
 

 

Universidade de São Paulo 
Instituto de Física 

Instituto de Química 
Instituto de Biociências 
Faculdade de Educação 

 

 

 
Gildo Girotto Júnior 

 

 

 

De licenciando a professor de Química: 
um olhar sobre o desenvolvimento do 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 
 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2011



 

 

 

Gildo Girotto Júnior 
 

 

 

 

 

 

De licenciando a professor de Química: 
um olhar sobre o desenvolvimento do 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 
 

 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Instituto de 

Física, ao Instituto de Química, ao Instituto de 

Biociências e à Faculdade de Educação para a 

obtenção do título de Mestre em Ensino de Ciências. 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Carmen Fernandez 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2011



 

 

 
Autorizo  



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Neste momento, ao completar mais uma etapa da minha formação, necessito 

agradecer a algumas pessoas que foram imprescindíveis nesta conquista. 

 Agradeço especialmente a professora Carmen Fernandez por compartilhar 

seu conhecimento comigo, pelas discussões realizadas e pelas horas de dedicação. 

Foi devido a ela que consegui desenvolver o presente trabalho. 

 Agradeço aos integrantes do grupo de pesquisa PEQUIM pelos conselhos, 

críticas, por nossas reuniões e discussões. 

 A meus pais (Maria e Gildo) que me orientaram desde cedo e que fizeram 

com que me tornasse a pessoa que sou hoje, capaz enfrentar os desafios da vida e 

capaz de obter mais esta conquista. 

 Aos meus irmãos (Dé e Du) por proporcionar um ambiente familiar agradável. 

Ao Dé devo agradecer por ser um exemplo de pessoa ao qual me inspirei desde 

cedo. Ao Du pelo incentivo a busca de conhecimentos. Creio que nunca chegaria ao 

patamar em que me encontro não fosse a inspiração que o Du me deu. 

 Agradeço a Rosi, por ser minha companheira, me incentivando e por vezes 

me cobrando. Agradeço por estar sempre ao meu lado nos momentos bons e ruins. 

 Aos amigos Re e Paula, pelos momentos bons que se foram e que ainda 

virão. Em especial ao Re por compartilhar angústias e a Paula por me deixar dormir 

no apartamento varias vezes. 

 Aos amigos Caio, Nadja, Delfino, Tabata, Ronaldo e Vanessa, Rodrigo e 

Camila, pelos bons momentos. 

 Aos amigos e colegas de trabalho, PC (ícone do conhecimento químico), Ana, 

Zezé e Malachias pelas dicas e auxílios e pelo compartilhamento de felicidades e 

angústias de que só quem trabalha onde trabalhamos sabe. 

 As instituições de ensino por onde passei durante estes quatro anos. Seja por 

incentivar minha pesquisa e minha formação ou por não fazê-lo, o que me deu 

motivação para continuar a pensar a educação. 

 Aos professores e professoras que contribuíram para minha formação. Em 

especial ao Shulman, que deu subsídios para o desenvolvimento deste trabalho. 

 A Deus por me dar forças. 



 

 

 

RESUMO 

Girotto Jr., G., De licenciando a professor de Química: um olhar sob re o 
desenvolvimento do Conhecimento Pedagógico do Conte údo. 2011. 160f. 
Dissertação (Mestrado) apresentada ao Instituto de Física, Instituto de Química, 
Instituto de Biociências e à Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. 
 

Uma série de pesquisas faz referência ao estudo do desenvolvimento dos 
conhecimentos necessários ao professor, englobando o conhecimento sobre o conteúdo, o 
conhecimento sobre a prática e o conhecimento sobre as diversas teorias de ensino e como 
fazer a relação teoria/prática. Com similar relevância, a discussão entre formação inicial e 
continuada vem sendo abordada no sentido de propor currículos de formação que possam 
contribuir cada vez mais para a formação de profissionais reflexivos. O conceito de 
Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK), inicialmente proposto por Shulman, está 
relacionado a um conjunto de saberes que vão além do conhecimento técnico do conteúdo, 
incluindo as formas de representações sobre o conteúdo e sua seleção, as exemplificações 
e analogias, as metodologias didáticas que podem ou não favorecer o aprendizado 
significativo deste ou daquele conteúdo. Esse conceito tem sido ampliado, desde o 
entendimento de Van Driel como conhecimento referido a um tópico particular do ensino 
juntamente com o conhecimento da experiência de como ensinar este tópico até o de Kind 
em que aponta o PCK como o conhecimento que os professores utilizam durante o processo 
de ensino. Neste trabalho investigamos o desenvolvimento do PCK de professores formados 
no curso de licenciatura em Química do Instituto de Química da Universidade de São Paulo 
e que hoje atuam como professores de química no ensino médio e superior. Nossos dados 
envolvem as atividades escritas, as gravações das aulas ministradas e as reflexões de três 
licenciandos que cursaram a disciplina Instrumentação para o Ensino da Química I, além de 
entrevistas e gravações em áudio de aulas de Química desses professores em seus 
contextos reais de sala de aula após um período que variou de três a cinco anos depois de 
formados. Utilizamos os instrumentos CoRe (Representação de Conteúdo) e PaP-eRs 
(Repertórios de experiência Profissional e Pedagógica) para documentar a prática desses 
professores e assim, reconhecer seu PCK. Para as análises utilizamos o Modelo de 
Raciocínio Pedagógico e Ação de Shulman e os tipos de conhecimento do modelo de 
Morine-Dershimer e Kent. Utilizamos também a ferramenta de análise de discurso proposta 
por Mortimer e Scott para identificar padrões de interação. Nesses professores, o 
desenvolvimento do PCK foi promovido durante a formação inicial através de experiência de 
planejamento e intervenção em sala de aula e atividades que buscaram estimular a reflexão 
sobre a ação. Os dados após três anos de experiência profissional revelam um incremento 
no PCK desses professores resultante da experiência em sala de aula e do processo 
reflexivo. A partir das análises realizadas, algumas implicações são fornecidas para a 
formação de professores de química. Apontamos para a necessidade de cuidar desse 
momento especial na trajetória dos professores - os anos iniciais de experiência profissional. 
Salientamos a necessidade de atuar nesse início de carreira, com grupos colaborativos, com 
intuito de contribuir mais diretamente para o desenvolvimento do PCK. 

 

Palavras chave : conhecimento de professores de Química; conhecimento pedagógico do conteúdo; 
desenvolvimento profissional. 



 

 

 

ABSTRACT 

Girotto Jr., G., From pre-service to in-service chemistry teacher: a  look  to the 
pedagogical content knowledge development. 2011. 160f. Dissertation (Master 
in Science Education – Chemical Education) submitted to the Physics Institute, 
Chemistry Institute, Bioscience Institute and Education Faculty, University of São 
Paulo.  
 

The literature refers to the study of the development of teacher knowledge, 
encompassing content knowledge, practical knowledge and the knowledge about different 
teaching-learning theories and how to deal with the theory/practice relationship. With similar 
relevance, the discussion about pre-service and in-service teacher education has been 
approached in order to propose teacher education curricula that can increasingly contribute 
to the reflective practitioners. The Pedagogical Content Knowledge (PCK), initially proposed 
by Shulman, is related to a set of knowledge that go beyond the content knowledge and 
include the content representation and their selection, the examples and analogies, the 
methodologies that may or not facilitate the meaningful learning of this or that content. This 
concept has been amplified, since then. Van Driel understands PCK as the knowledge 
related to a particular subject matter as well as the knowledge from practice in how to teach 
this topic. Moreover Kind´s conception points out the PCK as the knowledge teachers use 
during the teaching process. In this work we investigated the PCK development of trained 
teachers, graduated the course from Chemistry Institute of University of São Paulo and now 
work as teachers of chemistry both in high school or university. Our data involve written 
activities, the recordings of the classes and the reflections that three undergraduates taking 
the Methodology for Chemistry Teaching course (QFL 2505), as well as interviews and audio 
recordings of Chemistry lessons from these teachers in their real contexts of their classroom 
after a period of three to five years of graduation. We used the instruments CoRe (Content 
Representation) and PaP-eRs (Pedagogical and Professional experience Relatories) to 
document the pedagogical practice and then, recognize the teacher’s PCK. We relate some 
aspects in the teacher discourse to the Model of Pedagogical Reasoning and Action from 
Shulman and to the teacher knowledge components from Morine-Dershimer and Kent. We 
also used the discourse analysis tool from Mortimer and Scott to identify teaching 
approaches and interaction patterns. In the investigated teachers, the development of PCK 
was promoted during pre-service teacher education through the experience of planning and 
intervention on classroom and reflection-on-action activities. Data after three years of 
professional experience reveal an improvement on this teacher PCK resulting from the 
classroom experience and the reflective process. From the analysis, some implications are 
pointed out for chemistry teacher education. We emphasize the special moment during 
teacher’s professional development – the initial years of professional experience. We point 
out the importance of work with collaborative groups during the initial phase of teaching in 
order to contribute more directly to the development of teachers PCK. 
 
 
Keywords: chemistry teacher knowledge; pedagogical content knowledge; professional 
development. 
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APRESENTAÇÃO 

O estudo da Ciência, suas atividades, métodos e aplicações sempre chamaram 

minha atenção. Durante o Ensino Médio iniciou-se uma nova etapa em meus estudos, na 

qual comecei a ter contato com as disciplinas de ciências naturais de modo individual. Na 

Química conheci os diferentes átomos e através das diferentes teorias memorizei quais se 

ligavam com quais. Aprendi a calcular a quantidade de produtos formados em reações e os 

cálculos de energia envolvida. Assim como decorei os diversos nomes das funções 

orgânicas e os átomos em suas composições. Foi assim que fui educado em Química. Um 

aprendizado pautado em conceitos sem fundamentos práticos, sem caráter histórico, sem 

humanidade. 

Entretanto, o contato com profissionais fora da escola e com a literatura fez com que 

eu me interessasse pela Química e buscasse a carreira de professor de Química, almejando 

um ensino que pudesse florescer nos alunos o interesse e o entendimento da Ciência. 

Durante a graduação desenvolvi várias atividades ligadas ao ensino de Química, das 

quais duas possuem relevância significativa para o desenvolvimento deste projeto: participei 

de projetos de extensão universitária e fui membro de um grupo de pesquisa em Ensino de 

Química. Tais atividades possibilitaram o contato com a prática de ensino e com a pesquisa 

em ensino. Desde o início de minha formação fui levado a refletir, antes, durante e depois 

das aulas sobre as atividades que realizávamos. Refletíamos em grupo, divergíamos com o 

propósito de chegarmos a um ideal comum para uma determinada estratégia de ensino. A 

participação no grupo de pesquisa me fez considerar a possibilidade de que se o processo 

reflexivo me auxiliou no aprimoramento de minha prática na formação inicial a experiência 

profissional incorporada a esse processo poderia ter contribuições ainda mais grandiosas no 

processo de desenvolvimento profissional e consequentemente no ensino-aprendizagem. 

Este é um dos principais motivos pelo qual me interessei em discutir e investigar no 

trabalho de mestrado o desenvolvimento profissional na formação inicial e continuada, tendo 

como uma das idéias centrais a reflexão sobre o trabalho desenvolvido. 

Claramente ao se pensar em uma proposta de pesquisa, diversas são as escolhas 

que devem ser realizadas no que diz respeito a referenciais, metodologias, formas de 

realizá-lo. Tive um contato intenso com diversas pesquisas sobre o desenvolvimento do 

conhecimento profissional, desde a categorização e definição de “tipos” de conhecimentos 

até a questão de como o processo de desenvolvimento dos mesmos ocorrem, surgindo 

nesse momento o interesse pelo estudo do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo. 

Esse construto teórico que se refere ao conhecimento profissional e, portanto, 

incorpora uma série de outras categorias do conhecimento, apesar de ter sido proposto há 
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mais de 20 anos, e ter sido estudado durante os anos subsequentes, ainda apresenta-se 

atual nas discussões sobre a formação de profissionais. Além disso, uma série de 

questionamentos ainda podem ser efetuados sobre o assunto, e que deste modo vi a 

possibilidade de creditar contribuições para a formação de professores ao desenvolver a 

pesquisa utilizando o PCK como referencial. 

Portanto a investigação aqui exposta busca discutir a formação de professores 

olhando o papel da formação inicial e da experiência profissional no desenvolvimento do 

PCK. Para tanto, apresento no tópico 2 uma revisão sobre as idéias de diversos autores 

sobre a formação de professores, trabalhando questões relacionadas a habilidades, 

competências e conhecimentos vinculados ao profissional da educação, seguido de uma 

contextualização a respeito do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo. Na sequência a 

essa contextualização, apresento o contexto de estudo e as análises realizadas. 

Espero que possa, com o trabalho desenvolvido, contribuir para a discussão e a 

negociação de propostas de formação profissional cada vez mais robustas e completas, 

visando sempre à melhoria do processo educativo como um todo. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os fatores que atuam no processo de ensino são múltiplos e complexos e uma 

melhoria no ensino só terá resultados frutíferos se esses diversos fatores forem 

considerados de maneira global (KEMMIS, 1987). 

Durante a formação inicial, os professores já possuem uma série de idéias, 

concepções e atitudes sobre o ensino-aprendizagem da ciência (MELLADO, 1998) que é 

resultado dos muitos anos que eles passaram na escola enquanto alunos, aceitando ou 

rejeitando as regras dos seus próprios professores de ciências (BRISCOE, 1991; 

GUNSTONE et al., 1995; GUSTAFSON, ROWELL, 1995; WALLACE, LOUDEN, 1992). 

Essas concepções se formaram desde o início dos anos escolares para cada professor e, 

segundo alguns pesquisadores investigaram (AGUIRRE, HAGGERTY, 1995), não mudam 

significativamente durante o curso universitário. 

Alguns estudos indicam que a contradição entre as concepções dos professores e 

suas práticas em sala de aula é maior em professores novos, recém formados ou nos 

licenciandos durante os estágios do que em professores mais experientes (GALLARD, 

GALLAGHER, 1994; BOL, STRAGE, 1996). 

Outros autores apontam que, devido à complexidade da sala de aula, a concepção 

de ensino-aprendizagem que um determinado professor manifesta não necessariamente 

corresponde à sua atuação em sala de aula (HUIBREGTSE; KORTHAGEN; WUBBELS, 

1994). Nesse sentido, diversos pesquisadores têm privilegiado a importância do 

conhecimento prático. Na complexidade da sala de aula real, os professores constroem 

modelos simplificados com os quais eles se sentem confortáveis e que eles consideram não 

conflitantes com os seus próprios e que os permitem atuar. Entretanto, pode não ocorrer 

transferência para a sala de aula das concepções dos professores, se eles não tiverem 

esquemas de ação práticos que sejam coerentes com suas concepções (TOBIN, 1993). 

Nas três últimas décadas a pesquisa com professores têm apresentado contribuições 

importantes e revelado a necessidade da articulação entre a teoria e a prática no currículo 

de formação de professores (COCHRAN-SMITH, 2001; COCHRAN-SMITH, LITLE, 1993; 

SHULMAN, 1987; ORLAND-BARAK, YINON, 2007). 

Outro ponto importante a destacar na pesquisa com professores é que ela tem se 

centrado principalmente nos requisitos específicos para compreender uma disciplina, ou 

seja, ensinar depende de um comprometimento com o conteúdo que se ensina. Assim tanto 

o conteúdo que relaciona teorias pedagógicas e prática profissional quanto o que relaciona 
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conteúdos específicos de uma determinada disciplina vem sendo alvo de estudo pelos 

pesquisadores (ELMORE, 1992). 

Uma das áreas em que as pesquisas vêm sendo desenvolvidas se concentra no 

reconhecimento de categorias relacionadas à prática profissional. Segundo Wilson, Shulman 

e Richert (1987) o conhecimento do professor pode ser categorizado em diferentes tipos: 

conhecimento do conteúdo; conhecimento pedagógico; conhecimento do currículo; 

conhecimento dos alunos e da aprendizagem; conhecimento do contexto; conhecimento 

pedagógico do conteúdo e conhecimento da filosofia educativa, fins e objetivos. 

Na tentativa de direcionar e contextualizar a pesquisa, os referenciais e fundamentar 

os objetivos pretendidos, apresento inicialmente algumas contribuições de autores que 

discutem a formação e o trabalho do professor na sociedade atual, de modo a buscar 

relações com o desenvolvimento do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo. 

Juntamente a esse levante, destaco pesquisas que vem sendo realizadas no sentido 

do reconhecimento das categorias de conhecimento relacionadas ao ensino e os modelos 

que buscam relacioná-las. 

Apresento, posteriormente, uma revisão que busca contextualizar os conhecimentos 

necessários à prática profissional e dentro destes o referencial teórico utilizado trazendo um 

levante histórico referente ao uso das teorias sobre o Conhecimento Pedagógico do 

Conteúdo, e como a pesquisa nesta área vem se desenvolvendo e contribuindo para a 

formação inicial e continuada de professores. 

Cabe ressaltar que o desenvolvimento da pesquisa vem tendo forte contribuição das 

leituras e discussões realizadas em grupo e do processo de coleta e análise dos dados, 

fornecendo subsídios para o melhor entendimento do tema e para a expansão dos conceitos 

estudados. 

A partir dos modelos e referenciais teóricos e da análise dos dados coletados, 

procuramos pensar a respeito do desenvolvimento do conhecimento pedagógico do 

conteúdo de professores recém formados, focando em aspectos relacionados à formação 

inicial e à experiência profissional. 

Deste modo, a revisão se divide em quatro momentos principais: Formação de 

professores, Conhecimento de professores, Desenvolvimento do Conhecimento Pedagógico 

do Conteúdo e Formas de análise e reconhecimento deste conhecimento. Os temas 

levantados pretendem dar o suporte teórico à análise dos dados. 
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2. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

Cada vez mais a formação inicial e continuada de professores vem sendo discutida 

devido, dentre outros aspectos, às mudanças sociais ocorridas e a consequente 

reestruturação da escola. É lógico pensar que as características do professor na sociedade 

atual, marcada pela facilidade na comunicação e no acesso a informações, não são as 

mesmas daquelas de um professor que atuou há uma ou duas décadas atrás e nem serão 

iguais aquelas de um professor que atuará nas décadas futuras. O profissional atuante no 

ensino vive em um contexto próprio e deve ser preparado para atuar considerando suas 

especificidades. Podemos então questionar: qual a função do professor na sociedade atual 

e quais características deve possuir este profissional. De um modo bastante geral, como cita 

Gaspar e Roldão (2007): 

na atividade de ensinar por parte dos professores é que eles se constituem 
como indispensáveis porque são – ou devem ser – aqueles que se 
especializam na função de fazer com que outros (que hoje são todos os 
cidadãos) aprendam um saber que socialmente se considera que lhes é 
necessário – saber corporizado no conceito de currículo enquanto conjunto 
de saberes cuja apropriação, num dado tempo e contexto, é socialmente 
reconhecida como necessária. (...) Por isso e para isso são necessários 
profissionais de ensino que o saibam fazer – os professores. 

A busca pela formação de profissionais competentes ao desenvolvimento da função 

acima proposta é um grande desafio, pois, exige mais que formar um apresentador de 

saberes àqueles que não o possuem, exige um profissional capaz de promover um ensino 

contextualizado, interdisciplinar, que esteja coerente com as necessidades da demanda da 

sociedade atual e com a realidade escolar. Para isso é necessário que o profissional 

formado tenha a capacidade de criar mecanismos de adaptação da prática a cada situação 

e a cada ambiente de ensino que atue. 

Deste modo podemos pensar então quais competências o professor deve 

desenvolver para promover o ensino. Ao nos referirmos a este tema, alguns significados 

podem ser relacionados. De modo a evitar ambiguidades, proponho-me a utilizar a 

denominação de Phillippe Perrenoud abaixo adaptada: 

Competência é a capacidade de um sujeito de mobilizar recursos cognitivos 
para enfrentar uma solução complexa (PERRENOUD, 1999). 

O profissional que suporta essa capacidade é aquele que dispõe necessariamente 

de alguns recursos, dos quais podemos citar o conhecimento do conteúdo específico a ser 

ensinado, a habilidade de ensinar, a coerência durante a avaliação, o conhecimento dos 

valores culturais daqueles ao qual se ensina e, além disso, deve ser capaz de administrar as 
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diferentes emoções envolvidas no processo de ensino, tendo em vista a relação humana 

existente. 

Algumas críticas são feitas à utilização do termo competência no sentido de que o 

mesmo estaria substituindo os saberes profissionais e deste modo restringindo o trabalho 

docente a um trabalho técnico, não intelectualizado (PIMENTA, 1999). No entanto, 

compreendemos que para que o profissional possa desenvolver suas competências, 

necessariamente ele deve possuir tais saberes e deste modo possuir a capacidade de 

reflexão e reconstrução dos saberes através de suas ações e do processo de reflexão. 

Outro ponto bastante discutido é a questão do saber fazer, ou do conhecimento 

prático. Um professor que tem um bom domínio dos conteúdos específicos conhece as 

possibilidades para a abordagem didática será, necessariamente, um professor 

competente? Tal professor consegue relacionar teoria e prática? 

De fato, as competências não são os conhecimentos que o profissional deve possuir, 

mas sim a capacidade de organizar e utilizar esses conhecimentos para a resolução de uma 

questão problema. Deste modo os conhecimentos são uma necessidade para o 

desenvolvimento das competências, entretanto tê-los não significa ser um profissional 

competente. 

É nessa discussão que se concentra a questão do saber-fazer. Como o professor 

mobiliza seus conhecimentos de modo a desenvolver uma prática significativa? Como o 

professor desenvolve as competências necessárias ao ensino? Tais questões vêm sendo 

estudadas e discutidas nas pesquisas sobre os cursos de formação docente sendo que 

novas propostas curriculares e teorias vêm surgindo com o intuito de investigar e na 

tentativa de equacionar tais questões. 

Se voltarmos aos cursos de formação nas décadas de 70 e 80, verificaremos um 

modelo técnico que propõe a aquisição de uma grande quantidade de conteúdo frente à 

falta de contextualização do mesmo. Nessa formação, a competência que cabia ao 

professor não era pensar sobre o ambiente de ensino e possibilidades do ensino, mas 

simplesmente seguir um protocolo. A respeito dessa formação Rosanne Evangelista Dias e 

Alice Casimiro Lopes (2003) citam: 

a pretendida eficiência educacional poderia ser alcançada desde que 
controlado o trabalho docente, muitas vezes a partir de mecanismos 
presentes na administração escolar (...) Esse controle do professor no 
exercício do magistério se apresentou como uma tendência no currículo por 
objetivos. Neste, a formulação dos objetivos comportamentais pela 
especificação do desempenho a ser realizado, da condição de realização e 
do critério de avaliação do desempenho não abria espaço para a 
improvisação, a imprevisibilidade e a multidimensionalidade da prática 
educacional. O professor atuava como um perito ou gerente das condições 
de aprendizagem, não cabendo a ele, na sua função, parar para pensar no 
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que fazer, mas sim encontrar os caminhos e os meios para fazer o que lhe 
fosse pedido. Com isso, a função do professor assumia uma dimensão 
técnica altamente restritiva de sua autonomia, criatividade e capacidade 
intelectual e política. 

Chegando ao final da década de 90, o Brasil, seguindo uma tendência mundial de 

reformulação na estrutura dos cursos de formação adota o currículo por competências, 

construindo a idéia de que a escola deve estar sintonizada com as mudanças da sociedade, 

ajustada ao mercado de trabalho. Ainda segundo as autoras: 

A complexa conjuntura que se apresenta tanto nos Referenciais (1999) 
como nas Diretrizes (2001) indica para a escola novas tarefas, entre as 
quais a ressignificação do ensino em resposta aos desafios 
contemporâneos. A reforma curricular realizada no Brasil, em todos os 
âmbitos da educação, é entendida como necessária ao “desenvolvimento 
das pessoas e da sociedade” assim como para “favorecer as 
transformações sociais necessárias”. 

