importantíssima, no que tange ao que o mesmo irá oferecer em seu ofício. O professor é o 

mediador do conhecimento, e o seu papel é permitir por meio de estratégias didáticas um ensino 

rico em significados. E apesar do estudo sobre Transposição Didática não ter sido exatamente 

com essas palavras tratados em minha formação acadêmica, bem sabemos, que o professor mais 

executa em sua rotina diária, é exatamente a de transformar e adaptar cada conteúdo, para uma 

competência da qual consiga envolver o estudante no seu próprio processo de construção do 

conhecimento.  

 Ensinar por si só já é um grande desafio, e fazer com que o estudante se perceba como 

parte de algo muito maior e que os conhecimentos que ele aprende em sala de aula podem torná-

lo ainda mais capaz de romper fronteiras sejam elas sobre diversidades, afetivas, cognitivas, 

entre outras. Penso que o estágio contribuiu de forma expressiva, porque nos coloca em contato 

com a realidade de futuros professores e a tudo que compete “ser professor”. Tardif (2014, p. 
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282) realça esse pensamento quando afirma que “O trabalho não é primeiro um objeto que se 

olha, mas uma atividade que se faz e é realizando-a que os saberes são mobilizados e são 

construídos”. 

 E, considerar que a Transposição Didática se propõe, neste caso, ser uma teoria 

significativa e interessante para entender o processo do saber, ao passo que quando tal saber 

deixa de existir apenas na esfera da ciência complexa, deixando assim de servir à apenas 

cientistas e pesquisadores, e passa a ser um saber adequado para o ambiente escolar, tornando-

se assim um objeto de ensino e enriquecendo as possibilidades do saber ensinado na sala de 

aula. 
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