Na prática, os currículos dos cursos superiores passam a incorporar disciplinas que 

visam integrar conteúdos específicos com os conteúdos ditos pedagógicos numa tentativa 

de enfrentar o problema da relação entre teoria e prática. 

Diante do exposto até aqui, percebe-se que o desenvolvimento profissional pode ser 

associado à construção de relações entre teoria e prática, que por sua vez compreende o 

desenvolvimento de esquemas mentais para a resolução de questões que se apresentam, e 

que no caso do professor, fazem parte de um contexto escolar. Esse desenvolvimento se 

dará tanto quanto o professor aplicar seus conhecimentos a situações reais do ensino 

através de uma prática reflexiva. 

Neste trabalho buscamos pensar nas questões que se referem à formação do 

professor e o conhecimento profissional. Especificamente buscamos estudar como o 

processo reflexivo durante o curso de formação inicial e durante suas primeiras experiências 

podem contribuir para o desenvolvimento das competências necessárias à prática 

profissional principalmente no que tange a relação entre teoria e prática em professores de 

Química. Deste modo faz-se necessário contextualizar as pesquisas que vem sendo 

realizadas sobre a prática profissional. 

Há hoje um amplo estudo sobre as competências necessárias ao ensino e sobre os 

conhecimentos que o profissional da educação deve possuir para desenvolver o processo 

de ensino-aprendizagem de forma significativa. Tais enfoques trabalham desde a 

perspectiva teórica, ou seja, pensar sobre como desenvolver uma prática educacional, 

seguindo até a vertente prática, coletando dados e estudando o professor em seu ambiente 

próprio, o ambiente escolar (que envolve a sala de aula em particular e a escola de maneira 

geral). Tal ambiente é onde ocorrem as interações com outros profissionais, com outros 
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seres humanos e que possibilitam as modificações na forma de pensar e agir do professor. 

É neste ambiente que se desenvolve o trabalho interativo e é ali que as crenças dos 

professores vão ser julgadas, colocadas em prática, sofrer críticas e elogios, sendo neste 

ambiente que se dará a construção social do trabalho docente e onde os conhecimentos do 

professor irão ser reconstruídos de modo a adaptar-se ao contexto real de atuação. 

Buscando estudar o trabalho do professor, analisando como os conhecimentos do 

professor são modificados no trabalho com e sobre outros seres humanos, desde seus 

conhecimentos aprendidos durante o curso de formação inicial até os conhecimentos 

desenvolvidos na prática profissional utilizaremos o termo trabalho interativo quando nos 

referirmos a essa interação que ocorre dentro do ambiente escolar (TARDIF, 2000). 

No âmbito escolar o professor passa a ser submetido a regras, a divisões no 

trabalho, a aspectos burocráticos, a interação com profissionais mais ou menos experientes, 

que antes, em seus planejamentos de aula durante a graduação, não foram pensados, pois, 

tal trabalho interativo ocorre quase que exclusivamente dentro do ambiente escolar. Esses 

aspectos novos ao professor recém formado influenciam em sua prática, modificando seus 

entendimentos de como desenvolver o processo de ensino dos conteúdos. Podemos, então, 

pensar que o trabalho interativo contribui de modo significativo para o desenvolvimento de 

novos conhecimentos e competências ao ensino do professor recém formado. 

Pesquisas realizadas no passado acabavam por percorrer o caminho de investigação 

analisando o processo de ensino de fora e fazendo prescrições sobre como o mesmo 

deveria ser realizado, quais ações o professor poderia promover para desenvolver o ensino 

com maior qualidade, um ensino mais eficaz. Entretanto, um profissional competente não é 

aquele capaz de reproduzir protocolos ou receitas, mas sim aquele capaz de reconstruir sua 

prática incorporando aspectos que julga coerentes e principalmente aspectos que estejam 

relacionados à especificidade do seu ambiente escolar. 

Ao pensarmos no desenvolvimento que ocorre na formação inicial, verificamos que o 

profissional que se forma possui algumas deficiências que se relacionam justamente a essa 

interação entre os conhecimentos teóricos e os aspectos práticos. O professor iniciante, por 

exemplo, quase sempre não conhece o seu público, suas crenças, seus objetivos. Por mais 

que tenha o domínio do conteúdo da matéria, e conheça as diversas teorias da 

aprendizagem, será necessário que o profissional observe e reestruture suas ações de 

acordo com as características deste público. Assim, a observação da prática profissional 

pode trazer subsídios para a compreensão de quais conhecimentos práticos são 

fundamentais para essa reestruturação, para essa compreensão do ensino. 

Segundo Tardif (2000), se pensarmos no desenvolvimento de competências e 

habilidades do ensino através da prática interativa, devemos então buscar estudar o 
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desenvolvimento profissional partindo dele mesmo, ou seja, a partir daquilo que o professor 

faz, de suas ações, de seu modo de planejar e executar o ensino. “Somente o contexto 

interativo cotidiano permite compreender as características cognitivas particulares da 

docência e não o inverso”. Assim, o desenvolvimento dos conhecimentos profissionais deve 

ser analisado segundo o que os professores realmente fazem e não segundo prescrições 

daquilo que eles deveriam fazer. Ainda segundo o autor: 

A docência é um trabalho cujo objeto não é constituído de matéria ou de 
símbolos, mas de relações humanas com pessoas capazes de iniciativa e 
dotadas de uma certa capacidade de resistir ou de participar da ação dos 
professores (TARDIF, 2000, p. 35). 

O que se pretende com esta visão do ensino é formar profissionais dinâmicos, que 

tendam a atuar de maneira reflexiva sobre sua prática e não profissionais prontos a seguir 

rotinas e receitas sem a capacidade de identificar necessidades diferentes a cada situação 

particular de ensino. 

Segundo os conhecimentos que se evidenciam na prática profissional e em seu 

desenvolvimento é que as pesquisas atuais buscam analisar os planejamentos e a 

estruturação dos conteúdos a serem abordados, a forma de avaliação, a interação entre 

professor e aluno e entre o professor com seus pares. Através destas análises podemos 

apontar indícios de desenvolvimento profissional e relacioná-lo aos aspectos particulares 

vivenciados por aquele profissional. Ainda mais, podemos buscar compreender quais 

conhecimentos estão relacionados a esse desenvolvimento. 

Devemos aqui ressaltar que acreditamos que experiência por si só não pode ser 

considerada uma forma de construção e desenvolvimento. O que queremos dizer é que a 

prática profissional deve ser uma prática significativa, e tal significação se dá pela constante 

reflexão sobre os processos vivenciados e a partir dos conhecimentos já compreendidos 

pelo professor. São esses processos significativos que são alvo de nossa análise e que 

buscamos trazer para a formação inicial do licenciando. 

Sob essa ótica da reflexão, outra linha de pensamento que vem sendo bastante 

explorada durante os últimos anos é a do profissional reflexivo, que teve início no Brasil com 

as idéias de Donald Schön. Segundo o autor, o profissional formado nos moldes de um 

currículo voltado à racionalidade técnica que apresenta os conteúdos, sua aplicação e 

posteriormente o estágio, onde o aluno aplica seus conhecimentos técnicos não conseguem 

dar resposta às situações que ocorrem no ambiente escolar. 

Deste modo Schön propõe a formação profissional como um momento de construção 

do conhecimento, através da reflexão na ação e sobre a ação. Esse conhecimento faz parte 
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da ação e não a precede. Assim os currículos de formação profissional deveriam propiciar a 

capacidade de refletir. 

Devemos deixar claro que a idéia de professor reflexivo vai além do profissional que 

reflete sobre os conteúdos e as formas e estratégias de ensino. Tal enfoque abrange um 

espectro que aborda não apenas as estratégias de ensino, mas a tomada de consciência 

dos aspectos políticos, econômicos e sociais dentro do ambiente escolar. Em nosso estudo, 

abordaremos apenas a parcela deste referencial que se refere à reflexão sobre o ensino dos 

conteúdos.  

Entretanto, devemos considerar que o profissional reflexivo não deve atuar 

individualmente, é necessário que haja um trabalho coletivo, interativo. Além disso, a 

simples reflexão sobre a ação não é o único fator decisivo na formação de profissionais. 

Tais profissionais devem possuir os conhecimentos necessários para atuar na tomada de 

decisões, conhecimentos esses que vão desde o conteúdo às leis e políticas que regem o 

seu trabalho. Só assim ocorrerá a formação de profissionais competentes. 

Com base nesses aspectos, propostas de disciplinas em cursos de formação de 

professores de Ciências surgem então com um enfoque na abordagem do profissional 

reflexivo buscando deste modo contribuir para as dificuldades da relação entre teoria e 

prática. 

Um exemplo de um curso de formação de professores diferenciado é o da 

Universidade Federal do Paraná, Campus Litoral no curso de licenciatura em ciências. Tal 

curso apresenta uma estrutura pautada na democratização das disciplinas, tendo como 

tronco as estruturas básicas necessárias à formação profissional. Partindo dos aspectos 

regionais a proposta pedagógica é construída coletivamente de modo a obter “um projeto 

político-pedagógico emancipatório com a centralidade no combate da resignação e da 

naturalização do sofrimento e exclusão social, a partir da leitura crítica da realidade que se 

constitui como o ponto de partida e de retorno para a construção e reconstrução do 

conhecimento.” (grifo nosso). 

Diante da idéia de que conhecimentos são necessários e a prática reflexiva 

juntamente a esses conhecimentos pode contribuir para o desenvolvimento profissional, 

poderíamos questionar quais são esses conhecimentos? É possível verificá-los durante a 

prática profissional ou durante o processo reflexivo? Uma das propostas de estudo dessas 

questões surge a partir da análise do conhecimento profissional e a forma como ele se 

desenvolve no curso de formação inicial e nos primeiros anos da experiência docente. 

O termo conhecimento profissional aborda uma gama de idéias sobre a prática 

docente. Deste modo dedicamos o próximo tópico buscando esclarecer esses aspectos e 

contextualizar o referencial junto ao que foi tratado até o momento. Faremos então algumas 
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considerações sobre os conhecimentos profissionais, tanto aqueles que podem ser 

adquiridos nos cursos de formação inicial quanto aqueles que a experiência profissional 

acaba por desenvolver. 
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3. CONHECIMENTO DE PROFESSORES 

A literatura sobre conhecimentos dos professores é ampla. Nesta revisão 

adotaremos os termos conhecimento e saber com o mesmo significado, visto que ambos 

aparecem na literatura. 

No que se refere ao saber dos professores, podemos destacar duas tendências, 

explicitadas no trabalho de Tardif (2000). Primeiro, a pesquisa sobre o conhecimento do 

professor se apóia nas aprendizagens do aluno e segundo os saberes profissionais tem 

relação com o ambiente social onde se pautam, ou seja, o ambiente escolar cria 

possibilidades de desenvolvimento profissional. 

Assim, atualmente as pesquisas sobre formação docente estão marcadas por 

enfoques que privilegiam a prática docente e os saberes dos professores(as), despontando 

na literatura estudos que valorizam os saberes da experiência somados à prática reflexiva. 

A análise de Tardif (2000) permite propor que a prática docente não se resume a um 

espaço de aplicação de saberes, mas compreende que essa prática é, também, um palco 

de produção de saberes relativos à atuação profissional. Compreende que os professores 

são “sujeitos do conhecimento”, detentores de um saber específico relativo ao seu fazer 

pedagógico. Assim, propõe que: 

o trabalho dos professores de profissão seja considerado como um espaço 
prático e específico de produção, de transformação e de mobilização de 
saberes e, portanto, de teorias, de conhecimentos e de saber-fazer 
específicos ao ofício de professor. (2000 p. 119) 

Corroborando com esta idéia, Pimenta (1999) coloca que os saberes docentes são 

produzidos no cotidiano escolar, no dia-a-dia da trajetória profissional. Acrescenta ainda a 

questão fundamental da reflexão nesse processo de construção dos saberes. A autora 

propõe a ressignificação dos saberes da formação inicial, a partir das experiências 

vivenciadas e da reflexão sobre as mesmas compreendendo que a prática deve ser tomada 

como referência na formação docente, levando a prática além da dimensão instrumental. E, 

assim, Pimenta afirma: 

A formação passa sempre pela mobilização de vários tipos de saberes: 
saberes de uma prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada, 
saberes de uma militância pedagógica. O que coloca os elementos para 
produzir a profissão docente, dotando-a de saberes específicos que não são 
únicos, no sentido de que não compõem um corpo acabado de 
conhecimentos, pois os problemas da prática profissional docente não são 
meramente instrumentais, mas comportam situações problemáticas que 
requerem decisões num terreno de grande complexidade, incerteza, 
singularidade e de conflito de valores.” (PIMENTA,1999 p. 30). 
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Outro autor que apresenta contribuições nesse sentido é Nóvoa (1995 p. 17) que 

analisa as relações do professor com o saber, destacando a importância do saber 

emergente da experiência pedagógica dos professores. Explica, ainda, que cada professor 

constrói maneiras próprias de ser e de ensinar de acordo com suas experiências pessoais e 

profissionais. Nessa concepção, o processo de formação de professores se efetiva a partir 

da articulação de diferentes saberes (pré-profissionais, da formação, da experiência, por 

exemplo). 

3.1. Conhecimento Pedagógico do Conteúdo: origem e desenvolvimento do 
conceito.  

Uma série de autores faz referência ao estudo do desenvolvimento dos 

conhecimentos necessários à prática docente, englobando o conhecimento sobre o 

conteúdo, o conhecimento sobre a prática ou o conhecimento sobre as diversas teorias de 

ensino e como fazer a relação teoria/prática. 

Neste trabalho abordamos como principal perspectiva teórica o construto 

conhecimento pedagógico do conteúdo, ou pedagogical content knowledge (PCK), do termo 

originalmente utilizado. Adotaremos a sigla PCK ao nos referirmos a este construto. 

Cabe inicialmente fazer uma consideração sobre a tradução adotada por nosso 

grupo de pesquisa para o termo original. Em alguns artigos e discussões com outros 

pesquisadores, houve momentos em que surgiu a dúvida a respeito de qual tradução 

compreenderia melhor o significado do termo PCK. Duas traduções foram colocadas em 

discussão: conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento didático do conteúdo. 

A razão por optarmos pela primeira refere-se ao sentido da expressão pedagogia e 

didática. 

A didática, de uma maneira não aprofundada, explora as relações professor-aluno-

conteúdo [triângulo didático, segundo a Didática Francesa]. Seu foco centra no processo de 

ensinar e aprender um determinado conteúdo e, também, no que antecede esta ação (o 

planejamento de uma boa sequência) e a sucede (a avaliação do ensino e da 

aprendizagem).  

A pedagogia ou o pedagógico preocupa-se com o sentido formativo ou educativo do 

que ensinamos e aprendemos. Ou seja, preocupa-se com as consequências da ação 

didática. O que pode promover em termos de formação humana do sujeito (seu 

desenvolvimento emocional, afetivo, social, cultural, intelectual e cognitivo). A pedagogia, 

portanto, governa e direciona a ação didática, pois dá sentido a esta, preocupando-se com 

questões tais como: por que, para que e para quem ensinamos? 

Além disso, como a formação do indivíduo não decorre apenas da relação didática 

que alunos e professores estabelecem com o conteúdo, a pedagogia preocupa-se também 
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com as relações interpessoais que acontecem nas aulas e nos momentos e espaços 

intersticiais das aulas (no que acontece entre uma aula e outra, nos momentos de não-

ensino, nas conversas e relações no corredor ou durante um intervalo, durante uma 

discussão fora da sala de aula). Estas relações dependem muito da organização e da 

gestão do espaço-tempo escolar (FIORENTINI, 2004). 

Deste modo, consideramos o termo conhecimento pedagógico do conteúdo mais 

abrangente e mais apropriado para fazer referência ao construto estudado. Também 

consideramos que o termo original em inglês é pedagogical, o que nos leva a utilizar 

pedagógico em português. O uso do termo didático é feito por vários autores espanhóis, 

pois, na Espanha, há uma questão relacionada ao uso do termo pedagógico, que não se 

aplica na América do Sul, haja vista que vários autores sul-americanos adotaram a tradução 

como nós a fizemos, ou seja, conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Feita esta introdução, busquemos agora a origem e discussões acerca do PCK. 

O termo PCK foi inicialmente utilizado por Lee Shulman em uma conferência 

realizada em 1983. Em 1999, Shulman esclarece que na primeira apresentação da idéia do 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo na conferência ministrada na Universidade do 

Texas intitulada “The missing paradigm in research on teaching”, ele fazia referência ao 

estudo da matéria, do conteúdo em interação com a pedagogia.  

Seus estudos iniciais, baseados em práticas médicas, indicavam que a competência 

para o diagnóstico era um domínio mais específico do que geral e que alguns médicos 

diagnosticavam melhor que outros, apesar de terem ampla formação. O autor busca com 

este exemplo criticar a ênfase dicotômica presente na formação/seleção de professores em 

torno de dois eixos tradicionais (conhecimento específico e conhecimento pedagógico), e 

deste modo introduz a idéia de conhecimento base para o ensino, a qual desenvolve a partir 

da assunção de categorias para o desenvolvimento profissional. 

O conceito de Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK), está relacionado a um 

conjunto de saberes que vão além do conhecimento técnico de sua disciplina. Shulman, 

quando propôs o conceito de PCK, concordou com a idéia de que o pensamento e as 

teorias pessoais que o professor tem devem ser levados em consideração quando esse 

mesmo professor está em sala de aula lecionando. 

De fato, o PCK engloba uma esfera mais ampla do processo de ensinar. Relaciona, 

além do conhecimento científico que o professor tem sobre um determinado tema, o 

conhecimento de como ensinar este conteúdo. Inclui-se em “como ensinar”, as formas de 

representações sobre o conteúdo e quais podem ser utilizadas, as exemplificações e 

analogias, as metodologias didáticas que podem ou não favorecer o aprendizado 
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significativo deste ou daquele conteúdo, considerando os diversos ambientes educacionais. 

Tudo isso contribui para o PCK. 

Ainda segundo Shulman, há uma base de conhecimentos de diferente natureza os 

quais constituem um repertório profissional para a docência. Esta base pode ser dividida em 

conhecimento do conteúdo específico, conhecimento pedagógico geral, conhecimento do 

currículo e conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Claramente, verifica-se que muitas idéias podem ser introduzidas ao conceito de 

PCK. Este conhecimento de “como ensinar aquilo que se sabe” se relaciona a um 

conhecimento subjetivo, que envolve não apenas o conhecimento dos professores, mas 

também dos alunos, em sua ampla diversidade. 

Nesse tipo de conhecimento estão incluídos, dentre os tópicos mais ensinados pelo 

professor, as formas mais úteis de representação dessas idéias, as analogias, ilustrações, 

exemplos, explicações e demonstrações mais poderosas, ou seja, as formas de 

representação e formulação do tema que o faz compreensível aos alunos, isto é todo o 

esforço que o professor faz para fazer compreensível o seu tema em particular (GARRITZ, 

TRINIDAD-VELASCO, 2004). O PCK também inclui o conhecimento das concepções 

prévias e das concepções alternativas que estudantes possuem de determinados conteúdos 

para poder selecionar as melhores estratégias de ação e ser mais efetivo na sala de aula. 

Shulman se refere ao “paradigma perdido” colocando em cheque a divisão entre 

conhecimento do conteúdo e conhecimento pedagógico. Desse modo, ao reportar-se ao 

período medieval, o autor esclarece que as universidades eram as instituições onde “os 

mais prestigiosos profissionais” eram preparados, e a denominação de professor ou doutor 

era atribuída a quem soubesse tudo sobre seu ofício. A forma como um candidato 

evidenciava seu conhecimento pleno da matéria era “demonstrando sua habilidade para 

ensinar determinado tema”. Não havendo, portanto, a distinção entre conteúdo e pedagogia, 

diferentemente da proposta de formação nas décadas de 1970 e 1980. 

Neste momento histórico a avaliação da formação docente era obtida através de 

alguns testes de habilidades e da observação em sala de aula, onde alguns 

comportamentos deveriam estar presentes. Porém é fato que professores tem dificuldade 

em ensinar e até mesmo de reconhecer aquilo que sabem. 

Ao propor a idéia de conhecimento base, e de que saber como o professor lida com 

o conteúdo apresenta importância na formação profissional vai ao encontro da proposição 

de uma nova idéia de formação de professores que viria a ser pensada posteriormente. 

Ao trazer o conteúdo para o centro das discussões, Shulman propõe três categorias 

para o conhecimento base: conhecimento da matéria, conhecimento curricular do conteúdo 

e o conhecimento pedagógico do conteúdo (SHULMAN, 1986). Em 1987, essas categorias 
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são expandidas a sete: conhecimento do conteúdo, conhecimento didático geral, 

conhecimento curricular, conhecimento didático do conteúdo, conhecimento das 

características dos aspectos cognitivos, da motivação, etc. dos estudantes, conhecimento 

do contexto escolar e conhecimento das finalidades educativas. 

 Além de propor as categorias que fundamentariam o conhecimento base, Shulman 

propõe em 1987 o Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação (MRPA), que sugere os 

processos pelos quais a formação e desenvolvimento profissional caminham. (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação, adaptado de Shulman (1987). 

Tal modelo procura abarcar os conhecimentos que o professor possui sobre o 

conteúdo e sobre as abordagens metodológicas que desenvolve sobre um determinado 

assunto. Neste vemos representado que o desenvolvimento da prática profissional, 

particularmente frente a um determinado conteúdo, envolve uma série de etapas. Em cada 

etapa, uma série de conhecimentos e habilidades são necessárias. Neste modelo Shulman 

descreve as diversas idéias expostas. 

• Compreensão:  está relacionada a identificar os propósitos e estrutura do conteúdo, 

das idéias dentro e fora da disciplina; 

• Transformação : envolve a Preparação, Representação e Seleção. 

• Preparação: interpretação e análise crítica de textos, criação do repertório curricular 

e exposição dos objetivos. 

• Representação: uso de exemplos, analogias, metáforas, demonstrações, etc. 

• Seleção:  escolher as melhores maneiras e estratégias de ensino. 

• Características dos estudantes: Considerar os pré-conceitos e dificuldades dos 

alunos, sua cultura e motivação, interesses, classe social e capacidade de 

aprendizado. 
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• Formas de Ensino:  a abordagem para aquele conteúdo, trabalhos em grupo, 

disciplina, formulação de perguntas, o ensino por investigação e outras formas 

observáveis de ensino em sala de aula. 

• Avaliação: Verificar a compreensão dos alunos durante o ensino interativo. Avaliar a 

compreensão dos alunos ao finalizar as lições ou unidades. Avaliar o próprio 

desempenho e adaptar-se às experiências. 

• Reflexão: Revisar, reconstruir, representar e analisar criticamente o próprio 

desempenho e o da classe. 

• Novas Compreensões  Nova compreensão dos objetivos, da matéria, dos alunos, do 

ensino e de si mesmo. Consolidação de novas maneiras de compreender e aprender 

com a experiência.  

Podemos entender o MRPA a partir da prática que o professor desenvolve durante 

uma aula ou uma sequência de aulas. O professor inicia suas ações partindo de alguma 

situação que o mesmo tem presente em seu dia-a-dia cotidiano. Ou seja, preparar sua aula 

de acordo com o material que possui ou, de acordo com sua experiência ou, ainda de 

acordo com idéias discutidas com outros professores. A partir do preparo segue sua 

aplicação, sua avaliação e suas novas compreensões a partir do que ocorreu durante a 

prática. 

Ainda segundo Shulman, o conhecimento pedagógico do conteúdo é a forma de 

representação e transformação da matéria de ensino que torna esta mesma matéria 

compreensível ao aluno (SHULMAN, 1986). Em outras palavras, o conhecimento 

pedagógico do conteúdo é o conhecimento sobre como ensinar um conteúdo ou tópico a um 

grupo específico de estudantes em um contexto específico (METZLER, 2000). 

Shulman, quando propôs o conceito de PCK, enfatizou que o pensamento e as 

teorias pessoais que o professor tem devem ser levados em consideração quando esse 

mesmo professor está em sala de aula lecionando. De fato, o PCK engloba uma esfera mais 

ampla do processo de ensinar. Relaciona, além do conhecimento científico que o professor 

tem sobre um determinado tema, o conhecimento de como ensinar este conteúdo. Inclui-se 

em “como ensinar”, as formas de representações sobre o conteúdo e quais podem ser 

utilizadas, as exemplificações e analogias, as metodologias que podem ou não favorecer o 

aprendizado significativo deste ou daquele conteúdo, considerando os diversos ambientes 

educacionais. 

Essa análise inicial permite verificar varias relações como observam outros autores 

citados anteriormente. Dentre elas a relação entre o conhecimento técnico e o conhecimento 

profissional. Os diferentes autores destacam a relevância dos saberes construídos durante a 

experiência profissional e mais, que esse conhecimento apresenta-se carregado de 
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subjetividade e pautado no processo reflexivo. O que se destaca no trabalho de Shulman é 

a tentativa de categorização dos conhecimentos relativos à prática profissional e a 

apresentação de um modelo que busca compreender como esse conhecimento se 

transforma durante os anos de experiência. 

Posteriormente aos trabalhos de Shulman, diversos autores começaram a 

categorizar o PCK e a propor modelos, agora com o enfoque de investigação desse 

conhecimento, almejando possibilidades para a formação profissional que superasse a idéia 

de formação técnica. 

Ainda seguindo uma linha histórica temos a contribuição de Grossman (1990), que 

reduz as sete categorias propostas a apenas quatro: conhecimento didático geral, 

conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento do 

contexto. 

Segundo Loughran; Berry e Mulhall (2006) o PCK é o conhecimento que os 

professores desenvolvem com o passar dos anos e, através da experiência, sobre como 

ensinar determinado conteúdo particular de forma particular a fim de obter a compreensão 

dos estudantes. Entretanto, PCK não é uma entidade única, idêntica para todos os 

professores de uma dada área do conhecimento; trata-se de uma competência particular 

com idiossincrasias e importantes diferenças que sofrem influência do contexto do ensino, 

do professor, do conteúdo e da experiência. Ele pode ser o mesmo, ou similar para alguns 

professores e diferente para outros, mas representa, contudo, o obstáculo a ser transposto 

para a excelência do conhecimento profissional dos professores. 

Ainda segundo o autor o PCK é um construto acadêmico que representa a idéia que 

ensinar é mais do que transmitir conteúdos aos estudantes e, aprender é mais do que 

absorver informação e devolvê-la mais tarde. 

Apesar de terem sido apresentados os elementos fundamentais do PCK, 

nomeadamente o conhecimento das representações da matéria e o entendimento das 

dificuldades de aprendizagem e concepções do estudante, Van Driel, Veal e Janssen (2001) 

argumentam que Shulman não mencionou como estes elementos são entrelaçados ou 

usados. Os autores sugerem que quanto mais representações e estratégias os professores 

tivessem à disposição e melhor entendimento sobre aprendizagem dos estudantes, mais 

efetivamente eles poderiam ensinar. 

Por possuírem grande conhecimento do conteúdo científico que irão lecionar, a maior 

parte dos professores quase sempre tem a percepção do que é mais complexo e, portanto 

qual conteúdo será mais difícil de ser apreendido por seus alunos. A partir desta percepção 

inicial, o professor busca traçar estratégias que facilitem o aprendizado, seja utilizando aulas 
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experimentais, ou simplesmente planejando uma sequência didática que possa facilitar a 

compreensão. 

Entretanto, conseguir realizar todas as propostas explicitadas acima não é uma 

tarefa fácil, principalmente por professores recém formados. Um dos fatores que vem sendo 

discutido quanto ao conhecimento pedagógico do conteúdo é a questão da experiência 

docente. Tem sido reportado na literatura que grande parte do PCK se constrói a partir da 

experiência em sala de aula, ou seja, da prática cotidiana de ensinar (VAN DRIEL; DE 

JONG e VERLOOP, 2002). 

Ponte (1998), afirma que o conhecimento profissional do professor é essencialmente 

orientado para a ação e que se desdobra em quatro grandes domínios: 

(1) o conhecimento dos conteúdos de ensino, incluindo as suas inter-relações internas e 

com outras disciplinas e as suas formas de raciocínio, de argumentação e de validação; 

(2) o conhecimento do currículo, incluindo as grandes finalidades e objetivos e a sua 

articulação vertical e horizontal; 

(3) o conhecimento do aluno, dos seus processos de aprendizagem, dos seus interesses, 

das suas necessidades e dificuldades mais frequentes, bem como dos aspectos culturais e 

sociais que podem interferir positiva ou negativamente no seu desempenho escolar; 

(4) o conhecimento do processo instrucional, no que se refere à preparação, condição e 

avaliação da sua prática letiva. 

Diante de um novo construto teórico, o conhecimento base, e mais especificamente o 

conhecimento pedagógico do conteúdo, questões e críticas começaram a emergir 

relacionadas à validade desta idéia, e até mesmo ao que significaria este novo pensamento. 

Ao destacar um conhecimento tácito, próprio do conjunto de profissionais da educação, e 

que não depende somente do conteúdo, Shulman coloca em cheque a idéia de que para ser 

professor, basta dominar o conteúdo. Ele dedica-se a propor que os professores têm um 

conhecimento específico, construído a partir de sua experiência, do contexto, do conteúdo e 

da pedagogia. Porém, esse conhecimento é difícil de definir, de categorizar, e ainda mais, 

de entender sua evolução. 

A partir deste contexto, e tentando superar as críticas emergentes, estudos foram 

sendo desenvolvidos de modo a tentar propor uma definição mais clara ao conceito. 

Veal e Makinster (1999) definem o PCK como a habilidade de traduzir o conteúdo 

temático a um grupo diverso de estudantes, usando estratégias e métodos de instrução e 

avaliação múltiplos, levando em conta as limitações contextuais, culturais e sociais no 

ambiente da aprendizagem. Já Cochran (1992) define o PCK como o entendimento 

integrado das quatro componentes que possui um professor: pedagogia, conhecimento 
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temático da matéria, características dos estudantes e o contexto ambiental da 

aprendizagem, e afirma que idealmente o PCK se gera como uma síntese do 

desenvolvimento simultâneo destes quatro componentes. 

Grossman (1990) defende que o PCK se desenvolve a partir de quatro situações: 

observações de aulas, tanto na etapa de estudante como na de licenciando; na formação 

disciplinar; nos cursos específicos durante a formação de professor e na experiência de 

ensino na sala de aula já como professor atuante. 

O PCK nos permite contextualizar uma das principais discussões sobre formação 

profissional que é “Como se dá o desenvolvimento da prática profissional de professores? 

Como eles ensinam o que sabem? Quais as dificuldades e como as superam?” Mas, era 

apenas uma idéia inicial centrada em categorias estabelecidas teoricamente. 

Podemos ir ainda mais além e supor que inicialmente os professores recém 

formados têm domínio de conteúdos e tiveram da mesma forma, nos cursos de graduação, 

disciplinas onde havia a possibilidade de discutir sobre as diversas formas de ensino, teorias 

pedagógicas e modelos de aulas. Deste modo, como se dá a relação entre a teoria e a 

prática de ensino em sala de aula? Ao superar as dificuldades o professor se utiliza de 

aspectos da formação inicial? São questões como essa que nos levaram a estudar o 

conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Diante desta discussão, sobre como fazer a relação entre os aspectos pedagógicos e 

o conteúdo, e também como esse processo se encerra, diversos modelos de 

desenvolvimento profissional foram sendo criados durante as últimas duas décadas. 

Modelos complementares que geralmente utilizam as categorias de conhecimento base de 

Shulman, por vezes com acréscimo, por vezes por subtração de outras. Nesses modelos, 

busca-se interligar as categorias e pensar em uma sequência de acontecimentos, ou seja, 

busca-se entender o desenvolvimento profissional e como e quando as categorias do 

conhecimento estão presentes nesse processo. Além disso, a importância do PCK se dá 

com a percepção de que este conhecimento engloba outras das categorias propostas. Deste 

modo, os modelos também buscam abarcar essa idéia. 

Nessa linha, Fenstermacher (1994) propõe a perspectiva do conhecimento Formal do 

professor TK / F (do inglês, teacher knowledge/formal) como sendo o conhecimento 

produzido na academia e que deve aplicar-se ao ensino através dos professores. Esta 

vertente é conhecida como a do processo-produto, onde os professores apenas são 

responsáveis pela aplicação de teorias desenvolvidas por um especialista. Outra perspectiva 

é a do conhecimento da prática do professor TK/ P (do inglês, teacher knowledge/practical), 

que seria aquele que o professor desenvolve durante a prática profissional e une-se ao 

conhecimento da formação inicial conduzindo o aprimoramento da atividade profissional. A 
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respeito desta última, diversos são os trabalhos que vem sendo desenvolvidos, com o intuito 

de primeiro criar um modelo de desenvolvimento profissional que consiga entender como 

esse desenvolvimento se dá, e segundo, “acessar” quais categorias de conhecimento são 

desenvolvidas nesse processo. Para esta segunda linha, Elbaz (1983), propôs cinco 

categorias que constituem o conhecimento de professores: conhecimento de si, do meio, do 

assunto, do desenvolvimento curricular, e instrução (que engloba a experiência dos estilos 

de aprendizagem dos alunos, interesses, necessidades, pontos fortes e as dificuldades, e 

um repertório de instruções técnicas para gestão das aulas). 

Talanquer (2004) afirma que, o desenvolvimento do PCK e sua transformação em 

professores recém formados, passa por seis etapas: 

• Identificar as idéias, conceitos e perguntas centrais associados com um tema. 

• Reconhecer as dificuldades conceituais mais prováveis pelos seus alunos. 

• Reunir perguntas, problemas e / ou atividades de modo a fazer com que o estudante 

reconheça e questione suas idéias prévias. 

• Selecionar experimentos, problemas ou projetos que permitam que os estudantes 

explorem conceitos centrais. 

• Construir explicações, analogias ou metáforas que facilitem a compreensão de 

conceitos abstratos. 

• Propor atividades de avaliação que permitam a aplicação dos conhecimentos 

apreendidos, como a resolução de problemas em contextos reais e diversos. 

Esse modelo, ou proposta estabelecida estrutura-se claramente na base do MRPA 

de Shulman. 

Gess-Newsome (1999) propõe dois modelos teóricos para explicar a formação do 

PCK. Esses modelos apresentam dois focos: 

i) discussão de quais os componentes fazem parte do conhecimento pedagógico do 

conteúdo, buscando desta forma entender melhor esta idéia e, 

ii) proposição de uma relação entre essas categorias, como elas ocorrem e como o PCK 

evolui conforme o ciclo se completa. 

São denominados Modelo Integrativo  (Figura 2 ) e Modelo Transformativo  (Figura 

3). O Modelo Integrativo considera o PCK como a intersecção entre os conhecimentos 

pedagógicos, disciplinar e de contexto (Figura 2 ). O Modelo Transformativo coloca o PCK 

como resultado de uma transformação do conhecimento pedagógico, do conteúdo da 

matéria e do contexto (Figura 3 ). 
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No Modelo Integrativo as autoras consideram que o PCK é uma junção dos 

conhecimentos do tema, do contexto e conhecimento didático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo Integrativo de PCK segundo Gess-Newsome (1999). * = Conhecimento 
necessário para o ensino em sala de aula 

Nesse modelo, o PCK não tem status de um domínio do conhecimento. Este 

conhecimento elaborado depende do contexto onde o conteúdo é usado e de determinada 

forma de instrução. A integração dos três componentes: conhecimento específico, 

conhecimento pedagógico e conhecimento do contexto representam o conhecimento 

pedagógico do conteúdo. 

No Modelo Transformativo  o PCK é a síntese de todos os conhecimentos 

necessários para acontecer um ensino efetivo, ou seja, é a transformação do conteúdo 

específico, do conhecimento pedagógico e do contexto numa forma específica de 

conhecimento. 

A distinção entre os modelos feita por Gess-Newsome (1999) tem importantes 

consequências para se entender como o conhecimento específico pode ser incorporado no 

PCK. A visão integrativa pode ser como algo desenvolvido individualmente por um 

professor, a maneira como ele ganha conhecimento com a experiência de forma que as 

frações do conhecimento são somadas de outra maneira. No modelo transformativo, PCK é 

uma maneira bem estruturada e facilmente acessível através da qual o conhecimento do 

conteúdo se torna algo novo e fundamentalmente diferente da maneira anterior, 

consequentemente, o conhecimento, propriamente dito é transformado. 

Segundo a autora, os dois modelos contemplam os extremos de um contínuo. No 

Modelo Integrativo , o PCK não existe como um domínio de conhecimento. e o 
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conhecimento de professores seria explicado pela intersecção de três construtos - o 

conteúdo, a pedagogia e o contexto. Ensinar segunda essa visão seria o ato de integrar o 

conhecimento através desses três domínios (Figura 2 ). No outro extremo o PCK seria a 

síntese de todos os conhecimentos necessários para a formação de um professor efetivo. 

Nesse caso, o PCK seria a transformação do conhecimento do conteúdo, da pedagogia e do 

contexto até uma forma distinta – a única forma de conhecimento que traria impacto na 

prática dos professores. Esse modelo recebeu o nome de Modelo Transformativo  (Figura 

3). 

No Modelo Integrativo  os conhecimentos podem desenvolver-se em separado para 

depois se integrarem na ação docente enquanto o Modelo Transformativo  não se 

preocupa tanto com o desenvolvimento destes conhecimentos, mas sim de como se 

transformam em PCK na prática docente, como conhecimento base para o ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo transformativo do PCK segundo Gess-Newsome (1999). 
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professores, e suas relações (Figura 4) . Tais autores destacam que identificar esses 

conhecimentos durante uma aula, ou durante uma atividade de reflexão sobre a prática 

pode nos fornecer subsídios para melhor compreender o desenvolvimento do PCK. Este 
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último modelo, por ser bastante amplo engloba as diferentes categorias do conhecimento 

base proposta por Shulman e por outros autores. 

O que devemos perceber é que, como dito anteriormente, os modelos são 

complementares e não excludentes, e, deste modo, ao analisarmos o conhecimento 

pedagógico do conteúdo de um professor, podemos somar as idéias contidas em dois ou 

mais modelos de modo a estabelecer uma proposta mais concreta a respeito do que é o 

PCK e como ele se desenvolve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Modelo adaptado de Morine-Dershimer (1999), facetas do conhecimento 
pedagógico - tipos de conhecimento que contribuem para o PCK (parte 1). 
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Figura 4.  Modelo adaptado de Morine-Dershimer (1999), tipos de conhecimento que 
contribuem para o PCK (parte 2). 
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pelos alunos. A Figura 5  apresenta o modelo de Grossman (1990) e a Figura 6  apresenta o 

modelo de Magnusson ; Krajcik e Borko, (1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Modelo de relações entre os domínios do conhecimento do professor 
(GROSSMAN 1990). 
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Figura 6.  Componentes do conhecimento pedagógico do conteúdo para o ensino de 
ciências (MAGNUSSON; KRAJCIK; BORKO, 1999). 
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Deste modo, se o professor apresenta tais domínios do conhecimento, possivelmente terá 

um PCK correspondente e desenvolverá uma prática profissional significativa. Um aspecto a 

ser destacado é que os conhecimentos não se apresentam isolados uns dos outros. A idéia, 

portanto, é que se um professor possui uma das categorias muito bem desenvolvida isso 

não implica um alto nível em seu PCK. Esse fato poderia ocorrer se houvesse um equilíbrio 

favorável entre os diversos componentes de modo que um componente influencie o outro e 

deste modo o desenvolvimento seja mútuo e em sinergia. 

Ao observarmos o modelo representado na Figura 6  vemos que as preposições que 

ligam as categorias de conhecimento são “que da forma a, que molda (which shapes)” 

apresentando uma relação de dependência, diferente de outros modelos apresentados 

anteriormente. No modelo de Grossman (1990) já aparecia o termo “influencia”, ilustrando 

que um conhecimento influencia e é influenciado por outros. A diferença que percebemos de 

um modelo para outro é que o termo dar forma parece estabelecer uma relação de 

dependência mais intensa entre as diferentes categorias de conhecimento.  

Exemplificando essa relação podemos citar um professor que conheça as 

dificuldades de seus alunos e que consiga identificá-las previamente, ou seja, possua o 

Conhecimento da Compreensão de Ciência de seus Alun os . Entretanto, tal professor, 

mesmo tendo esse conhecimento não consegue elaborar uma ação que faça com que seus 

alunos superem essas dificuldades, ou seja, não possui o Conhecimento das Estratégias 

Instrucionais.  Ao olharmos para o modelo, verificamos que ambos conhecimentos são 

formados a partir das Orientações para o Ensino de Ciências  tendo, porém um se 

desenvolvido mais do que o outro, o que contribui para uma deficiência no PCK. 

Apesar das contribuições do modelo de Magnusson; Krajcik e Borko, (1999), 

Friedrichsen; Van Driel e Abell (2010), apontam algumas questões relacionadas aos termos 

utilizados no mesmo. Segundo os autores o termo orientações para o ensino de ciências é 

utilizado com significados diferentes em diferentes trabalhos reportados na literatura. Esta 

ambiguidade, segundo Friedrichsen; Van Driel e Abell (2010) é resultado da própria origem 

do termo, que é definido, num primeiro momento como sendo “os conhecimentos e crenças 

sobre os propósitos e objetivos do ensino de ciências em um determinado nível de ensino” , 

considerando o professor como participante do processo e em um segundo momento como 

sendo “uma visão ou forma geral de entendimento do ensino de ciências”, sendo que este 

último omite o papel do professor. 

Magnusson; Krajcik e Borko (1999) afirmam ainda que alguns artigos reportados na 

literatura apontam o PCK a partir da análise de uma aula e consequentemente a partir da 

análise de uma estratégia utilizada pelo professor. Se o professor desenvolveu aquela aula 

específica e apresentou um PCK de alto nível isso significa que ele possui amplo 
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conhecimento, por exemplo, de outras estratégias de ensino? Ou apenas utilizou aquela 

porque era a única que conhecia? Se o contexto educacional fosse outro, a estratégia seria 

a mesma e daria bons resultados? 

Diante dos diversos trabalhos desenvolvidos nesta área de estudo, poderia-se 

questionar a necessidade da continuidade do estudo relacionado ao PCK. Qual a finalidade 

e quais as respostas que se busca ao estudar tal construto? 

Em seu artigo Vanessa Kind postula algumas das razões da qual compartilho no 

sentido da validade de se estudar tal construto. 

Em primeiro lugar, muito se estudou sobre a formação e prática docente e muitas 

questões foram discutidas e porque não dizer, respondidas. Entretanto muitas outras ainda 

são motivos de discussão. Se compreendermos que o profissional da educação possui um 

conhecimento base para o desenvolvimento de sua prática e que esse conhecimento forma-

se a partir de categorias que se desenvolvem durante a graduação e durante a experiência, 

podemos questionar quais são essas categorias e como as mesmas se desenvolvem ao 

longo dessas duas fases do desenvolvimento profissional? 

Outro ponto de questionamento surge quando nos referimos aos diferentes contextos 

e também às diferentes relações entre alunos e professores, professores e professores e 

destes com o meio. Alguns estudos já trabalham com a questão da afinidade relacionada ao 

aprendizado. 

Ainda poderemos questionar aspectos mais específicos como a “sensação” de 

eficácia relacionada ao desenvolvimento do professor e do PCK. É possível relacionar a 

eficácia de um professor com os conhecimentos que possui e como consequência com o 

PCK? (Talanquer 2004). Ou ainda, o que representa o conceito de eficácia docente?  

E, de forma mais abrangente, podemos ainda pensar na formação profissional na 

óptica da diversidade social e econômica existente, por exemplo, no Brasil onde a formação 

profissional é em parte pautada por uma legislação unificada em uma tendência que visa a 

formação de um profissional dotado de certas qualidades como sendo aquele que passou 

pela formação ideal. (Azanha, 2004) 

Portanto se ainda podemos questionar aspectos relacionados ao tema, significa que 

a pesquisa se faz necessária e que diferentes contribuições ainda podem ser apontadas no 

sentido de contribuir para a melhoria da formação docente. 

 

3.2 Reconhecimento do PCK 

Neste ponto ainda podemos identificar algumas questões relativas à prática 

profissional. Sabendo as categorias envolvidas numa prática profissional, como acessá-las, 
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ou melhor, como reconhecer o PCK de um determinado professor? Há maneiras de medi-

lo? 

O desenvolvimento de modelos para interpretação e identificação dos componentes 

é um ponto importantíssimo na robustez das pesquisas referentes ao PCK. A partir da 

utilização desses modelos, da análise das aulas de professores, cada vez mais vem se 

incorporando aspectos e refinando a proposta inicial. 

Como exemplo temos a contribuição dada por Rollnick et al. (2008), a qual propõe 

um modelo que engloba, além dos domínios que o professor deve possuir para apresentar 

um PCK, como eles aparecem na prática profissional, quais evidências da presença desse 

conhecimento. O modelo é mostrado na Figura 7 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7:  Modelo de PCK adaptado por Rollnick et al. (2008). 
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estratégias estatísticas e com dados numerosos. Geralmente ocorrem em cursos de 

formação que envolvem professores de toda uma região - cidade, estado (HILL; BALL, 

2004). 

Em referência aos conteúdos relacionados à Química vários autores têm investigado 

sobre o assunto. Clermont, Borko e Krajcik (1994) investigaram o desenvolvimento de PCK 

de professores de ciências de nível médio que participaram de oficinas de capacitação 

sobre ensino usando experimentações e concluem que o PCK dos professores teve um 

desenvolvimento nessas oficinas intensivas orientadas a desenvolver essas habilidades. Em 

outro artigo os autores sugerem que professores com experiência possuem um repertório 

adaptacional e representacional para o ensino de conceitos fundamentais da Química 

melhor desenvolvidos que professores novatos (CLERMONT; BORKO; KRAJCIK, 1994). 

Veal e Makinster (1999) estudaram a evolução do PCK de futuros professores de 

Química de Ensino Médio e encontraram que os professores desenvolvem tipos diferentes 

de PCK: geral, de domínio específico e de tópico específico, os quais diferem nos seus 

propósitos, usos e aplicações. Ainda, conclui que a velocidade e o grau de desenvolvimento 

de cada um desses tipos de PCK é função da sua formação e experiência prévia. 

Van Driel; Verloop e De Vos, (1998) analisam o desenvolvimento do PCK no tópico 

específico de equilíbrio químico e concluem que as estratégias de ensino identificadas no 

estudo não são úteis num sentido geral, mas sim se referem ao conteúdo específico e, como 

os professores em geral ensinam tópicos específicos essas estratégias adicionam um 

elemento único e valioso ao conhecimento educacional básico. 

De Jong; Veal e Van Driel, (2002) resumem uma variedade de aspectos do PCK de 

professores de Química, entre os quais, os professores de Química com PCK insuficiente 

podem, em algumas situações, reforçar as concepções alternativas dos estudantes e, 

portanto, um excelente conhecimento da matéria, o conhecimento de como os estudantes 

aprendem e o conhecimento das concepções alternativas são requisitos fundamentais para 

a seleção de explicações analógicas apropriadas e efetivas. 

Em outro trabalho, Van Driel; De Jong e Verloop, (2002) analisam o crescimento do 

PCK na relação macro-micro do ensino de Química de professores em formação inicial. 

Treagust e Mamiala (2003) analisam os cinco tipos de explicação que os professores 

utilizam nas suas classes introdutórias de físico-química e de química orgânica sobre os três 

níveis de representação utilizados na química: o macro, o submicroscópico e o simbólico. 

Uma conclusão generalizada desses trabalhos é que a contribuição para ser efetiva 

deve enfocar o estudo do PCK em algum conteúdo específico de química, por exemplo, 

equilíbrio químico, estrutura da matéria, reações químicas, etc. 
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Barnett e Hodson (2001) propõem um modelo de conhecimento de professores que 

sintetiza o PCK e o modelo de metáforas e seus dados mostram que seu modelo é 

suficientemente robusto para fornecer um modo simples e efetivo de analisar as concepções 

dos professores e o conhecimento base que estes possuem. 

Percebe-se assim, que a investigação sobre o PCK de professores está ocorrendo 

de forma crescente e, segundo Garritz e Trinidad-Velasco (2004) o conhecimento básico 

com o qual os professores de química contam é muito importante para melhoria do processo 

do ensino de química. 

Neste trabalho procuramos tratar a questão do reconhecimento do PCK 

relacionando-o à formação inicial e à experiência profissional dentro e fora de sala de aula. 

Dados obtidos a partir da observação das atitudes, falas, tipos de abordagem que o 

professor propõe, e a relação desses dados com os modelos teóricos propostos podem nos 

fornecer informações sobre o PCK. 

Além disso, uma outra questão que podemos pensar refere-se aos objetivos da 

formação inicial. Como colocado na primeira parte desta dissertação, desde a formação 

inicial o professor passa por uma série de mudanças que contribuem à formação de um 

professor que tenha a capacidade de transformar o conteúdo, adaptando-o, res-significando-

o de modo a promover uma abordagem próxima da realidade social dos estudantes. Ao 

observarmos a competência com que o professor realiza essa atividade, podemos inferir 

algumas conclusões sobre seu conhecimento profissional e através de questionamentos, 

investigar a influência do curso de formação para esta prática. 

Diante do exposto até aqui, pretende-se, com este estudo, analisar a prática docente 

como mecanismo de construção do conhecimento pedagógico do conteúdo. Para tanto, 

pretendemos responder às seguintes perguntas: 

 

1. Qual o papel desempenhado por uma disciplina na formação inicial no 

desenvolvimento de conhecimento pedagógico de conteúdo de professores 

de Química? 

2. A experiência de reflexão durante a disciplina, na formação inicial, exerce 

papel relevante para o desenvolvimento da prática profissional? 

3. Através da análise de momentos da prática profissional, é possível identificar 

fatores que possibilitaram o seu desenvolvimento?  

4. É possível reconhecer aspectos do desenvolvimento do conhecimento 

pedagógico do conteúdo, relacionados aos primeiros anos de experiência 

profissional?
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4. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo geral investigar o desenvolvimento do 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo de professores formados no curso de Licenciatura 

em Química do Instituto de Química da Universidade de São Paulo e que atualmente estão 

em exercício no Ensino Médio, avaliando como a formação inicial e a experiência docente 

criaram possibilidades para tal construção. 

Para tanto, temos como objetivos específicos: 

• Investigar o conhecimento pedagógico geral e o conhecimento pedagógico do 

conteúdo de cada professor durante o período da licenciatura através da influência 

da disciplina “Instrumentação para o Ensino de Química I – Ensino e Atividades” 

(QFL 2505) no desenvolvimento de conteúdo pedagógico desses professores; 

• Investigar se o processo de reflexão das aulas desenvolvido durante a disciplina da 

graduação é de alguma forma realizado pelo professor em exercício; 

• Analisar uma aula do professor que aborde conteúdo semelhante ao que foi 

abordado quando da sua aula durante a disciplina QFL 2505 e verificar se ocorreu 

desenvolvimento de conhecimento pedagógico desse conteúdo particular; 

• Identificar fatores que possibilitaram mudanças na prática dos professores; 

• Documentar a prática pedagógica de professores e assim, acessar o conhecimento 

pedagógico do conteúdo desses professores. 
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5. METODOLOGIA  

Os sujeitos investigados nesta pesquisa são professores de Química que tiveram sua 

formação inicial realizada no curso de licenciatura em Química do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo – SP (IQUSP) e que hoje atuam como professores de Química 

no Ensino Médio. 

Durante a graduação, estes professores cursaram, dentre outras, a disciplina 

Instrumentação para o Ensino de Química I – Ensino e Atividades (QFL 2505). Inicialmente 

foram selecionados doze licenciandos dentre os que cursaram essa disciplina em 2005, 

2006 e 2007 e que estavam atuando como professores de Química no Ensino Médio. 

Entretanto, alguns desses estudantes acabaram optando por outras áreas profissionais que 

não a docência, outros encontravam-se fora do Estado de São Paulo ou mesmo fora do 

país. Deste modo nossa análise final contou com a participação de três licenciandos que 

hoje atuam como professores. 

A referida disciplina tem por principal objetivo auxiliar os estudantes a planejarem e 

ministrarem uma aula experimental com um tema específico de Química para estudantes do 

Ensino Médio que são trazidos ao IQ-USP, junto aos seus professores, para participarem 

das aulas. Para que isso seja possível, entretanto, várias atividades são desenvolvidas 

durante a disciplina, entre elas, leitura de textos, reflexões, discussões e apresentação de 

seminários com intuito de instrumentalizar os estudantes para essa tarefa. Durante as aulas 

ministradas pelos licenciandos, é realizado o registro áudio-visual para posterior análise e 

reflexão sobre as decisões pedagógicas ocorridas durante a mesma. 

5.1 Coleta de dados 

Os dados que foram utilizados nessa pesquisa envolveram todas as atividades 

escritas, as gravações das aulas ministradas e as reflexões que os licenciandos que 

cursaram a disciplina QFL 2505 realizaram. 

Uma outra fonte de dados foi composta de gravações em áudio de aulas de Química 

desses professores em seus contextos reais de sala de aula. Nosso intuito foi o de analisar 

uma aula do professor que aborde o mesmo conteúdo que foi abordado quando da sua aula 

durante a disciplina QFL 2505 e verificar se ocorreu desenvolvimento de conhecimento 

pedagógico desse conteúdo particular. 

Pretendemos também identificar fatores que possibilitaram mudanças na prática dos 

professores. Esses fatores foram investigados através das entrevistas. 

Além destes, utilizamos os instrumentos desenvolvidos por Loughran; Mulhall e Berry 

(2004; 2006) que são conhecidos como CoRe (Representação de Conteúdo) e PaP-eRs 

(Repertórios de experiência profissional e pedagógica). Esses instrumentos se propõem a 
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documentar a prática pedagógica de professores e assim, acessar o conhecimento 

pedagógico do conteúdo desses professores. 

O CoRe focaliza e discute o entendimento de professores de ciência (no nosso caso, 

Química) de aspectos particulares do conhecimento pedagógico do conteúdo (ex: uma visão 

das principais idéias relacionadas com aquele conteúdo; conhecimento das concepções 

alternativas; pontos reconhecidamente problemáticos; sequência efetiva, etc.). O CoRe é 

tanto uma ferramenta de pesquisa para acessar a compreensão do conteúdo pelos 

professores de ciência como um modo de representar esse conteúdo. Consiste de oito 

questões aplicadas a cada uma das idéias centrais para o ensino de determinado tópico 

declaradas pelos professores. Essas questões estão reproduzidas no Quadro 1 .  

Os PaP-eRs são narrativas que revelam as decisões tomadas em sala de aula pelo 

professor com todos os detalhes incluídos, durante a aula e/ou entrevistas. Os PaP-eRs 

tratam do ensino de determinado conteúdo num contexto característico e auxilia a ilustrar 

aspectos do PCK em ação (LOUGHRAN; MULHALL; BERRY, 2004). Os PaP-eRs são 

desenvolvidos a partir de descrições detalhadas fornecidas por professores individualmente 

e/ou como resultado de discussões sobre situações/idéias/temas pertencentes ao CoRe, 

assim como observações de sala de aula. É importante salientar que um PaP-eR não se 

aplica necessariamente a um professor particular mas é uma construção feita pelo 

pesquisador utilizando as informações obtidas nas discussões e observações de sala de 

aula. Entretanto, os PaP-eRs são instrumentos validados através de um processo de 

desenho e verificação entre pesquisadores e professores, assim como o CoRe também é 

desenvolvido e refinado aos poucos com grupos pequenos de professores. Os PaP-eRs 

portanto, emergem da prática real de professores. 

Quadro 1. O instrumento CoRe (Representações de Conteúdo) de Loughran, Mulhall e 
Berry (2004). 

 Conteúdo específico 

 Idéias/ Conceitos Centrais relacionados ao conteúdo 

 Idéia 1 Idéia 2 Idéia 3 Etc. 

1. O que você quer que os 

estudantes aprendam sobre esta 

idéia? 

    

2. Por que é importante para os 

estudantes aprender esta idéia? 

    

3. O que mais você sabe sobre 

esta idéia?  

    

4. Quais são as dificuldades e     



Girotto Jr., G.; De licenciando a professor de Química: um olhar sobre o desenvolvimento do PCK    

_______________________________________________________________________________ 

Metodologia 

45

limitações ligadas ao ensino desta 

idéia? 

5. Que conhecimento sobre o 

pensamento dos estudantes tem 

influência no seu ensino sobre 

esta idéia? 

    

6. Que outros fatores influem no 

ensino dessa idéia? 

    

7. Que procedimentos/ estratégias 

você emprega para que os alunos 

se comprometam com essa idéia? 

    

8. Que maneiras específicas você 

utiliza para avaliar a compreensão 

ou a confusão dos alunos sobre 

esta idéia? 

    

Fez-se necessário a realização de uma entrevista posterior ao CoRe e baseada no 

mesmo com o objetivo de: i) reconhecer aspectos da experiência e desenvolvimento 

profissional e ii) questionar o professor sobre aspectos que não foram respondidos ou 

apresentam-se ambíguos no CoRe. 

Outra etapa acrescentada à metodologia referente à prática observada em Nilsson 

(2008), e que traduzimos por reflexão estimulada consiste em fazer com que o professor 

assista sua aula e aponte momentos importantes da aula, momentos que acredita ter 

influência para o aprendizado do aluno, e que acredita ser importante na sua prática, bem 

como momentos que acredita que foram ruins e possam ser substituídos. Nesse processo 

buscamos estimular a reflexão do professor e analisar de que maneira o mesmo reverte 

aspectos negativos de sua aula pela reflexão sobre a própria prática. Essa atividade foi 

realizada com os dois momentos que o professor ministrou a aula, no período da graduação 

e no período atual, decorridos de três a cinco anos depois da graduação. 

5.2 Análise dos dados 

No trabalho desenvolvido por Mortimer e Scott (2002), os autores buscam, a partir da 

análise de registros áudios-visuais de aulas, propor uma ferramenta para investigar os 

mecanismos através dos quais os professores “interagem com alunos para promover a 

construção do significado no plano social das aulas de ciências”. Essa proposta apresenta-

se interessante no sentido de que possibilita analisar o discurso e as ações que os 

professores promovem de modo a guiar a construção de significados em sala de aula. 
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Nessa análise, o discurso é dividido em episódios onde se busca investigar três 

principais aspectos: 

i) Focos do ensino: Intenções do professor e conteúdo; 

ii) Abordagem: Abordagem comunicativa e; 

iii) Ações: Padrões de interação e Intervenções do professor. 

O conceito de abordagem comunicativa é particularmente interessante em nosso 

estudo, pois fornece uma perspectiva sobre como o professor trabalha as intenções e o 

conteúdo do ensino por meio das diferentes intervenções pedagógicas que resultam em 

diferentes padrões de interação. Em nosso estudo buscamos também identificar ações e 

discursos do professor com o intuito de identificar categorias de conhecimentos presentes 

em cada momento da prática profissional. 

Deste modo, optamos por utilizar a ferramenta desenvolvida por Mortimer e Scott 

(2002), complementando com a investigação baseada no modelo de desenvolvimento do 

PCK de Morine-Dershimer e Kent e com o MRPA de Shulman. 

Deste modo, utilizaremos as quatro formas de abordagem estabelecidas: 

1. Interativo/dialógico: O professor age de modo a considerar diferentes idéias, 

trabalhando diferentes pontos de vista junto aos alunos de modo a construir o conceito que 

é objetivo da aula. 

2. Não-interativo/dialógico: O professor aceita idéias dos alunos, porém dá ênfase nas 

propostas que se aproximam ao conceito a ser desenvolvido em detrimento a idéias que 

fogem ao interesse da aula. 

3. Interativo/de autoridade: professor geralmente conduz os estudantes por meio de uma 

sequência de perguntas e respostas, com o objetivo de chegar a um ponto de vista 

específico. 

4. Não-interativo/ de autoridade: O professor apresenta o conteúdo e as definições sem 

chamar a participação dos alunos, e sem considerar suas idéias. 

Utilizaremos também os padrões de interação que são estruturas construídas 

durante a aula entre professor e aluno. O mais comum são as tríades I-R-A (Iniciação do 

professor, Resposta do aluno, Avaliação do professor), mas outros padrões também podem 

ser observados. Interações, como quando o professor interage de modo a permitir que o 

aluno prossiga no desenvolvimento da idéia (Prosseguimento - P) ou quando o professor 
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atua de modo a fazer o aluno reformular uma resposta (Feedback - F) geram cadeias de 

turnos não triádicas do tipo I-R-P-R-P... ou I-R-F-R-F. 

A análise dos dados, portanto, consistirá, inicialmente, na aplicação da ferramenta 

proposta por Mortimer e Scott de modo a identificar o discurso e as ações propostas pelo 

professor. Seguindo a análise realizada pelos autores, o Quadro 2  apresenta a tabela a ser 

preenchida a partir dos dados das transcrições das aulas. 

As análises envolveram a leitura de todo o material buscando garantir acessibilidade 

e qualidade dos dados. Parte desses dados foram selecionados de acordo com os objetivos 

da pesquisa. 

Os trechos selecionados para análise foram inicialmente separados em episódios de 

ensino que analisamos buscando identificar os aspectos do ensino. Os trechos das 

entrevistas referentes a cada episódio de ensino foram associados de modo a 

complementar a interpretação e análise de quais categorias de conhecimento estão 

presentes e se há relações entre elas, confrontando-as e interpretando-as frente aos 

modelos. A análise desses instrumentos forneceu uma janela para a compreensão do 

conhecimento de conteúdo pedagógico dos professores investigados. 

Quadro 2. Esquema para análise dos aspectos do ensi no.  

Intenções do professor  
Conteúdo   
Abordagem   
Padrões de interação   
Formas de intervenção  

Outra atividade de análise realizada foi de confronto dos planejamentos na aula da 

graduação e na aula real tendo como objetivo verificar a influência da experiência 

profissional no desenvolvimento da prática. 
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6. RESULTADOS 

Como relatado anteriormente, o dados da pesquisa foram coletados durante os anos 

letivos de 2009 e de 2010. A Tabela 1  mostra os dados que foram coletados durante a 

pesquisa. 

Tabela 1.  Dados coletados dos professores. 

 CORE Entrevista 1 
Registro áudio-

visual 

Entrevista 2 

Reflexão 

Estimulada 

 

Professor 1 
DC - - DC 

 

Professor 2 
DC DC DC DC 

 

Professor 3 
DC DC DC DC 

DC: Dados coletados totalmente. 

Para o professor 1, a entrevista 1 não foi realizada, pois no momento da coleta de 

dados, esta ainda não havia sido incorporada à metodologia. 

As entrevistas e registros audiovisuais das aulas foram transcritas integralmente e 

serão apresentadas parcialmente nesta análise, de modo a corroborar para que possamos 

responder nossas questões de pesquisa.  

6.1 Dados do Professor 1 

O professor 1, durante o período de coleta de dados atuava como professor em uma 

Universidade da rede particular ministrando algumas disciplinas, dentre as quais Química 

Geral para um curso de Ciências Biomédicas. Tal disciplina tinha o enfoque de revisar 

conceitos básicos de química e preparar os alunos para outras disciplinas como Bioquímica 

e Analítica. Como a disciplina tinha o enfoque de revisar aspectos básicos da química 

(conteúdos que foram estudados no ensino médio) e os alunos eram recém ingressos na 

Universidade, o tema da aula que o professor iria lecionar teria relação com o tema da aula 

que lecionou no curso de graduação. 

No momento em que iniciamos a coleta de dados, a metodologia do projeto ainda 

não havia sofrido alterações, ou seja, não havíamos incorporado a entrevista baseada no 



Girotto Jr., G.; De licenciando a professor de Química: um olhar sobre o desenvolvimento do PCK  

_______________________________________________________________________________ 

Resultados – Professor 1 

49

CoRe (entrevista 1) e também não havia a idéia da reflexão estimulada. Deste modo a 

entrevista 2 foi realizada mas não ocorreu a reflexão estimulada. 

Deste modo realizamos a entrevista baseada na aula que o professor havia 

ministrado na graduação, comparando a metodologia que ele utilizou às mudanças que 

promoveria, o porquê realizaria essas mudanças, a sua experiência durante o período após 

formação. O professor realizou também o CoRe e o planejamento da aula a ser lecionada.  

O planejamento realizado pelo professor para a abordagem do tema incluía uma aula 

introdutória, e outras duas aulas onde ele abordaria efetivamente o tema. Entretanto, a 

gravação da aula foi impossibilitada devido a uma restrição imposta pela instituição de 

ensino que ele atuava. 

Os dados até então coletados apresentavam grande relevância e a partir destes 

pudemos analisar nossa metodologia e, nosso alvo de estudo, nossa questão de pesquisa. 

Além disso, esses dados revelam o posicionamento do professor frente ao processo de 

ensino –aprendizagem e trazem uma série de inferências sobre seu PCK e, por isso, foram 

incluídos na análise final aqui apresentada. 

6.1.1 Primeira etapa: Planejamento da aula na gradu ação 

O planejamento da aula foi realizado pelos licenciandos. Este planejamento 

apresentava como objetivos e justificativa "Identificar propriedades dos sistemas que 

facilitem o reconhecimento da ocorrência de transformações químicas. Trata-se de um tema 

de fundamental importância para o início do estudo da química". 

O desenvolvimento do tema buscava elaborar competências gerais como: articular e 

traduzir a linguagem do senso comum para a científica e tecnológica; identificar dados e 

variáveis relevantes presentes em transformações químicas; compreender a participação de 

eventos químicos nos ambientes naturais e tecnológicos. O tempo planejado para cada 

atividade está descrito na Tabela 2 e os experimentos planejados estão apresentados na 

Tabela 3.  

Tabela 2:  Tempo previsto para as atividades propostas pelo professor 1 durante o 
planejamento de aula desenvolvido na graduação. 

  Atividade Tempo estimado 

1 Apresentação da turma 

40 min 
2 Levantar idéias prévias sobre o tema transformação 

3 Leitura e discussão do texto  

4 Instrução sobre atividades experimentais 

5 Execução das atividades experimentais 90 min 
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6 Construção da tabela de dados 

50 min 7 Discussão em grupo 

8 Avaliação - confronto com as idéias iniciais e aplicações ao cotidiano 

 

Tabela 3: Experimentos realizados em sala. 

Exp. Descrição 

1 Galo do Tempo - aquecimento do CoCl2 embebido em papel 

2 Aquecimento do açúcar 

3 Adição de açúcar a água 

4 Adição de açúcar a acetona 

5 Adição de magnésio a solução aquosa de ácido clorídrico 

6 Adição de naftalina a acetona 

7 Adição de naftalina a água 

8 Adição de hidróxido de sódio em pastilha a água 

9 Adição de cloreto de amônio a água 

10 Adição de solução aquosa de hidróxido de sódio a solução aquosa de ácido acético 

11 
Adição de solução aquosa de hidróxido de sódio a solução aquosa de ácido acético na 

presença de indicador  

12 Adição de solução aquosa de hidróxido de sódio a solução aquosa sulfato de cobre (II) 

6.1.2 Segunda etapa: Registro Audiovisual e reflexã o posterior à aula 

A aula seguiu o roteiro: apresentação do tema; considerações iniciais; experimentos; 

discussão dos experimentos e fechamento. 

Na discussão inicial, houve a leitura do texto “Reconhecendo transformações 

químicas”. A partir desta leitura um diálogo inicial foi traçado. Destacamos a seguir o 

episódio 1, referente a um trecho deste diálogo: 

6.1.2.1 Episódio 1: Evidências de transformação quí mica 

(...) 

P: O que é uma transformação Química? (I) 

A: ...é a transformação de uma matéria em outra.(R) 

P: Essa é uma idéia OK mais ou menos...no texto ele dá exemplos de várias 

transformações, a metalurgia, a amônia. Hoje nós vamos tentar descobrir ou perceber quais 

são as evidências que a partir da qual é possível perceber se houve ou não uma 

transformação química como a gente sabe que houve uma transformação, mas uma 
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transformação química, ou seja, algo deixando de ser ele e se transformando em outra 

coisa. (A) 

Que evidências podem ser essas que mostram uma transformação química?(I) 

A: Odor, formação de gás, cor, luz...(R) 

P: Odor, formação de gás, cor, luz, aquecimento ou resfriamento são evidências de que algo 

esta acontecendo. (A) 

Se pensar no ferro enferrujando é uma transformação?(I) 

A: Sim (R) 

P: Porque?(P) 

A: Porque mudou a aparência...(R) 

P: E o gelo derretendo?(P) 

Apenas um aluno: Não porque só muda o estado físico...(R) 

P: O fato é que quando a gente esta lá o gelo fundindo a primeira pergunta que a gente tem 

que fazer, tem que ter uma evidência, mas qual a substância do gelo?(F) 

A: Água(R) 

P: Ele funde ele deixa de ser água?(P) 

A: Não (R) 

P: então a gente tem apenas uma mudança de estado físico, ou seja, a água não muda a 

identidade dela.(A) 

Quadro 3:  Análise do episódio 1 - evidências de transformação química 

Intenções do professor  

 

- Explorar as idéias dos alunos sobre o 

tema transformações químicas. 

Conteúdo Abordagem  

 

- perguntar sobre quais situações podem 

ser consideradas transformações 

químicas. 

Abordagem  

 

- interativo / autoridade. 

Padrões de interação  

 

I-R-A e I-R-P-R-F-R-A 

Formas de Intervenção  

 

Questões diretas aos alunos. 

Neste trecho notamos que o professor inicia o diálogo de modo interativo de 

autoridade, ouvindo os alunos mas sempre direcionando o conteúdo de modo a obter as 

respostas esperadas para solucionar as questões e dar prosseguimento a aula. 
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Após a discussão inicial os alunos realizaram a etapa da experimentação. Os 

professores explicaram a respeito das técnicas de segurança em laboratório e entregaram o 

roteiro das atividades experimentais que seriam realizadas (Tabela 3 ). O professor solicitou 

que cada aluno lesse um experimento. E após a leitura de cada experimento o professor 

fazia considerações e colocava as fórmulas moleculares das substâncias no quadro. Depois 

de realizados os experimentos, promoveu-se a discussão dos resultados. 

6.1.2.2 Episódio 2: Análise do experimento do galin ho do tempo 

Abaixo se encontra destacado o episódio 3, trecho de discussão do experimento 1, 

do galo do tempo, que servirá para nossa análise. 

P:Vocês já viram o galo do tempo? 

A: Não.  

P: Na verdade esse galinho era usado há algum tempo que pode ficar azul ou rosa e indicar a 

condição do tempo, por exemplo, se está rosa é porque vai chover (...) e usa cloreto de cobalto que 

tem essa propriedade e conforme absorve água muda de cor. Então o que a gente concluiu, houve 

uma transformação?(I) 

A: Sim.(R) 

P: Qual é a evidência? (P) 

A: Mudança de cor. (R) 

P: Mas eu posso dizer que é uma transformação química? (P) 

A: Sim ... (R). 

A: Não...(R). 

A: Não porque estava num estado e continuou no mesmo estado. (R) 

P: Ai nesse caso quando não altera é uma transformação Química?(F) 

A: Não(R) 

P: Então o que houve na verdade foi absorção de água. Foi uma transformação física.(A) 

 

Quadro 4: Análise do Episódio 2 - experimento do galinho do tempo 

Intenções do professor 

 

- Explorar os resultados de um dos 

experimentos. 

Conteúdo Abordagem  

 

- Perguntar sobre o que foi observado 

e sobre a avaliação que os 

estudantes fazem do fato. 

Abordagem 

 

- interativa / autoridade 
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Padrões de interação  

 

I-R-P-R-F-R-A. 

Formas de Intervenção 

 

Questões diretas aos alunos. 

Neste trecho verificamos que o professor interagiu com os alunos considerando a 

fala de alguns deles e buscando o diálogo. Entretanto as respostas que não levavam a 

continuidade da aula foram descartadas. Podemos notar que mesmo sendo uma interação I-

R-P-R-F-R-A, a abordagem continuou sendo interativa de autoridade. 

O fato de manter a abordagem de autoridade pode ser melhor compreendido quando 

analisamos a fala do professor em sua reflexão sobre a aula. Podemos afirmar que os 

objetivos iniciais da aula não foram atingidos pelo grupo por dois motivos que podemos 

afirmar, são consequentes: 

i) falta de conhecimento sobre as concepções de ensino que se pretendiam abordar: 

Cabe ressaltar aqui um equívoco cometido por nosso grupo no que 
tange às concepções de ensino-aprendizagem: naquele momento 
era tido como ensino construtivo ou progressista, aquele em que há 
interação dialógica entre professor-aluno e aluno-aluno. Assim não 
nos preocupamos num problema a cuja resolução, a experimentação 
daria subsídios. 

Isto ficou bastante evidente quando(...) quando pretendíamos realizar 
a discussão dos experimentos – não obstante, o efeito conduzido foi o 
de uma apresentação de resultados, não de uma discussão (...) 
quase como um jogo de adivinhações. 

Nesta fala, fica compreendido que o professor, mesmo tendo conhecimento teórico, 

não conseguiu aplicá-lo da forma como desejava. Esta percepção foi tida tanto durante a 

aula como no momento de reflexão posterior. 

ii) planejamento inadequado do que se pretendia.  

...houve também outros fatores quais sejam o cansaço pelo número 
excessivo de experimentos e a dificuldade intrínseca entre eles. 

O professor ainda cita: 

...ao aluno iniciante em química, o qual não possui um modelo 
microscópico explicativo para as transformações, fica 
demasiadamente difícil interpretar o sistema açúcar em água como 
uma interação que produz uma dissolução de uma espécie em outra, 
mas não uma transformação química propriamente dita ou ainda o 
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sistema cloreto de cobalto em água quente que, embora ocorra 
mudança de cor, evidência de transformação química, guarda 
ambigüidade em relação a se tratar de uma interação que leva a 
transformação ou não. 

O professor ainda propõe possíveis mudanças para uma aula futura, abordando um 

número menor de experimentos (3), mais simples e mais contextualizados, propondo uma 

aula voltada a abordagem de ensino CTS. 

... a aula seria ainda estruturada da mesma forma, porém envolvendo 
na experimentação um número reduzido de experimentos e que 
tivessem algum vínculo com a sociedade. Seria então a tentativa de 
um ensino CTS. 

O professor ainda complementa: 

Poderiam ainda ser introduzidos experimentos auxiliares que 
evidenciassem transformações químicas em solução tais como a 
precipitação de hidróxido de alumínio utilizado no tratamento de água 
e o teste do bafômetro (mudança de cor). 

Neste ponto podemos evidenciar como a reflexão sobre a aula foi de fundamental 

importância para o aprimoramento da prática profissional, de modo que apenas lecionar a 

aula não significou perceber os equívocos cometidos e propor mudanças. Nesse sentido a 

disciplina contribuiu para a reflexão crítica sobre a prática, o que dá subsídios a alteração 

nas ações propostas. 

6.1.3 Terceira etapa: Reflexão da aula após três an os e nova proposta de aula. 

Na entrevista realizada após três anos do desenvolvimento e execução da aula 

apresentada, o professor atesta em relação ao objetivo da aula que era trabalhar com o 

desenvolvimento de competências, e o tema escolhido para isso foi transformações 

químicas. O material utilizado na aula foi escolhido segundo esta finalidade. 

...tínhamos gostado muito da idéia de desenvolvimento de 
competências e habilidades; então baseado nisso, a gente pensou 
no material do GEPEQ, então o ponto de partida seria algum 
experimento, ou de alguma sugestão de experimento que tivesse do 
livro do GEPEQ, porque esse é um material que valoriza o 
desenvolvimento de competências. A idéia era desenvolver as 
competências nos alunos, em termos de organizar dados numa 
tabela, coletar, chegar a alguma conclusão. Eram alunos do primeiro 
ano, então tinha que ser algo realmente bastante preliminar. 
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O professor deixa claro que o material do GEPEQ foi utilizado quase como um 

planejamento, e essa foi uma das razões dos problemas que, segundo ele, ocorreram 

durante a aula. Fica evidente que o planejamento não foi pensado com cuidado. 

Também nesta reflexão, o professor cita o planejamento mal elaborado como uma 

falha que prejudicou a execução da discussão. O tempo se tornou escasso devido ao 

número excessivo de experimentos. 

No livro do GEPEQ, eles sugerem vários experimentos onde (...) e 
em alguns acontecem transformações químicas, ou não, e às vezes 
acontece alguma transformação, mas não há evidência direta 
(...)então pra gente que é químico e já esta mais avançado nisso é 
evidente, mas para alunos do ensino médio não era tão evidente. E 
era um número muito grande de experimentos, (...) alguns 
experimentos eram muito difíceis do aluno perceber o que a gente 
gostaria, (...) a gente não se deu conta que era um número muito 
grande, então acabou ficando algo muito longo, com experimentos 
pouco evidentes, e por ter sido longo, não deu para fazer a discussão 
adequada. 

A intenção de desenvolver competências e habilidades e de fazer 
uma discussão. Mas quando eu digo fazer uma discussão, não é no 
sentido de monólogo do professor, mas uma discussão que parta dos 
alunos, eles falando, se expondo, colocando num ponto de vista 
deles até chegar num consenso. Mas na hora do vamos ver (...) o 
que aconteceu foi o monólogo (...) foi uma transmissão cultural... 

Quando questionado sobre o porque havia mudado o planejamento, o professor 

responde: 

A verdade não é que mudou, mas ele se concretizou de uma maneira 
diferente, porque a gente não sabia fazer 

E a coisa não aconteceu porque a gente não sabia mesmo como 
fazer, porque a gente acha que está fazendo uma discussão e não 
está fazendo uma discussão, às vezes só se vendo mesmo pra você 
se dar conta de que você tinha uma intenção, mas você não fez 
aquilo que sua intenção mandava. 

Ainda sobre o planejamento e execução, cita um problema relacionado ao conteúdo 

de um dos experimentos, o chamado “galinho do tempo”, que envolve a reação de 

hidratação do cloreto de cobalto. Questionado sobre se o grupo possuía conhecimento do 

conteúdo, ele responde: 

Teoricamente sim, (...) teoricamente todos tinham bagagem 
suficiente para ensinar. Só que o que aconteceu, teve uma das 
transformações, que era justamente a do galinho do tempo, o com 
mudança com cloreto de cobalto, do azul pro rosa alguma coisa 
assim, e ai houve um impasse, porque na hora de testar o 
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experimento a gente não refletiu muito bem sobre o que estava 
acontecendo. Bom a transformação que acontece com cloreto de 
cobalto é uma complexação que acontece com água e daí ele muda 
do azul pro rosa. Só que uma complexação é uma transformação 
química ou não uma transformação química? É complicado não é. (...) 
Para um aluno do ensino médio isso é extremamente complicado 
porque você tem cloreto de cobalto no começo e cloreto de cobalto 
no final, qual é a transformação, transformou o que no que? Esse ao 
meu ver, era um experimento que não deveria estar lá, pensando 
agora, porque é muito difícil “(...) e na hora, todos nós concluímos 
que não era uma transformação química... 

...a gente não discutiu adequadamente e a conclusão foi tirada 
durante a aula, e ai ficou tudo atrapalhado. 

Sobre as possibilidades de mudança na aula que deu, o professor comenta 

...em termos de intenções de desenvolver competências e 
habilidades eu continuaria com essa guia mestra (perspectiva 
construtivista), talvez pensasse em alguma coisa que não é 
conflitante com a idéia de competências e habilidades, que é a 
história de habilidades cognitivas de alta e baixa ordem, que eu gosto 
muito, eu acho isso super interessante e ai dentro desses critérios, 
dessa linha mestra eu ia diminuir os meus experimentos, a primeira 
coisa... 

Sobre a possibilidade de trabalhar com o experimento da complexação: 

...nem pensar, talvez faria aquele experimento num terceiro ano, num 
contexto de equilíbrio químico, (...) talvez experiências um pouco 
mais curtas, mais simples, menor número, que fossem capazes de 
atender esses critérios principais, e fazer a discussão entre os alunos 
aparecer, discussão, integração de idéias deles e uma conclusão. 

Ainda sobre as intenções de aprendizagem: 

...conteúdo duro, diferenciar o que é uma transformação química do que 
não é uma transformação química, evidências de que isso aconteça 
ou não, sem formalismo ainda de equações de representações 
químicas, representações químicas não seria o foco ainda, no 
máximo escrever aquela transformação meio que em língua 
portuguesa, uma palavra mais outra palavra seta e a palavra depois 
da seta mas não com o rigor do simbolismo químico, e só, isso seria 
uma aula estanque e só. 

Sobre a comparação entre o que pretendia com o que foi feito, o professor coloca: 

eu acho que em termos é bem parecido. Na primeira não tem a 
história da habilidade cognitiva, a gente também não tinha pensado 
no rigor e formalismo nada, neste aspecto tirando a habilidades 
cognitivas de alta e baixa ordem seria muito parecido, mas no modo 
de fazer seria muito diferente. 
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Diante do que é proposto pelos modelos de Shulman e Morine-Dershimer, vemos 

que o desenvolvimento de uma prática profissional efetiva através do PCK está atrelado a 

uma linha de raciocínio que envolve a compreensão do tema, sua transformação através do 

conhecimento teórico e prático, e novas transformações a cada experiência vivida. Este 

processo é realizado com base no PCK do professor, e também auxilia no desenvolvimento 

do mesmo. 

Durante a aula notamos que o professor possui alguns conhecimentos, e que lhe são 

escassos outros. Fato que acaba por prejudicar o desenvolvimento da aula, e que são 

percebidos pelo próprio professor durante o processo de reflexão sobre a sua prática. 

Ao olharmos o planejamento, vemos um excessivo número de experimentos. 

Visivelmente buscou-se trabalhar com a quantidade e pouco foi pensado sobre a discussão 

detalhada de cada experimento.  O professor em seu processo de reflexão tem essa 

percepção quando cita: “...houve também outros fatores quais sejam o cansaço pelo número 

excessivo de experimentos e a dificuldade intrínseca entre eles.” Podemos notar que 

aspectos como qualidade vs quantidade, ou tempo de discussão dos experimentos não foi 

planejado adequadamente. Não porque o professor esqueceu desses aspectos, mas porque 

faltava-lhe o conhecimento do contexto, da gestão da sala de aula e o conhecimento 

profissional. 

Ao relacionarmos essa idéia com o modelo de Morine-Dershimer, vemos que a 

reflexão é ponto chave que liga esses conhecimentos, e é exatamente o que se percebe na 

reflexão, tanto posterior quanto após três anos. Verifica-se através da análise desses textos 

que o professor percebe os principais erros cometidos quando pensa sobre a aula, e 

simultaneamente articula novas idéias para o desenvolvimento do tema. De fato a reflexão 

acaba por promover uma nova visão sobre a prática e novos caminhos para fazê-la.  

Ao destacar a discussão sobre o experimento 1 gostaríamos de mostrar como o 

professor remonta sua aula a partir da experiência. Neste experimento, houve a evidência 

de transformação química, porém os professores acabaram na hora da aula por concluir 

que: 

(...) e na hora, todos nós concluímos que não era uma transformação 
química... 

E os motivos que levaram a essa conclusão: 

...a gente não discutiu adequadamente e a conclusão foi tirada 
durante a aula, e ai ficou tudo atrapalhado. 
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Neste ponto vemos outros fatores que podem interferir na prática profissional, 

conhecimento do conteúdo, do contexto específico e dos modelos didáticos, pois 

conhecendo o contexto e também os alunos a que se leciona, poderia selecionar as 

metodologias mais adequadas àquele público. 

Sobre a possibilidade de realizar o experimento novamente num contexto similar o 

professor coloca: 

...nem pensar, talvez faria aquele experimento num terceiro ano, num 
contexto de equilíbrio químico, (...) talvez experiências um pouco 
mais curtas, mais simples, menor número, que fossem capaz de 
atender esses critérios principais, e fazer a discussão entre os alunos 
aparecer, discussão, integração de idéias deles e uma conclusão. 

Novamente destaca-se a importância do processo de reflexão, e aqui a experiência 

profissional também contribui para um novo planejamento, possibilitando não apenas excluir 

aquilo que não deu certo, mas reformular e contextualizar o conteúdo e a metodologia de 

maneira mais adequada. 

6.1.4 CoRe para a nova aula. 

O Quadro 5  apresenta o instrumento CoRe para a nova aula, com o tema 

relacionado à aula na graduação. As respostas descritas foram coletadas três anos após a 

aula da graduação e, portanto, com a incorporação da experiência do professor. Cabe 

ressaltar que o professor citou que não trabalha diretamente com o tema “transformações 

químicas” abordado durante a aula na graduação. Esse tema acaba sendo incorporado em 

outros conteúdos da química, como por exemplo, reações ácido base. 

 

Quadro 5. CoRe referente ao conteúdo de transformações químicas coletado sobre a aula 
atual do professor 1 

 Conteúdo: Transformações Químicas 

 Idéias/ Conceitos Centrais  

 Interações 
intermoleculares 

Fazer ciência  Desenvolvimento 
de HOCS 

1. O que você quer 
que os estudantes 
aprendam sobre esta 
idéia? 

Correlação entre estrutura e 
reatividade afetados sobretudo 
pela diferença de 
eletronegatividade entre 
átomos. 

Existência de hipóteses e 
expectativas prévias por 
parte de quem executa, 
sistematização e controle 
de variáveis durante a 
execução do experimento. 
Interações 
intermoleculares como 

Organizar e sistematizar 
o conhecimento a fim de 
que sejam capazes de 
efetuar análises e 
elaborar propostas.  



Girotto Jr., G.; De licenciando a professor de Química: um olhar sobre o desenvolvimento do PCK  

_______________________________________________________________________________ 

Resultados – Professor 1 

59

integrante de um 
programa de pesquisa 
atômico-molecular. 

2. Por que é 
importante para os 
estudantes aprender 
esta idéia? 

Compreender ácidos do ponto 
de vista das interações em 
solução aquosa pode ser 
interessante pois o fio condutor 
da história científica 
desenvolvido em aula recai 
sobre o nível microscópico.  

A hipótese da atuação em 
pesquisa deve ser 
considerada para os 
futuros biomédicos. Além 
disso há os fatores 
apontados no item 5. 

Em nosso contexto 
escolar frequentemente 
os alunos chegam a 
universidade não 
somente com pouco 
conhecimento do 
conteúdo de química: 
também tem pouco 
desenvolvidas 
habilidades de alta 
ordem.  

3. O que mais você 
sabe sobre esta idéia?  

Cabe lembrar que o foco nas 
interações é consonante com 
outros conceitos químicos, tais 
como ligações químicas e 
efeitos de polarizabilidade, 
transformações químicas e 
efeitos coligativos, por exemplo. 

 É plausível conceber que 
uma das possíveis 
funções do ensino 
universitário seja 
desenvolver HOCS. (É 
possível analisar as 
questões do ENADE, por 
exemplo, com base 
neste referencial 
teórico).  

4. Quais são as 
dificuldades e 
limitações ligadas ao 
ensino desta idéia? 

Certamente avançar do nível 
sensorial (mudanças de cor) 
para o modelo explicativo é o 
passo de maior dificuldade na 
aula proposta. Espera-se dar 
conta desta dificuldade 
conforme o exposto no item 7. 

Certamente não é possível 
abarcar na totalidade as 
diferentes visões de 
ciência mesmo que sejam 
seus aspectos centrais 
somente em uma aula. 
Foram escolhidos somente 
os citados no item 1. 
Outra dificuldade é avaliar 
sobre o fazer ciência. 
Pretende-se contornar esta 
dificuldade conforme o 
exposto no item 8. 

Como frequentemente os 
alunos chegam às salas 
de aula com 
procedimentos 
algorítmicos, sentem 
grande dificuldade em 
aplicar o conhecimento à 
novas situações, sob o 
risco até da desistência. 
Para contornar esta 
dificuldade é exposto o 
item 7. 

5. Que conhecimento 
sobre o pensamento 
dos estudantes tem 
influência no seu 
ensino sobre esta 
idéia? 

Diversos estudantes entendem 
ácidos (e bases) somente como 
algo algorítmico, algo como 
ácidos são aqueles que 
começam com H. Daí a opção 
de ensino que valorize um 
argumento estrutural. 

Frequentemente 
estudantes concebem 
ciência na acepção 
indutivista. Propor aulas 
que valorizem outras 
visões de ciência, torna-
se, portanto, necessário. 

Não se trata de 
simplesmente banir 
procedimentos 
algorítimicos, mas sim 
de conduzir as atividades 
de modo que tomem 
consciência sobre suas 
validades e limitações. 

6. Que outros fatores 
influem no ensino 
dessa idéia? 

Conduzir a narrativa científica 
focalizando as interações pode 
ser interessante para 
desenvolver HOCS e fazê-los 
chegarem a um modelo 
explicativo levando em conta, 
também aspectos históricos. 

  

7. Que 
procedimentos/ 

Discussão e integração de idéias 
sobre os resultados obtidos no 
experimento e reflexão sobre 

Proposição de hipóteses 
iniciais e de um problema 
de investigação. Além 

Reflexão sobre a própria 
idéia e a idéia dos outros 
mediada por atividades 
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estratégias você 
emprega para que os 
alunos se 
comprometam com 
essa idéia? 

um recorte de caráter histórico 
sobre a teoria de Arrhenius. 
Esta estratégia tem direta 
conexão com o exposto nos 
itens 7 e 8. 

disso os estudantes 
deverão propor um 
procedimento (omitido 
propositalmente). 
Elaboração de um 
relatório. 

em grupo. O papel do 
professor também é 
fundamental ao fomentar 
com perguntas que 
façam conexão com os 
argumentos 
apresentados pelos 
alunos. 

8. Que maneiras 
específicas você 
utiliza para avaliar a 
compreensão ou a 
confusão dos alunos 
sobre esta idéia? 

Justamente um dos momentos 
fundamentais da aula será 
quando os estudantes irão 
elaborar suas propostas 
utilizando transparências e 
modelos impressos. Nesta 
ocasião espera-se que haja 
diferentes propostas. Estas 
propostas serão compartilhadas 
com todos os participantes na 
expectativa de chegar a um 
modelo mais próximo do 
científico. Neste momento 
provavelmente surgirão 
dúvidas, confusões ou 
concepções alternativas sobre 
as quais se pretende agir. Além 
disso o momento da exposição 
das idéias iniciais também pode 
ser útil na avaliação. 

Em relatórios que serão 
pedidos em decorrência da 
aula experimental. 
Contendo perguntas 
norteadoras de cunho 
reflexivo. 

Os argumentos 
elaborados pelos alunos 
em sala de aula bem 
como o atendimento 
mais individualizado 
durante a execução das 
tarefas em grupo. O 
modo com que os 
questionamentos 
efetuados nas 
orientações para 
elaboração do relatório 
também podem ser 
interesse para avaliar o 
desenvolvimento de 
HOCS. 

6.1.5 Conclusões sobre o professor 1 

A partir do estudo realizado, podemos inferir algumas conclusões para o Professor 1 

em relação ao desenvolvimento do conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Percebemos fortes relações entre os modelos teóricos e o discurso do professor, em 

relação às categorias de conhecimentos relacionadas ao desenvolvimento da prática 

profissional. Vemos num primeiro instante, na graduação, um professor que possui uma 

carga de conhecimento do conteúdo , e fontes de busca para o preparo de suas 

atividades, porém pouca ou nenhuma experiência  em sala de aula, o que acaba por 

promover atividades não tão bem articuladas e faz com que os objetivos de ensino  

pretendidos não sejam alcançados. Uma primeira falha é com relação ao planejamento do 

tempo de aula. O professor planeja uma quantidade de atividades excessivas para o tempo 

da aula. A reflexão inicial, realizada logo após a intervenção realizada já mostra a percepção 

desse professor sobre falhas no planejamento inicial. Além de problemas com o tempo 

houve problemas com o planejamento das atividades que foram tiradas de um livro e 

utilizadas da maneira que estavam. Dessa forma, a almejada concepção construtivista 

acabou não sendo a base teórica para a aula executada. Isso trouxe problemas que foram 

percebidos ainda durante a execução e mais ainda após com a reflexão. O processo de 
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reflexão promovido com a entrevista após três anos da aula analisada revela que esse 

professor, agora com experiência de sala de aula, apresenta uma melhor compreensão dos 

problemas relacionados ao planejamento e execução da aula ainda como licenciando. 

Revela que na época selecionou um livro didático que apresentava objetivos de desenvolver 

competências - que era também seu objetivo. Na entrevista reflete e conclui que somente o 

uso do livro não poderia garantir os objetivos iniciais. Também percebe que a falta de 

experiência fez com que ele selecionasse experimentos inapropriados para os objetivos da 

aula e que confundiram ainda mais os alunos. A questão da gestão da sala de aula e do 

tempo destinado a cada atividade é também um ponto percebido agora, depois da 

experiência profissional. Todos esses conhecimentos fazem parte do PCK desse professor 

atualmente e é evidente que foram desenvolvidos através de atividades de intervenção em 

sala de aula num contexto de formação inicial, reflexão da aula nesse mesmo contexto e 

reflexão após um período de experiência profissional. 

A Figura 8 mostra o modelo de Morine-Dreshimer destacando os conhecimentos que 

o professor tinha inicialmente (caixa de texto pontilhada) e aqueles que julgamos terem se 

modificado após a reflexão (caixa de texto tracejada). Concluímos, para esse professor, que 

a relação entre teoria e prática, tão almejada nos cursos de formação de professores pôde 

ser conseguida a partir da reflexão sobre a prática, conforme enfatizado no Modelo de 

Raciocínio Pedagógico e Ação de Shulman e no modelo de Morine-Dershimer. A reflexão 

segundo esses modelos é o elo entre a teoria e a prática além de promover que o 

conhecimento pedagógico pessoal seja transformado pouco a pouco em conhecimento 

pedagógico geral que, por sua vez, contribui para o desenvolvimento do conhecimento 

pedagógico do conteúdo. No professor investigado, o desenvolvimento de habilidades e 

conhecimento prático foi promovido ainda no curso de formação inicial através de 

experiência de planejamento e realização de intervenção em sala de aula e atividades que 

buscavam estimular a reflexão sobre a ação com o intuito de desenvolver o PCK. A 

entrevista após três anos de experiência profissional revela um significativo incremento no 

desenvolvimento do PCK desse professor. 
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Figura 8:  Modelo adaptado de Morine-Dershimer (1999), professor 1.
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6.2 Dados do Professor 2 

O professor 2, atua em uma Escola Técnica Municipal da grande São Paulo há 3 

anos. Durante a graduação ministrou a aula na disciplina Instrumentação para o Ensino da 

Química I (QFL 2505) cujo tema foi Combustões. 

Durante as conversas e planejamento junto ao professor, ele relatou que o tema não 

é abordado em uma aula específica, e que aparece na disciplina de química em alguns 

tópicos como, por exemplo, Transformações Químicas. Relatou também que esse tema, 

Transformações Químicas, é abordado em um conjunto de três a quatro aulas de 50 

minutos, sendo uma aula em laboratório e as demais em sala de aula. Deste modo, focamos 

nosso estudo neste conjunto de aulas. 

A coleta dos dados foi realizada dentre outras formas, por meio de entrevistas e, 

deste modo, os trechos destacados nas análises foram retirados destas entrevistas que se 

encontram na íntegra no Anexo 1 . 

Os dados coletados consistem em: Planejamento da aula na graduação, registro 

audiovisual da aula na graduação (e transcrição), CoRe e planejamento das aulas atuais, 

registro audiovisual da sequência de aulas atuais (e transcrições), entrevista prévia e 

entrevista posterior (PaP-eRs). 

A seguir prosseguiremos com a análise desses dados. 

6.2.1 Primeira etapa: Planejamento da aula na gradu ação. 

Na graduação a aula foi desenvolvida em grupo de três graduandos. O planejamento 

e roteiro da aula encontram-se apresentados abaixo, na área sombreada. Esses dados 

serão confrontados com os dados do planejamento atual da aula do professor. 

O tema escolhido para a aula decorreu de experiências dos professores durante a 

graduação, afinidade e ao trabalho que o professor que estamos estudando desenvolvia nos 

anos finais da graduação, como relatado no trecho que segue: 

E a proposta do tema da combustão, provavelmente saiu porque era uma 
fase que eu já tava começando os estudos do Faraday, com a história 
química de uma vela. No final do curso eu já tava caminhando mais ou 
menos caminhando pra esse lado da história da ciência e eu já tinha lido “a 
história química de uma vela” num sei se por influência do P (professor da 
graduação) ou porque eu ganhei o livro de alguém e o tema da combustão 
já me chamava atenção. Que a gente traz a experiência de cada um, o B. 
Não dava aula, mas a G. e eu trabalhávamos já com escola e todo mundo 
ali no curso traz a experiência que tem em sala de aula até pra facilitar o 
trabalho. 
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Planejamento da aula na graduação. 

Combustão 

o O que é? 

o Do que depende?  (ausência de reagente principal + energia de ativação) 

o O que forma? (produtos da combustão completa e inco mpleta, propriedades dos 

produtos, condições de ocorrência) 

o Quais os combustíveis mais comuns? Quais a semelhan ça entre eles? 

(introdução à simbologia química)  

o O que acontece em caso de excesso de oxigênio?  (pressão atmosférica, PO2, 

danos ambientais por aumento da fração do O2 no ar, fontes de oxigênio, 

consumidores, idéia da queima de alimentos para obtenção de energia) 

 

1. Desafio. Quem apresenta mais maneiras de se apagar uma chama (vela) com 

diferentes materiais (panelas, garrafas, tesoura, cobertor, bolinha de ping-pong, 

papel etc.). 

2. Discussão dos métodos apresentados. Pedir que alguns alunos expliquem sua 

proposta e buscar princípios de funcionamento. Montar uma tabela na lousa. 

3. Direcionamento da discussão para que se percebam os componentes necessários à 

combustão (ar + combustível) 

4. Direcionar levantamento de combustíveis derivados de petróleo e apresentar 

notação química. Frisar semelhanças entre combustíveis. 

5. Discussão + Ilustração (componentes do ar) 

3 garrafas de 1L cada: 

- ar  (atmosférico) 

- CO2  (expirado por um aluno após inspirado e prendido a respiração por 

certo tempo) 

- O2  (Decomposição de H2O2 catalisada) 

Apresentar tabela com a composição do “ar” de cada garrafa e concluir a 

necessidade de O2 para a queima. 

Discutir brevemente respiração x fotossíntese 

Dados dos estudos sobre perigo de aumento na fração de O2 atmosférico. 

6. Experimento 

“Não basta colocar os reagentes em contato. É necessária a faísca do fósforo e 

quando um reagente acaba, a reação para”. 
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Fazer experimento da chama que pula do fósforo para a vela. 

Testar a chama, com diferentes volumes de O2. 

Testar diferentes quantidades de parafina em sistema aberto, álcool ou benzeno. 

Retornar à tabela inicial e explicar as maneiras de se apagar a vela. 

7. Discussão sobre possível formação de produtos. “Se o álcool e o oxigênio são 

consumidos, algo deve se formar”. 

Completar a equação química a medida em que os produtos são percebidos ou 

esclarecidos. 

- panela de vidro e fogareiros 

- um copo grande que tampa um menor no qual se queima álcool ou benzeno. 

- diferentes frações de oxigênio gerando combustão no Bico de Bunsen 

(completa e incompleta). 

8. Exposição. Propriedades dos produtos de combustão: 

- Efeito estufa – CO2 

- Asfixia – CO (carboxihemoglobina) 

- Catalisadores Automotivos 

      9) Ilustração/curiosidade. Trocas gasosas com variação de pressão. 

 

No planejamento/roteiro da aula 1, referente a aula na graduação, estão sublinhados 

as etapas que não foram verificadas em sala de aula.  

6.2.2 Segunda etapa: Registro audiovisual e reflexã o posterior à aula 

Nessa etapa, realizamos a transcrição da aula desenvolvida na graduação e 

separamos alguns trechos dessa aula em episódios a serem analisados. Para cada episódio 

foi feita a análise segundo a ferramenta analítica de Mortimer e Scott juntamente com a 

identificação de categorias de conhecimentos presentes. 

6.2.2.1. Episódio 1: Discussão dos resultados exper imentais 

“P: Alan quantas maneiras vocês conseguiram? (I) 

A: Um monte. (R) 

P: Um monte mais de 10? 

A: Mais de 10. 

P: Mais de 10! Explica uma pra mim, ou me fala. (P) 

A: Pega a vela, pega o prendedor. 

P: Não precisa nem demonstrar, só me explica. 
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A: daí ce pega e faz assim ó (abafa, prende a chama com o prendedor). 

P: Bacana. Você consegue me explicar porque apaga? Olha todo mundo viu o que ele fez? Ele pegou 

o prendedor de roupa e prensou o pavio. Consegue me explicar? (F) 

A: Não. (Risos). 

P: Consegue explicar pro  Professor 1 (se refere ao professor pelo apelido)? (R) 

A: Tá eu consigo dizer que prensou e apagou. 

P: Mas então beleza. Quem mais consegue me explicar outra maneira? 

A2: Com a garrafa. 

P: Com a garrafa? O que ces fizeram com a garrafa? 

A2: A gente colocou em cima daí ficou sem ar e apagou. 

P: Você colocou ela ficou sem ar e apagou. Legal. A gente já tem uma explicação científica aqui. 

Quem mais tem alguma maneira? 

(tumulto na sala) 

P: Pessoas, aqui ó. Quem mais conseguiu outro jeito, ó a gente já tem abafado, com o prendedor... 

A3: com sabão. 

P: Com sabão, que você fez, bateu com o sabão? 

A3: É pressionou. 

A2. Com o dedo. 

P: Com o dedo, é parecido com o prendedor não é? O sabão como é que foi, você prensou, chegou a 

encostar o sabão no pavio? 

A3: Sim. 

P: Tá legal, encostando o sabão. Com a lixa, alguém conseguiu apagar com a lixa? 

A3: Abanando. 

A4: Igual com o sabão. 

P: Igual com o sabão. Quem conseguiu um jeito diferente? 

A5: Com a pinça. 

P: Com a pinça? Como vocês conseguiram com a pinça? Ah igual o pregador. Então pessoal vamos 

tentar relacionar essas coisas. Tinha muito material ai. Teve grupo que nem o do Alan, que conseguiu 

mais de 10 maneiras de apagar a vela só que essas maneiras eram muito parecidas, não são? A 

gente usou materiais diferentes pra abafar a chama né, encostando no pavio ou a gente abana ou 

com a garrafa pra eliminar o ar. Ninguém fez isso com o pote de vidro? (I) 

As: Sim. 

P: Funciona? 

As: Sim. (R) 

P: Ta então a gente consegue perceber o que é necessário para que exista a chama da vela?(I) 

As: Oxigênio. (R) 

P: Oxigênio, opa e onde tá esse oxigênio? (F) 

As: No ar. (R) 
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P: No ar. Que mais que é necessário para que exista a chama? (P) 

A1: O fogo. (R) 

P: O fogo? Como é que a gente produz o fogo? (F) 

A1: Com o fósforo.(R) 

P: Que mais que é necessário pra que exista a chama? Ó a gente tem o oxigênio, tem o fósforo que é 

a chama inicial que mais é necessário? (I) 

Alan: O Pavio. (R) 

P: O pavio, que é a própria vela. Ta então a gente pode começar a dar um tratamento químico pra 

essa coisa pensando assim ó. Pra que a gente apague a vela os métodos que a gente propôs 

eliminam, a gente pode dizer que eliminam o ar, né que tava ali, a gente tampa com a garrafa né e 

elimina o ar, como não tem mais o ar, não tem como manter a chama, é.. ou a gente elimina a parte 

da vela que ta em contato com a chama, a gente ta abafando então a gente pode dizer que o 

necessário aqui é o ar, que a gente já até colocou como oxigênio (escreve na lousa), tudo bem? Mais 

a vela e pra que isso comece, aqui a gente já tem uma notação química, a setinha antes dá a idéia de 

reagentes que tão se combinando e sob alguma condição eles vão formar os produtos. (A). 

 Tá legal, qual a condição necessária para essa reação? Basta ter a vela?(I) 

As: Não.(R)  

P: Então o que precisa, precisa da faísca ou do calor inicial. Então inicialmente a gente precisa da 

faísca do fósforo, legal. A gente já soube dizer, já tinha a resposta na ponta da língua que a fração do 

ar importante para manter a chama era o oxigênio. E da vela? A vela tem bastante coisa, tem o pavio 

que é barbante, que mais, parafina. O que ta queimando na vela?(P) 

As: O barbante.(R) 

P: Só o barbante?(F) 

A5: Não os dois.(R) 

P: Os dois tão queimando e a parafina ta derretendo, e a parafina derretida queima?(P) 

A4: Ela serve pra manter mais tempo o barbante aceso.(R) 

P: Ah a função da parafina é manter o barbante aceso?(P) 

A4: É.(R) 

P: então isso é uma idéia que a gente tem. (A)É... o P2 agora vai falar. 

P: O que o P2 vai fazer? Ele vai provar pra vocês, ou ele vai fazer que pareça clara a idéia de qual é 

o componente do ar, e isso a gente já sabe é o oxigênio, e qual é o componente da vela que esta 

queimando. Tudo bem? A gente tem essa idéia de que o pavio queima e que a vela desacelera a 

queima do pavio. Então tá o P2 vai trabalhar essas idéias com vocês agora.” 

 

Quadro 6.  Análise do episódio 1 - Discussão dos resultados experimentais 

Intenções do professor  
 

- Explorar as idéias dos alunos 
- Introduzir quais fatores são necessários 
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para que a vela queime. 
Conteúdo Abordagem  
 

- perguntar quais os métodos que os 
alunos utilizaram para apagar a vela, e o 
que os alunos eliminaram com esses 
métodos. 

Abordagem  
 

- interativa / dialógica e por vezes de 
autoridade. 

Padrões de interação  
 

I-R-P-R-F-R-A e I-R-A 

Formas de Intervenção  
 

Questões diretas aos alunos. 

 
Nesse trecho o professor busca introduzir o propósito da aula, o que é necessário 

para que a vela queime ou quais fatores necessários para que exista a chama na vela. Para 

isso ele adota a estratégia de coletar os dados obtidos pelos alunos através da 

experimentação, numa abordagem interativo-dialógica. 

O professor considera todas as idéias expostas pelos alunos, porém, não as 

sintetiza, não propõe uma organização daquilo que foi exposto. O professor anota no quadro 

apenas o que é necessário para justificar o objetivo da aula e dar prosseguimento ao plano 

de aula, o que representa uma abordagem em parte autoritária. 

Podemos destacar que, no planejamento apresenta-se descrito que os professores 

montariam uma tabela na lousa com as idéias dos alunos. Nesse episódio, verificamos que 

isso não foi realizado. As idéias foram apenas expostas oralmente sem que houvesse uma 

sistematização.  

Ao selecionar o que irá colocar no quadro podemos analisar o fato de duas maneiras. 

Primeiro o professor apresenta um conhecimento de quais fatores são relevantes à aula e 

deste modo opta por trabalhá-los deixando de lado outras opções. Segundo o professor ao 

não trabalhar alguns aspectos deixa de lado conhecimentos prévios dos alunos que 

poderiam resultar em um procedimento de aula diferente do planejado. 

6.2.2.2. Episódio 2 – Parafina e pavio. 

A aula teve prosseguimento com uma sequência de experimentos realizados pelos 

outros dois graduandos do grupo e pelos alunos, como descrito a seguir. 

(Experimento sobre a queima da vela em CO2 expirado e a queima da vela em oxigênio liberado na 

reação de permanganato de potássio com água oxigenada). 

(Em seguida a outra integrante do grupo dos professores explica e pede para que os alunos façam o 

experimento da evaporação da parafina para comprovar se ela queima ou não. Os alunos realizam a 

prática). 
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( A integrante do grupo faz um experimento demonstrativo mostrando que a queima da parafina libera 

vapor que deixa uma panela de vidro úmida, e que a queima da vela libera fuligem mostrando que a 

panela fica preta). 

 

P: O que a gente consegue perceber disso ai? O que que tá pegando fogo? (I) 

As: Parafina, a fumaça. (R) 

P: É a fumaça da parafina, a gente consegue perceber isso, é o vapor da parafina, pode-se dizer 

assim. (A) 

As: Pode. 

P: A gente consegue propor um mecanismo então como funciona quando a vela queima. E eu quero 

retomar aquela idéia inicial das formas que a gente teve de apagar a vela. Então vamos reformular 

aquela idéia que a gente tinha de que era o pavio que pegava fogo e a parafina dificultava, 

aumentava o tempo que levava pro pavio queimar. Vocês já viram, isso é comum em igreja, ces já 

viram aquela vela grandona, que o padre acende o pavio e ai depois de vários dias o pavio faz um 

buraco dentro da vela, enquanto que as laterais continuam lá. Então, tinha parafina ali dentro, junto 

com o pavio, uma parte daquela parafina que tava ali dentro sumiu. Que que aconteceu com aquela 

parafina, da parte de dentro da vela? (I) 

A5: Evaporou. (R ) 

P: Evaporou, então a gente não pode formular alguma coisa parecida com o vapor da parafina é 

importante para sustentar a chama da vela? (P) 

As: É. (R) 

P: É. Como é que a gente tem uma idéia, como é que a gente mantêm o vapor da parafina ali na vela, 

nessa vela convencional, que não é tão grande? Como é que você sustenta o vapor da parafina? 

Reparem que alguns grupos quando saiu a fumaça a gente conseguiu colocar fogo na fumaça mais a 

parafina líquida ali não estava queimando né? Fazia aquele pluc, explodia ali no vapor e não 

continuava a chama. Então a gente pode definir que o líquido da parafina pega fogo? (P) 

As: Não. (R) 

P: Não né! A gente precisa do vapor. (A) 

P: Agora porque em alguns casos quando você acendeu manteve a chama? (I) 

A1: Porque tinha bastante vapor saindo. (R) 

P: Tinha bastante vapor e a chama não manteve quente ali dentro? A gente não pode pensar então 

se a chama mantêm quente a chama mantêm uma certa vaporização do líquido que ta ali? Então o 

calor gerado dentro do béquer é suficiente pra manter a vaporização, ou seja, manter o combustível 

da chama. (A) 

P: Tudo bem, a gente pode ter essa idéia? Então vamos repensar a história do pavio das velas ó! 

Inicialmente quando você pega uma vela nova você põe fogo no pavio lá em cima e o pavio tem 

umas velas que a pontinha lá em cima não esta parafinada né? Você percebe que o barbante abre, 

ele fica preto e abre como se estivesse queimando pano só que ai depois quando você derrete 
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aquela primeira gotinha da vela que que vai acontecer? O que acontece se você tem um balde de 

água e coloca só uma parte da camiseta no balde de água... você vai molhar aquela parte da 

camiseta...(I) 

As: risos. 

P: A água não vai subindo pela camiseta? (I) 

As: Ahã. 

P: Que problema teria se o líquido da parafina continuar subindo pelo pavio? E o líquido que subiria 

pelo pavio não seria uma quantidade pequenininha? Essa quantidade pequenininha a chama que 

tava inicialmente no pavio não é suficiente pra vaporizar? (I) 

As: É. (R) 

P: Opa! Então o pavio serve pra conduzir, esse... para sustentar a chama. A própria chama ta 

gerando o vapor da parafina que vai ser o combustível.  Beleza? Tudo bem? Sem problemas até 

aqui? Então a gente pode dizer que a vela, ali, completando a equação na vela o que queima é a 

parafina. (A) 

P: Pode! Em qual estado? (I) 

A3: Gasoso. (R) 

P: No estado de vapor né estado gasoso. Beleza então ta bom. (mostrou a equação na lousa).(A)” 

Quadro 7. Análise do episódio 2 - Parafina e pavio 

Intenções do professor  
 

- Explorar resultados dos experimentos e 
interpretação por parte dos alunos. 
- Destacar o papel da parafina na queima 
da vela. 

Conteúdo Abordagem  
 

- perguntar o que foi observado nos 
experimentos. 

Abordagem  
 

- interativa /não dialógica. 

Padrões de interação  
 

I-R-A predominantemente e I-R-P-R-P-R-
A.  

Formas de Intervenção  
 

Questões diretas aos alunos. 

Neste trecho nota-se que o professor direciona as respostas do aluno para chegar à 

conclusão de que a parafina é que está queimando na vela. Deste modo o professor faz 

uma série de questões aos alunos e conclui a partir das respostas dos alunos que a parafina 

é o combustível e o pavio tem a função de conduzir esse combustível. 

A partir da análise deste trecho podemos verificar que o professor segue um roteiro 

de perguntas e respostas bem definido, o que nos conduz a dizer que ele possui uma 

organização dos conteúdos que pretende lecionar e, portanto, uma organização didática. 

Entretanto, não fica claro se os alunos compreenderam e observaram realmente o que o 
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professor termina por concluir, pois, o professor induz os alunos a respostas previamente 

pensadas por ele. Deste modo, apesar de apresentar certo conhecimento da comunicação 

e do discurso em sala , o desenvolvimento desses conhecimentos acaba sendo 

desvalorizado pela carência no conhecimento e/ou aplicação dos modelos e estratégias 

de ensino .  

6.2.2.3. Episódio 3: Combustão 

Novamente outro graduando do grupo realiza experimentos dando prosseguimento à 

aula. 

(professora P3 faz o experimento de queimar a parafina e mostrar que uma superfície que se 

encontre acima da chama fica com gotículas de água. Escreve a equação da queima completa da 

parafina, formando CO2 e H2O e da queima incompleta formando C, CO, CO2 e H2O). 

P: O professor de vocês acabou de entregar que vocês tem obrigação de saber o que é combustão 

completa e incompleta e todo mundo sabe, não vou passar por nada disso. No que a P3 falou aqui, 

bacana, a gente tinha a idéia, teve gente até que propôs, chama de hidreto de carbono. O hidreto de 

carbono é um nome complicado que a gente dá pra coisas simples como isso aqui (aponta para a 

fórmula da parafina C25H52), tá esses são os hidretos de carbono que a gente ta trabalhando. Aqui 

formou água, reparem que quando a P3 abria a válvula do bico de Bunsen entra mais oxigênio e a 

gente forma CO2 que é um gás incolor, e que tá essencialmente vinculado a que? Vocês já 

estudaram a .... da poluição? Que que o CO2 faz, o CO2 tá embutido em qual problema, que tipo de 

problema ambiental o CO2 pode causar? (I) 

A2: Ele corrói monumentos?  (R) 

P: Esse é um efeito indireto mais o CO2 tá vinculado. Cê lembra que essa história de corroer 

monumentos tá vinculada a chuva ácida não é? Do que é feito o monumento, de mármore, o 

mármore tem fórmula química do carbonato de cálcio que é CaCO3, ele não vai resistir em meio 

ácido, então quando cai a chuva ácida o CO2 vai servir pra junto com a água da chuva formar H2CO3 

que é o ácido carbônico, o ácido carbônico cai na estátua e corrói a estátua, tudo bem, decompõe 

uma parte da estátua, legal, então esse é um efeito indireto gerado pela influência do CO2. (A)  

P: Agora tem uma outra coisa mais importante....mas que chega a ta mais na moda, é... vocês já 

ouviram falar na história de aquecimento do planeta? (I) 

As: aquecimento global, efeito estufa...(R) 

P: Opá, daí surge o termo, efeito estufa, então o CO2 ele é um dos gases que a gente chama de 

gases estufa, existem vários.(A) 

P: O CO2 ele influencia na formação de uma camada gasosa em cima do ambiente que dificulta a 

saída da radiação. A radiação que vem do sol, parte dela é absorvida pela Terra e parte é refletida. 

Só que ai, essa radiação é refletida, fica presa nas nuvens e é rebatida de volta pra Terra, e a 
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radiação fica, sobe pra nuvem, volta pra Terra, sobe pra nuvem, volta pra Terra, então o calor não sai 

daqui, tudo bem? Então o CO2 tá vinculado a isso, e quando o CO2 vai se formar na reação de 

queima? Quando a gente tem bastante oxigênio. Se a minha fração de O2 diminui, ou seja, eu fecho 

aquela valvulazinha, e a fração de oxigênio diminui, eu não tenho mais oxigênio suficiente pra formar 

CO2, o que que eu vou formar, CO, que tem menos oxigênio, uma outra proporção continua indo para 

a água. E o CO é mais problemático que é o monóxido de carbono, dióxido, 2 oxigênios, monóxido, 1 

oxigênio só. 

P: O monóxido de carbono ele é mais problemático, alguém têm idéia do que ele faz? (I) 

A2: Provoca sufocamento. (R) 

P: Sufocamento, poxa excelente, como é que funciona o sufocamento do CO, alguém sabe? (P) 

A2: Ele não deixa as hemácias pegar oxigênio. (R) 

P: Perfeito, todo mundo escutou.  

As: Não. 

P: Perfeito, a idéia central. O P2 comentou que quando a gente inspira, o ar e a parte do ar que a 

gente inspira é o oxigênio, tudo bem? Como é que funciona? O oxigênio vai pros pulmões e ele ta 

todo irrigado por vasos sanguíneos e tal, e tem um componente do sangue que são os glóbulos 

vermelhos ou as hemácias, eles são responsáveis em carregar o O2 e transportar o O2 dos pulmões 

pros tecidos do corpo, pra todos os órgãos, todos os músculos. E o que acontece nos tecidos, as 

hemácias soltam o O2 e captam o produto da respiração, a respiração acontece dentro das células, a 

mesma hemácia trás de volta o CO2 pro pulmão e você expira. Lembra, o CO2 não serve pra 

sustentar a chama. (A) 

Agora tem um problema a hemácia ela serve muito bem pra transportar tanto o oxigênio quanto o 

CO2, ela capta o oxigênio, solta no tecido, capta o CO2 do pulmão, opa, do tecido, solta no pulmão, se 

o CO entra no lugar, tanto do oxigênio quanto do CO2 tem um problema, a hemácia não solta mais, 

ou seja, a hemácia que ficou ligada ao CO ela ta desativada, ela perde a função ela perde a 

capacidade de transportar o oxigênio e o CO2 e a hemácia é morta, ela fica desnaturada. Que 

acontece então, se você inspirou muito CO, você praticamente não tem mais glóbulos vermelhos 

disponíveis pra transportar o oxigênio, você morre por sufocamento, você morre por asfixia, tudo 

bem? Então pensando nos dois, CO e CO2, se a gente tiver que escolher um dos dois pra soltar no 

ambiente, qual dos dois é preferível? (I) 

As: O CO2. (R) 

P: O CO2. Tudo bem? (A) 

P: Cês sabem que nos carros novos, da década de noventa pra cá, tem uma coisa em baixo do carro 

que fica antes da saída do escapamento que chama catalisador...(I) 

A2: Filtro. (R) 

P: Vinculada ao filtro, perfeito. Pra que serve o catalisador? (P) 

Silêncio. 
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P: Qual a reação que dá energia pro carro se movimentar, é a queima da gasolina que é a..., ou do 

álcool, que a P3 colocou ali na lousa a gasolina C8H18 a combustão da gasolina ela pode também 

gerar CO e CO2 tudo bem? Só que pensa comigo, um carro ta se movimentando, a gasolina ta 

queimando o tempo inteiro, um carro 2.0 gasta gasolina que nem o inferno, e a gasolina ta 

queimando muito rápido, você não tem tempo de em função da demanda de energia que você tem, 

você não tem tempo pra gerar a combustão completa, pra ter uma mistura adequada, pra ter uma 

fração de oxigênio, então ce produziu muito CO, a função do catalisador, de todo catalisador, é 

acelerar a reação. O que que o catalisador do carro de fato faz, ele acelera a conversão de CO em 

CO2 tudo bem? Ele aumenta o contato do oxigênio com o carbono na queima da gasolina, e ai a idéia 

é que a gente solte pelo escapamento o CO2, tudo bem? CO2, CO e quando tem muito pouco 

oxigênio? A gente não pode formar nenhum desses dois gases, vai formar o próprio carvão e formou, 

todo o O2 vai ser usado na formação de água. E o carvão é essa fumaça preta que a P3 colocou, 

tanto o CO2 quanto o CO são gases incolores, tudo bem, o C a gente percebe que é a fuligem, é essa 

coisa que suja o rosto. Você fica na avenida Paulista o dia inteiro, você volta pra casa e passa o 

papel higiênico na testa pra você ver aquele preto que sai no papel higiênico ou no algodão é 

carbono. Tudo bem, beleza até ai?  

(P3 volta a falar, e faz um resumo da aula, relembrando quais são os componentes necessários para 

a chama da vela existir e os principais produtos da combustão).” 

Quadro 8. Análise do episódio 3 - Combustão 

Intenções do professor  
 

- Explorar resultados dos experimentos e 
a interpretação por parte dos alunos. 
- Desenvolver a idéia de quais são os 
produtos formados na combustão 
completa e incompleta e as propriedades 
dessas substâncias. 

Conteúdo Abordagem  
 

- perguntar o que foi observado nos 
experimentos.  
- Definição de conceitos 

Abordagem  
 

- não interativa /não dialógica. 

Padrões de interação  
 

I-R-A predominantemente. 

Formas de Intervenção  
 

- Questões diretas aos alunos. 
- Definição de conceitos. 

Neste episódio percebe-se que o professor não explora as respostas dos alunos, 

apresentando um discurso de autoridade, no qual os fatos são por ele definidos e não se 

estabelece um diálogo com os estudantes. As partes sublinhadas do episódio mostram a 

fala do professor apenas apresentado os conceitos, aos alunos. 
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Neste episódio verifica-se também o foco pretendido, efeito estufa, que o professor 

em sua fala classifica como “mais importante....mas que chega a ta mais na moda”. Na 

tentativa de promover uma interação o professor questiona os alunos sobre a qual problema 

está vinculado o CO2, porém a resposta não é a pretendida. A parte hachurada mostra que o 

professor acaba por explicar de maneira rápida a questão da chuva ácida e logo volta ao 

foco pretendido, o qual explica com mais detalhes. 

Nota-se aqui que o professor possui conhecimento do conteúdo , pois consegue 

trabalhar com questões que não estavam no roteiro traçado por ele. Porém ao se deparar 

com essas questões imediatamente a abordagem interativa dá lugar a uma abordagem 

autoritária, a qual permite maior controle do roteiro a ser cumprido pelo professor.  

Esse fato tem sido verificado na literatura e relacionado a professores iniciantes. 

Devido à falta de conhecimento de organização e gestão de sala  num contexto 

interativo/dialógico, o professor iniciante acaba por promover uma interação não 

interativo/dialógica, pois, deste modo consegue guiar melhor a sequência didática 

pretendida. 

Nesses três episódios notamos que houve uma tendência de a aula adquirir um 

caráter não interativo / não dialógico. A medida em que os conteúdos foram sendo 

abordados, o professor cada vez mais foi direcionando sua fala a um objetivo fixo e a 

participação dos alunos foi diminuindo. Devido a falhas no conhecimento de organização 

e gestão de sala, o conhecimento didático geral  acaba sendo prejudicado e o 

planejamento e objetivos do ensino seguem rumos diferentes dos inicialmente desejados. 

6.2.3 Reflexão sobre a aula na graduação: entrevist a 

Os trechos da entrevista analisados abaixo buscam apontar avaliações do professor 

sobre a aula na graduação, procurando elementos que possam demonstrar sua reflexão 

sobre a aula, falas que possam apontar categorias de conhecimentos que podem estar 

relacionados à sua formação inicial e que tenham colaborado para o planejamento e 

desenvolvimento da aula. Ainda, buscamos trechos em que o professor avalia sua aula, 

segundo sua perspectiva atual, após o término de sua formação inicial e após alguns anos 

de experiência como professor no ensino médio e como estas estão relacionadas ao 

desenvolvimento profissional, buscando também destacar aspectos do discurso do 

professor que possam ser confrontados com sua prática. 

Em 2005, ano em que a aula foi ministrada, o professor 2 atuava como plantonista e 

professor de laboratório em uma escola de São Paulo. 
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Primeira parte: Sobre o Planejamento. 

1. A gente tinha que pensar em função do tema qual era a série ideal, por que a gente 

tinha que pensar nos conteúdos prévios, quais eram as coisas que os alunos já deviam 

ter estudado praquela aula. Como a gente tinha planejado equacionar, colocar reações, 

a gente preferiu que viessem alunos de terceiro ano, de segundo ou terceiro ano, que 

pelo menos já tivessem ouvido falar em óxido e tivessem equacionado reações, 

colocado na representação de reagentes e produtos. 

 

 2. Na disciplina instrumentação, você tem um período muito longo pra planejar uma 

intervenção só. Né? Isso é muito diferente do dia-a-dia da sala de aula que você tem ali, 

26 aulas por semana, eu não tenho um mês pra preparar cada uma delas, então ai, 

então vai mesmo, você vai ganhando um pouco mais de confiança, e você da uma 

olhada no plano geral de abordagem mas a sua fala, a sua idéia, você não simula um 

teatro, você não faz um roteiro do que você vai falar em cada momento, você coloca 

tópicos gerais mais ou menos o que você vai abordar. Ai (na disciplina) você tem um 

planejamento muito longo, você tem tempo, você tem tempo de ir lá no laboratório de ver 

os experimentos, testar cada um deles testar as aparelhagens, testar isso tudo, claro que 

se der pra fazer. Mas a questão do tempo que você tem pra planejar influencia muito. 

Muda, talvez as aulas que eu dava antes, talvez as aulas que eu dei depois dessa 

atividade, muda exatamente essa noção de que o planejamento toma tempo mas ele 

melhora a aula, porque você antecipa problemas. 

3. Mas você, eu encaro uma falha, nessa época da maneira como eu trabalhava ai, e 

venho tentando corrigir, é a gente faz a aula pensando na aula, a gente planeja a aula 

pensando em dar uma boa aula, ce não ta pensando se aquilo é inteligível se não ta 

pensando se aquilo tem uma coerência pra quem não conhece os assuntos, pra quem 

não sabe onde você vai chegar, então eu não me lembro por exemplo se nesse começo 

de aula a gente explicou exatamente onde é que a gente planejava chegar e qual era o 

caminho que a gente planejava seguir pra alcançar  aquele resultado, isso hoje eu acho 

importante eu acho que o aluno tem que saber, tem que ter uma prévia de onde, qual o 

objetivo do professor com aquela aula. E quais são as estratégias que ele planeja utilizar 

pra chegar naquele objetivo.(...). Se ele não tiver idéia de pra onde ele ta indo cada 

passo que você da não faz muito significado. 

Nessa primeira parte da entrevista, sublinhamos a fala do professor na qual ele cita 

claramente o modo como a disciplina pode ter contribuído para a estruturação da aula. 

Como a aula foi ministrada a alunos que não faziam parte do cotidiano dos professores, 

verifica-se que o planejamento da aula foi pensado baseado nos conhecimentos que esses 
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alunos deveriam possuir, e para isso era necessário que os professores tivessem 

conhecimento do currículo  do ensino médio para que pudessem direcionar o 

planejamento. 

O trecho 2, sublinhado, nos permite fazer a análise de que o ter tempo para planejar, 

discutir, testar os experimentos e “antecipar problemas” favorece o desenvolvimento do 

conhecimento sobre estratégias de ensino , contribuindo para o desenvolvimento do PCK 

ainda na graduação. 

No trecho 3 verificamos que mesmo alguns conhecimentos sendo desenvolvidos 

durante a graduação, alguns aspectos ainda apresentavam-se escassos. O professor cita 

que durante a aula e no planejamento, ele deveria não apenas tratar de aspectos 

relacionados ao conteúdo, mas também de como os objetivos da aula seriam alcançados, e 

quais eram esses objetivos. Em sua fala (isso hoje eu acho importante eu acho que o aluno 

tem que saber) verificamos que o conhecimento e a experiência profissional  

aparentemente ofereceram contribuições no desenvolvimento desse aspecto, fato esse que 

poderemos analisar a partir do planejamento e da aula atuais. 

Parte 2: Abordagem dos conteúdos. 

4. Isso era uma coisa que eu fazia muito, apresentar um problema, ó vamos pensar na 

vela, no caso da chama. Vocês já pararam pra pensar que a chama azul do fogão 

provavelmente é mais quente do que a chama amarela? Pô isso é um questionamento 

que fora de um contexto uma pessoa não se faz. Você tem que ter uma motivação 

maior. Você tem que ter um objetivo apresentar esse objetivo e ai depois você coloca 

questões que auxiliam né. Então vamos pensar em cada um dos detalhes de como é 

que funciona uma vela pra entender o que é quais são as coisas necessárias pra que ela 

queime, pra que exista o fogo. Então eu acho que era muito comum fazer questões 

curtas apresentar questões que levam a uma resposta, que levam a uma nova questão, 

que levam a uma nova questão, que levam a uma nova questão e ai ce faz um 

amarrado, e fala a gente entendeu isso. Pô mas era esse o objetivo? 

5. G: A aula foi boa? 

Pro momento sim, olhando hoje não. A postura dos professores com certeza melhora, da 

mais a palavra pro aluno, mas uma coisa que a gente já se preocupava bastante que 

isso já tava combinado era valorizar qualquer participação, então se o cara da uma 

resposta mais ou menos errada, valoriza a parte que ta certo “Provavelmente o que você 

ta querendo dizer é isso”, né, “ah olha aqui o rapaz ta querendo contribuir esse ponto 

que ele ta chamando a atenção é importante” né essa idéia de valoriza a participação 

pra que o aluno se sinta mais a vontade, pra que ele também se sinta mais motivado, 
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ampliar uma coisa que ele já sabe um pouco. Isso já tava combinado, eu acho que pro 

momento a aula satisfez. 

 

Durante a análise da aula, verificamos que o professor não segue um padrão em sua 

abordagem. A fala 4 acima mostra o questionamento do professor quanto a abordagem 

interativa / não dialógica, com questões curtas e respostas quase que definidas de modo a 

chegar a uma conclusão. O interessante nessa fala é verificar que o professor, a partir de 

sua experiência e de sua reflexão , acaba por questionar a validade dessa abordagem, ou 

se o objetivo que pretendia com a mesma foi o mesmo daquele alcançado.  

 Pela fala 5, podemos notar que a idéia de participação do aluno, de interação do 

aluno foi pensada anteriormente a aula. Entretanto, como já verificamos durante a aula, 

essa interação não ocorreu do mesmo modo como planejado. 

6. G: E essa metodologia especifica, fazer os alunos apagarem a vela de varias 

maneiras, queimar a parafina, essa metodologia você ainda usa ela, ou durante um certo 

período você aplicou? 

Eu faço coisa parecida mais eu faço com experimento mental. Pergunto, eu acendo uma 

vela e aí pergunto, de que jeito a gente pode apagar? E ai eles pensam. Eu não sinto a 

necessidade da experimentação em tudo, de encostar a mão em tudo de ficar 20 

minutos, 10 minutos bolando jeitos de apagar uma vela pra depois me contar, não 

propõe, se a gente ficar na dúvida a gente testa, né, mas isso eu ainda faço coisa 

parecida porque eu ainda trabalho bastante essa idéia do que que é necessário pra que 

exista o fogo. 

Nessa fala verificamos novamente como a experiência profissional e o processo 

reflexivo podem oferecer contribuições para a reformulação das aulas. Notamos que o 

professor, a partir de sua experiência seleciona de maneira diferente suas práticas, as 

estratégias de ensino que busca utilizar, de modo a otimizar o tempo em sala de aula. 

Durante a análise da entrevista, pudemos destacar algumas categorias de 

conhecimento, tanto relacionadas à formação inicial, quanto à experiência profissional e ao 

processo reflexivo. É necessário salientar que o discurso do professor durante a entrevista, 

por si só, não deve servir para caracterizar se o professor desenvolveu ou não determinado 

conhecimento, sendo que este ainda deve ser analisado frente a sua prática na aula atual, 

notificando mudanças em relação aos aspectos de ensino e a correlação entre o discurso e 

prática. 
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Alguns aspectos podem ser considerados nesta primeira parte da análise.  

A abordagem de ensino pretendida pelo professor pode ser classificada como 

interativa/dialógica, pois em sua fala o mesmo sugere que: 

...a idéia era valorizar qualquer participação, então se o cara dá uma resposta mais ou 

menos errada, valoriza a parte que ta certo “Provavelmente o que você tá querendo dizer 

é isso”, né, “ah olha aqui o rapaz tá querendo contribuir esse ponto que ele tá chamando 

a atenção é importante” né essa idéia de valoriza a participação pra que o aluno se sinta 

mais a vontade, pra que ele também se sinta mais motivado, ampliar uma coisa que ele 

já sabe um pouco 

Durante a aula nota-se que a abordagem de ensino se modifica nos três episódios 

analisados, sendo que apenas no primeiro episódio é parcialmente interativa/dialógica. 

Diante desses dados podemos inferir que o professor, apesar de ter o 

conhecimento das estratégias de ensino não conseguiu aplicá-las integralmente ao 

contexto real de sala de aula por carência em relação à experiência profissional.  

Destacamos também a influência do processo reflexivo , do olhar para sua prática e 

pensá-la novamente. No trecho 4 fica evidente esse processo, que se inicia durante a 

disciplina na graduação e deveria ser ampliado com os anos de experiência do professor.  

6.2.4 Terceira etapa: Planejamento da aula em conte xto real. 

A primeira etapa da coleta de dados nesta fase foi a realização do CoRe, para 

identificação das principais idéias do professor, sobre o tema, sobre as metodologias e 

sobre os alunos, além da entrega pelo professor do roteiro, plano 2 (anexo 2) da aula 

preparada pelo professor. O plano de aula encontra-se na sequência. Cabe ressaltar que o 

professor elaborou um único roteiro para ser trabalhado durante as três aulas que 

abordariam o tema. 

O tema da aula atual não foi combustão, mas sim transformações químicas. O 

professor esclareceu que a combustão, sendo um tipo de transformação é trabalhada dentro 

dessa sequência, considerando que uma aula apenas para combustão não seria viável. 

Análise dos planos 1 e 2 

Como é possível notar, o planejamento 2 apresenta uma estrutura que compreende 

introdução, exercícios prévios e roteiro experimental, direcionando os alunos a se 

prepararem para a aula e a analisarem questões previamente. 
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Em relação à estrutura dos dois planos, como exemplo podemos considerar como 

ocorre a abordagem, nos roteiros, dos tópicos: i) estrutura e ii) análise dos conhecimentos 

prévios. 

Durante o plano 1, não há claramente definido suas partes constituintes, ou seja, não 

há a diferenciação entre introdução, objetivo, abordagem, avaliação etc. Enquanto que no 

plano 2 essas partes apresentam-se bem definidas. 

Um destaque no plano 2 se refere ao item 3 (Introdução ao tema). Percebemos que 

a aula ministrada na graduação é abordada nesse item de maneira sucinta, corroborando 

com a fala do professor de que o tema não é mais abordado em uma única aula, mas dentro 

do contexto de transformações químicas. 

 

 Quando nos referimos ao levantamento de idéias prévias dos alunos, no plano 1, 

essa atividade apresenta-se nos tópicos 2, 3 e 4. 

2. Discussão dos métodos apresentados. Pedir que alguns alunos expliquem sua proposta e 

buscar princípios de funcionamento. Montar uma tabela na lousa. 

3. Direcionamento da discussão para que se percebam os componentes necessários à 

combustão (ar + combustível) 

4. Direcionar levantamento de combustíveis derivados de petróleo e apresentar notação 

química. Frisar semelhanças entre combustíveis. 

Esta atividade deveria ter sido desenvolvida durante a aula, entretanto como 

observamos, a etapa de “montagem da tabela na lousa” não ocorreu e o item 3 acabou 

ocorrendo de maneira não dialógica. 
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No Plano 2 essa atividade é proposta previamente à aula (item 7 do roteiro). Deste 

modo os alunos podem colocar no papel suas idéias e eventualmente discutir com colegas e 

pesquisar, prevendo o que ocorrerá no laboratório. 

 

 

 

Ressaltamos aqui uma mudança em relação ao modo como o professor realiza o 

levantamento de idéias prévias dos alunos, e podemos inferir que à medida que o professor 

desenvolve suas aulas novas propostas podem surgir diante da reflexão sobre essas 

experiências. 

Verifica-se que os objetivos das aulas (na graduação e em contexto real) são 

distintos, evidenciando uma mudança de postura frente ao ensino dos conteúdos. Porém, 

não podemos apenas com a análise dos planos promover conclusões a respeito do PCK do 

professor. 

6.2.5. CoRe. 

 A ferramenta CoRe, que busca analisar a representação dos conteúdos foi 

construída pelo professor englobando os conteúdos das três aulas. Buscamos com esse 

dado verificar como a representação do conteúdo do professor apresenta-se em sua prática, 

comparando, portanto, os dados expostos na tabela CoRe com as transcrições das aulas. O 

CoRe para o professor P2 é ilustrado no Quadro 9. 



Girotto Jr., G.; De licenciando a professor de Química: um olhar sobre o desenvolvimento do PCK    

_______________________________________________________________________________ 

Resultados – Professor 2 

 

81

Quadro 9. CoRe para a aula atual do professor 2. 

 Idéias/ Conceitos Centrais  

 Idéia 1 Idéia 2 Idéia 3 Etc. 

1. O que você 
quer que os 
estudantes 
aprendam 
sobre esta 
idéia? 

As implicações do 
princípio da 
conservação de 
massa sobre o 
entendimento das 
transformações 
químicas 

Que existe uma 
lógica de 
conservação dentro 
dos fenômenos 
químicos, que de 
alguma forma está 
ligada à 
composição dos 
reagentes e 
produtos 

Que reagentes e 
produtos de um 
processo se 
relacionam em 
termos da sua 
composição, e que 
essa relação é 
evidenciada pela 
conservação de 
massa nas 
transformações 

Que dados 
empíricos como 
medidas de 
massa antes e 
depois de um 
processo podem 
substanciar a 
interpretação de 
processos 
complexos por 
meio de modelos, 
como os átomos 
que de modo 
unificado, 
explicam a 
relação de 
composição entre 
reagentes e 
produtos e 
também a 
conservação de 
massa 

2. Por que é 
importante para 
os estudantes 
aprender esta 
idéia? 

O princípio da 
conservação de 
massa representa 
uma das pedras 
fundamentais do 
pensamento 
químico 

Trata-se de uma 
fonte de dados 
empíricos simples, 
que facilita o 
entendimento de 
modelos 
explicativos, 
relacionando 
aspectos teóricos e 
práticos do 
pensamento 
científico 

O entendimento do 
princípio da 
conservação de 
massa é de vital 
importância para a 
compreensão da 
Natureza segundo a 
ciência 
historicamente 
construída pela nossa 
sociedade 

 

3. O que mais 
você sabe 
sobre esta 
idéia?  

Que idéias de 
alguma maneira 
vinculadas ao 
princípio da 
conservação de 
massa podem ser 
encontradas em 
fontes muito mais 

Que Lavoisier 
apresentou o 
princípio da 
conservação de 
massa como um 
axioma primário 
para o 
desenvolvimento 

Que apesar de 
parecer uma idéia 
intuitiva, pode 
suscitar dúvidas e 
desentendimentos 
entre alunos. A idéia 
se vinculada a 
estágios posteriores 
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antigas que 
Lavoisier 

dos seus trabalhos, 
e não como um 
resultado 
experimental 

do desenvolvimento 
do raciocínio 
humano, não sendo 
verificada em 
crianças muito novas 

4. Quais são as 
dificuldades e 
limitações 
ligadas ao 
ensino desta 
idéia? 

A idéia pode 
parecer óbvia para 
muitos alunos, 
mas a sua 
verificação 
numérica não faz 
parte do cotidiano. 
Por muitas vezes, 
racionalizar o que 
se tem por óbvio 
pode confundir os 
alunos 

Considerando a 
dificuldade de se 
medir a massa de 
substâncias 
gasosas, o real 
entendimento do 
principio da 
conservação de 
massa depende do 
relacionamento de 
dados 
experimentais com 
os modelos 
representativos das 
transformações 
químicas, e os 
alunos ainda são 
iniciantes nesses 
dois níveis de 
abordagem 

Há problemas ligados 
à linguagem da 
ciência, que se 
confunde com a 
linguagem cotidiana. 
Termos como 
“massa”, “peso”, 
“reação”, “energia” e 
“processo” podem 
causar confusão 

A simbologia 
química, com 
índices e 
coeficientes 
associados ao 
balanceamento de 
equações também 
se encontra em 
início de 
aprendizado para 
os alunos, então 
as dúvidas na 
interpretação 
dessas 
representações 
dificulta o 
entendimento 
mais geral do 
tema 

5. Que 
conhecimento 
sobre o 
pensamento 
dos estudantes 
tem influência 
no seu ensino 
sobre esta 
idéia? 

O conhecimento é 
constantemente 
negociado, de 
modo a valorizar 
cada associação 
que os alunos 
fazem entre os 
conceitos 
trabalhados e suas 
experiências 
prévias ou sua 
capacidade de 
síntese 

É comum que os 
alunos tenham 
curtos lances de 
concentração sobre 
um foco. Por isso, a 
aula se monta em 
vários blocos que 
se sobrepõem, com 
curtos intervalos 
entre a abordagem 
de cada novo ponto 
que exija cuidado 

Uma semana antes 
da aula, os alunos 
fazem uma atividade 
de laboratório com os 
mesmos 
experimentos, mas 
focados em outros 
aspectos das reações 
(evidências de reação 
ao invés da 
conservação de 
massa). Na 
preparação para o 
laboratório, os alunos 
já são solicitados a 
pesquisar algo sobre 
o princípio da 
conservação de 
massa, e já 
encontram pequenas 
orientações para que 
o tema se torne um 
tópico explícito, ainda 
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a ser aprofundado 

6. Que outros 
fatores influem 
no ensino 
dessa idéia? 

    

7. Que 
procedimentos/ 
estratégias 
você emprega 
para que os 
alunos se 
comprometam 
com essa 
idéia? 

Minha estratégia 
principal no ensino 
de ciências é 
demonstrar 
fascínio pessoal 
pelos temas 
discutidos. Essa 
estratégia explora 
a parte extrínseca 
da motivação para 
o aprendizado 
que, a meu ver, 
ainda é 
significativa neste 
nível de ensino 

Tento estimular que 
valorizem suas 
próprias 
capacidades 
cognitivas ao 
discutir que “uma 
criança não é capaz 
de entender esses 
conceitos”, e ilustro 
a questão com 
vídeos e 
comentários 

A abordagem se 
utiliza de meios 
diversificados. Os 
alunos tomam 
contato com o tema 
na forma de 
experimentos 
práticos, vídeos, 
discussão, proposta 
de reflexão sobre a 
relação entre os 
conceitos e a vida 
prática etc 

 

8. Que 
maneiras 
específicas 
você utiliza 
para avaliar a 
compreensão 
ou a confusão 
dos alunos 
sobre esta 
idéia? 

Tenho indícios da 
compreensão 
através dos 
comentários que 
são comuns na 
maior parte das 
turmas, mas 
reconheço que 
essa via não 
reflete o alcance 
do aprendizado 
sobre todos os 
alunos (na 
verdade não 
conheço nenhuma 
via que o faça) 

Procuro verificar se 
os alunos são 
capazes de 
extrapolar os 
conceitos, 
passando de 
reações individuais 
para processos 
mais complexos, 
como a digestão e o 
ganho de massa 
(peso) corporal 

  

6.2.6. Aula em contexto real: Registro audiovisual e reflexão posterior a aula 

Como relatado anteriormente, o conteúdo ministrado pelo professor não foi o mesmo 

da aula na graduação devido ao fato de o professor não dispor de uma aula para tratar do 

assunto combustão. Nesse sentido três aulas foram analisadas, cujo tema central era 

“Transformações Químicas”. Optamos por fazer a análise dos episódios de ensino junto à 
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análise dos trechos das entrevistas realizadas, devido ao fato de esses dados terem sido 

coletados no mesmo período (momentos antes e após o registro audiovisual). 

Aula 1: Laboratório. 

Antes de iniciar a parte prática, o professor dá inicio à aula fornecendo algumas 

informações sobre a quantidade de material a ser utilizado, pede aos alunos que verifiquem 

se os tubos não estão quebrados ou trincados e fornece orientações de como proceder caso 

haja derramamento de reagentes. 

Os alunos então desenvolvem a atividade prática seguindo o roteiro. Cabe ressaltar 

que o roteiro foi entregue aos alunos duas semanas antes da aula para que os mesmos 

realizassem a pesquisa das reações envolvidas, completando os exercícios do roteiro. 

Após um tempo, o professor chama os alunos para realizar um experimento 

demonstrativo, a queima do papel e da palha de aço, sendo realizada em cima de uma 

balança, para verificar a mudança na massa. 

6.2.6.1 Episódio 4: Combustão da palha de aço e do papel. 

P: Pessoal, vem pra cá agora, eu quero pelo menos um representante de cada grupo. Vem cá, 

pessoal pode se espalhar, olha pra cá, vamo.  

P: Tá bom. Pessoas é o seguinte, eu pedi pra vocês fazerem uma pesquisa pra mim, antes de vir pro 

laboratório, eu pedi pra vocês pesquisarem sobre o princípio da conservação de massa. To trocando 

o foco da aula agora, não to mais falando de evidências de reação. E vocês pesquisaram e devem ter 

achado alguma coisa sobre um nome, um tal de Lavoisier. Devem ter pesquisado sobre um tal de 

Lavoisier, que tem alguma coisa a ver com o peso antes da reação é igual ao peso depois da reação, 

só que a gente não gosta da palavra peso a gente usa a palavra massa, tá então a massa que eu 

tenho antes de uma reação acontecer é igual a massa que eu tenho no final. Isso tudo é muito bonito 

na teoria, mas na hora de demonstrar na prática é complicado, por isso que eu quero fazer dois 

experimentos aqui pra gente perceber essa dificuldade no mundo prático. Oh o que a gente vai fazer 

aqui é colocar aqui o vidro de relógio, o pires, ó o vidro de relógio na balança e vo ignorar o peso 

dele, zera a balança ai pra mim, aperta o zero pra gente jogar fora, zerou? Tá então a balança esta 

desprezando o peso do pires. Vo colocar em cima dela um pedaço de papel e a gente vai queimar, o 

papel é o combustível, pra queimar preciso do que mais. (I) 

As: do calor e...(R) 

P: Do calor e do oxigênio. (A) 

Tá bom vo colocar aqui o papel, quanto deu de massa?  

As: 74 
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P: zero, zero setenta e quatro gramas, ótimo. A gente vai queimar, pra queimar a gente precisa de 

oxigênio. Tem oxigênio aqui? (I) 

As: Tem.(R)  

P: Onde?(P) 

As: no ar(R) 

P: Tem no ar. (A) 

P: A balança ta medindo o peso dele?(I) 

As: Não. (R) 

P: Então ó o primeiro problema. Eu tenho um reagente gasoso e a balança não tá considerando. (A) 

P: Tá bom vamo queimar o papel o importante pra gente é a massa 0,74g. 

P: O importante pra gente é massa. Que aconteceu com a massa? (I) 

As: Diminuiu. (R) 

P: Pra onde ta indo essa massa? (P) 

As. Pro ar. (R) 

P: Ta vendo esse negócio saindo ai do papel? Quando o papel queima ele produz duas coisas. Essas 

cinzas que vão ficar ai, essa balança ta medindo mais a fumaça. O peso total diminuiu.(A) Isso quer 

dizer a fumaça que ta indo embora tem peso? (I) 

As:Tem.(R) 

P:  O peso dela é pequeno? Diminuiu pra quanto?(P) 

A2: 0,11.(R) 

P: 0,11 pô não tinha 0,70 po caiu mais de 80% do peso, o peso da fumaça é pequeno, é 

desprezível?(P) 

As: Não.(R) 

P: Nâo é porque o reagente é gasoso que ele não tem peso.(A) 

P: O problema é a balança não consegue medir. Então a gente tem uma dificuldade prática ai. Vamo 

fazer um outro. Vo colocar um outro pires aqui e a gente vai queimar o Bombril que o componente 

principal é o ferro. Coloca aqui, zera pra mim. Queimar o Bombril, deixa eu pegar um pedaço maior 

com 1,26.... 

A1: Deu até mais. 

P: quanto que deu. 

As: 1,28. 

P: 1,28. Tá, 1,28 gramas. Isso aqui é ferro. O ferro pra queimar também precisa de oxigênio só que 

tem uma questão fundamental, quando ele queima ele não libera fumaça, presta atenção nisso. Ó 

uma fumacinha que pode aparecer primeiro é da madeira, ó vo deixar essa fumacinha ir embora ai eu 

vo lá no ferro. Então vai lá. Você ta vendo alguma fumaça sair? (I) 

As: Não. (R) 

P: Que que ta acontecendo com a massa.(P) 

As: Ta aumentando.(R) 
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P: Ta aumentando, aumentou pra quanto?(P) 

As: 1,48(R) 

P: 1,48 gramas. Aumentou um tanto. Ótimo no começo eu tinha 1, 28 então aumentou 0,20.(A) 

P: Da onde veio essa massa? (I) 

As: Do ar.(R) 

P: O oxigênio que estava no ar e agora foi preso ao ferro, se fixou a ele produzindo uma coisa nova. 

(A)  

Ó o ferro queimado a gente vai chamar de óxido de ferro. Se imagina que o óxido de ferro é feito do 

que? Ferro mais oxigênio tá. Se eu te perguntar quanto, qual foi o peso que o oxigênio do ar que esse 

Bombril tirou, você consegue calcular? (I) 

A1: 0,20. (R) 

P: 0,20, você entende que tem uma idéia de conservação de massa nesse pensamento de vocês, pó 

se aumentou 0,20 é porque consumiu 0,20 que tava no ar. Agora que a balança não media o oxigênio 

enquanto ele era gás, só mediu depois do momento que ele produziu o óxido. Ces tem dúvida em 

alguma coisa que a gente fez aqui? Nas bancadas? A gente vai continuar as aulas focando no 

princípio da conservação de massa. (A). 

Quadro 10. Análise do episódio 4 (P2) - Combustão da palha de aço e do papel. 

Intenções do professor  
 

- Explorar resultados dos experimentos 
para verificação do conceito do princípio 
da conservação de massa. 
 

Conteúdo Abordagem  
 

- perguntar o que foi observado nos 
experimentos.  
- Definição de conceitos 

Abordagem  
 

- Interativa /não dialógica. 

Padrões de interação  
 

I-R-P-R-A predominantemente. 

Formas de Intervenção  
 

- Questões diretas aos alunos. 
-  Definição de conceitos. 

A abordagem foi classificada como interativa não dialógica porque o professor fez 

uma sequência de perguntas sobre o experimento que resultaram em respostas bem 

definidas, que possibilitaram que o professor comprovasse o conceito em foco. 

Neste episódio, o professor busca trabalhar com a idéia da conservação de massa e 

para isso mostra aos alunos evidências experimentais de que os gases nem sempre podem 

ser medidos por uma balança, mas eles apresentam-se como reagentes e produtos de uma 

reação química. 

O professor abordou os resultados experimentais de forma rápida, de modo a 

justificar um ponto de vista, deixando claro que uma abordagem mais detalhada sobre o 
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assunto viria na sequência de aulas. Deste modo podemos evidenciar algumas categorias 

de conhecimento que se mostram presentes. 

Ao relacionarmos esse trecho com a proposta do CoRe, vemos que na questão 4 

(Quais são as dificuldades e limitações ligadas ao ensino desta idéia?), o professor salienta 

que: 

A idéia pode parecer óbvia para muitos alunos, mas a sua verificação 
numérica não faz parte do cotidiano...” e complementa ainda que 
“Considerando a dificuldade de se medir a massa de substâncias gasosas, 
o real entendimento do principio da conservação de massa depende do 
relacionamento de dados experimentais com os modelos representativos... 

A partir dessas falas notamos que o professor propôs uma estratégia de ensino que 

pudesse suprir a dificuldade apresentada. Quando questionado sobre porque ele tinha a 

idéia de que os alunos apresentavam tais dificuldades ele responde, 

Isso foi lendo as respostas, isso foi ao longo dos anos lendo os textos dos 
alunos. Eu ficava muito puto quando antes de admitir essa dificuldade 
relacionada a linguagem (...) então num determinado ponto ao longo do 
tempo eu decidi assumir que a linguagem é um problema dentro do 
aprendizado de Ciências, tanto a linguagem  das palavras, essa que geram 
confusão que nós usamos, quanto os símbolos, quanto a representação que 
a gente faz da matéria. 

Sua fala revela claramente a influência da experiência profissional frente ao 

conhecimento dos alunos , que influência diretamente o conhecimento didático  e a forma 

de planejar e promover o ensino através do conhecimento de estratégias instrucionais , 

bem como a coerência entre o discurso, entre o planejado e a prática.  

Sobre o planejamento da aula, o professor cita no trecho da entrevista 2, analisado 

anteriormente, que: 

Ai (na disciplina) você tem um planejamento muito longo, você tem tempo, 
você tem tempo de ir lá no laboratório de ver os experimentos, testar cada 
um deles testar as aparelhagens, testar isso tudo, claro que se der pra 
fazer. Mas a questão do tempo que você tem pra planejar influencia muito. 
Muda, talvez as aulas que eu dava antes, talvez as aulas que eu dei depois 
dessa atividade, muda exatamente essa noção de que o planejamento toma 
tempo mas ele melhora a aula, porque você antecipa problemas. 

Verificamos a partir desses dados que um dos objetivos da disciplina, que é auxiliar o 

professor na reflexão e desenvolvimento do plano de aula contribuiu, em parte, para o 

desenvolvimento da prática profissional. 
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Entretanto verificamos que o discurso utilizado pelo professor ainda é um discurso 

não dialógico, de perguntas e respostas prontas de modo a não fugir ao foco da aula e deste 

modo impossibilitando a reflexão mais ampla por parte do aluno.  

ROTEIRO E LISTAS DE EXERCÍCIOS  

Para as aulas teóricas, aulas 2 e 3 após o laboratório, o professor elaborou um 

roteiro juntamente com uma lista de exercícios a respeito do assunto representações 

químicas e equações químicas. Nesse roteiro mostrado abaixo encontra-se um resumo da 

aula teórica seguido de exercícios a serem resolvidos pelos alunos e entregues ao 

professor. 

AULA 2 E 3. 

Os episódios selecionados nesta seção referem-se às aulas 2 e 3 na qual o 

professor busca desenvolver o conceito de átomo, sem no entanto apresentar as teorias 

atômicas modernas e também apresentar os fundamentos da representação química, 

justificando a lei da conservação de massa abordada inicialmente no laboratório. O objetivo 

é apenas ter a idéia de que as substâncias são feitas de pequenas partículas e essas 

partículas podem se rearranjar nas reações químicas.  

6.2.6.2 .Episódio 5: Introdução. 

P: Vamo pra próxima. Então vamo lá. Segunda pergunta do curso qual é? 

A3: Do que os materiais são feitos? 

P: Isso. Então continuamos estudando os materiais só que agora a dúvida é do que os materiais são 

feitos (escreve na lousa). Essa pergunta eu vou ser mais bonzinho, não vou gastar quatro meses pra 

gente chegar na resposta, não a gente dá a resposta hoje e passa daqui até o fim do ano estudando 

a resposta. Éh, existem várias, existem várias maneiras diferentes de tentar pensar, varias 

alternativas pra responder do que os materiais são feitos. A gente vai estudar uma só, ta bom, dessas 

respostas. A que a gente optou por estudar aqui, por uma escolha social, por um processo de 

construção histórica essa coisa toda, é a teoria atômica. E a teoria atômica não é tão complicada não. 

Ela vai dizer que todos os materiais são feitos de átomos (escreve na lousa). Pronto tá dada a 

resposta pronto acabou podemos ir embora pra casa pra vê a novela. Nosso problema fundamental 

daqui até o final do ano é o que que são esses tais átomos, tudo bem? Vamo começa a esboçar essa 

resposta hoje e a gente vai trabalhar de vários jeitos, e a gente vai começar filosofando, vai começar 

falando de filosofia. 
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Quadro 11. Análise do episódio 5 (P2)-Introdução. 

Intenções do professor  
 

- Esclarecer o conceito a ser estudado, e 
suas finalidades. 
 

Conteúdo Abordagem  
 

- Apresentação de questões e respostas. 
 

Abordagem  
 

- Não interativa /não dialógica. 

Padrões de interação  
 

 

Formas de Intervenção  
 

-  Definição de conceitos. 

Nesse primeiro episódio selecionado, verificamos que o professor não procura 

promover a interação. Ele apenas busca apresentar o conteúdo a ser estudado, e quais os 

objetivos e finalidades de se estudar determinado conceito. Como o trecho selecionado não 

apresenta diálogo entre professor e alunos, mas sim apenas a fala inicial do professor, 

classificamos a abordagem como não interativa / não dialógica e não verificamos padrões 

de interação. Nota-se, no entanto, que as intenções do professor vão ao encontro do que foi 

citado anteriormente no trecho da entrevista analisado na fala 3 e reapresentado abaixo: 

então eu não me lembro por exemplo se nesse começo de aula a gente 
explicou exatamente onde é que a gente planejava chegar e qual era o 
caminho que a gente planejava seguir pra alcançar  aquele resultado, isso 
hoje eu acho importante eu acho que o aluno tem que saber, tem que ter 
uma prévia de onde, qual o objetivo do professor com aquela aula.  

Uma das mudanças em relação às ações em sala de aula se refere ao 
conhecimento dos objetivos e finalidades educativas , que através da reflexão sobre a 
aula e da experiência do professor passa a ser considerada. Verificamos que há coerência 
entre o discurso do professor, após a reflexão sobre a aula na graduação e sua prática 
atual.  

6.2.6.3 Episódio 6: Introdução ao átomo 

 Vamo lá, faz de conta, imagina, imagina que isso aqui é uma barra de ouro (escreve) barra de ouro, 

ó pensa no ouro 24 quilates, ouro puro. Do que o ouro é feito? De átomos, tá essa teoria que eu 

quero trabalhar, posso guardar ela pra depois? Vamos ver outras teorias. Seguinte, uma das 

maneiras de você pensar do que que essa barra é feita seria, ah estraçalha esse material, pega um 

pedaço bem pequenininho dele e tenta estudar aquele pedaço, ah se você entender o bem 

pequenininho talvez você entenda o todo. Isso é uma corrente de pensamento, vamo por ela. Ó 

quebrei a barra de ouro no meio, cada parte deixou de ser ouro? (I) 

As: Não (R) 

P: Então vamos continuar.(A) 
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 Dividi no meio de novo. Continua na mesma, então dividi. Dividiu, dividiu, dividiu, dividiu, pergunto: 

Esse experimento acaba onde, você dividiu, dividiu, dividiu, dividiu, dividiu... (I) 

A1: Vai sumir. (R) 

P: Vai sumir, boa teoria, primeira teoria some. (A) 

Vamo analisar essa primeira teoria. É, eu pego um pedacinho de ouro, dividiu, dividiu, dividiu, você 

quase não enxerga mais, você pega o microscópio, a lupa, dividiu, dividiu, ficou bem pequenininho 

até que chega um grão tão pequenininho que você dividi e sumiu. E sumiu não to querendo dizer 

pequeno demais pra eu enxergar, não sumiu, não existe mais, ta beleza? Se você gostar dessa 

teoria, você vai ter que pensar que aquele último grãozinho era feito de dois pedacinhos de nada. 

Então na teoria se você juntar do novo aqueles dois pedacinhos de nada, você reconstrói o 

grãozinho. (I) 

A2: Sim. (R) 

P: Se você aceitar que o grãozinho é feito de nada a barra não são vários e vários grãozinhos? Então 

a barra é feita de nada. Ou seja, você conclui que a barra de ouro não existe. Pela teoria se ela é feita 

de nada ela não existe. Agora responde, como consequência (escreve) a barra não existe. Essa 

teoria não é boa e joga fora. (A) 

 P: Agora deixa eu apresentar uma diferente, ó o oposto do que ela lançou. Ao invés de sumir, eu vou 

dizer que o grãozinho pequeno, dividiu, dividiu, dividiu,,e quando ficou pequeninho continua dividindo, 

vai ficando menorzinho, dividi, e não acaba. Não acaba nunca, sempre consegue dividir, dividir 

infinitamente, é diferente do que eu tenho aqui, é o oposto dela.. Infinito. (...) Ce vai ter que pensar, 

cada grãozinho é infinito, consequentemente a barra inteira é infinita, então a barra é do tamanho do 

próprio universo? (I) 

As: Não. (R) 

P: (...) Essa teoria também não parece boa, joga fora. (A) 

P: Uma no meio termo nem some, e nem vai até o infinito, para num certo momento, dividi, dividi, 

dividi, pequenininho, chegou num tão pequeno que não dá mais pra dividir. (I) 

A1: Mas não vai ter como. (R) 

P: Não vai ter como não dividir então você vai nessa teoria, você gosta do infinito. (P) 

A1: Não... porque assim, eu to vendo como os átomos a mesma coisa, os átomos não acaba 

nunca...(R) 

P: Não acaba nunca? Opa, então a gente precisa estudar melhor os átomos, porque a idéia de átomo 

é exatamente essa, uma hora acaba. Então vamo reformular essa noção de átomo, eu também to 

falando de átomo, vamos chegar num discurso comum. É dividiu, dividiu, dividiu, uma hora acaba, 

porque é pequeno demais porque uma hora se tornou indestrutível, por que eu chego num pedacinho 

não divisível, num pedacinho que não da mais pra quebrar. Ce entendi que é no meio termo dessas 

duas? Ele nem some, mas ele também não vai até o infinito, uma hora ele para. Beleza, e aquele 

pedacinho ele é indivisível, então essa é uma terceira teoria, então vamo lá essa terceira seria assim 
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(escreve na lousa), a barra é feita de pequenas, pequenas, bem pequenas, pequenas partículas, não 

sei ainda o que são, partículas indivisíveis. (A) 

Ela tem uma parte mínima, ela não some, mas você não consegue mais dividir, e eu quero que você 

se concentre nessa palavra, indivisível.  A gente tem alguns registros históricos, vo para de filosofar 

pra satisfazer a sua vontade, a gente tem alguns registros históricos que dizem, nós não somos os 

primeiros a pensar nisso, nós não sabemos quem foi o primeiro a pensar nisso, mas nós temos 

alguns textinhos, nós sabemos qual é o texto mais velho preservado de alguém falando sobre isso, é 

antigo tá. Data de mais ou menos 470 anos antes de cristo, tinha muito desocupado pensando 

nessas coisas, e o registro é grego, o tal do Demócrito e do Leucipo e eles pensaram nessa questão, 

se eles tivessem chegado nessa teoria essa terceira seria melhor, entre as três ela parecia melhor. A 

palavra indivisível fez pra ele a proposta de uma palavra nova que era a palavra átomo. Isso aqui é 

uma junção de dois termos, um grego, tomicidade, tomos que trás a idéia de divisibilidade, uma coisa 

tômica, sem o a, uma coisa tômica é uma coisa divisível (escreve). A partícula a, trás a negação ela 

diz não, então uma coisa atômica é uma coisa não divisível, da pra associar essa idéia, tá bom, é 

exatamente daqui que vem a palavra átomo, essa partícula final, essa partícula última é o que a 

gente vai chamar de átomo. 

Quadro 12. Análise do episódio 6 (P2) Introdução ao átomo. 

Intenções do professor  
 

- Explorar o experimento mental sobre o 
estudo dos átomos, 

Conteúdo Abordagem  
 

- Apresentação de exemplo e discussão 
- Definição de conceitos 

Abordagem  
 

- Interativa /não dialógica. 

Padrões de interação  
 

I-R-A predominantemente. 

Formas de Intervenção  
 

- Questões diretas aos alunos. 
- Definição de conceitos. 

 

Nesse episódio nota-se que o professor busca uma abordagem com questões diretas 

e respostas rápidas para que se pudesse chegar ao conceito de átomo. A aula ocorre com 

predominância do padrão de interação I-R-A, sendo que o professor define os conceitos 

com pouca ou nenhuma participação dos alunos. 

Um ponto de interesse nesse trecho é o uso da estratégia de ensino pelo professor, 

a idéia de criar um experimento mental e refletir sobre o mesmo. Quando questionado sobre 

essa prática o professor responde: 

Essa idéia de filosofar com os alunos provavelmente eu li em algum lugar a 
gostei... 
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Outra citação do professor a respeito de utilização de uma prática semelhante é 

quando ele diz que: 

Eu não sinto a necessidade da experimentação em tudo, de encostar a mão 
em tudo de ficar 20 minutos, 10 minutos bolando jeitos de apagar uma vela 
pra depois me contar, não propõe, se a gente ficar na dúvida a gente testa, 
né, mas isso eu ainda faço coisa parecida porque eu ainda trabalho 
bastante essa idéia do que que é necessário pra que exista o fogo. 

Tais falas permitem inferir que o professor modifica sua prática a partir da 

experiência e da reflexão sobre a mesma. 

As aulas da proposta atual possuem um roteiro diferente da aula da graduação. Além 

disso, podemos também estabelecer relações entre a forma como o professor aborda o 

conteúdo com o planejamento do ano letivo. Quando questionado sobre como os temas a 

serem abordados no ano letivo são selecionados o professor responde que: 

Nós sentamos no começo do ano, você senta com o índice do livro adotado 
pra ver o que que cabe em um ano, e ai você começa a fazer exclusões. 
(...) Eu mudei no mês de abril, eu optei por eliminar métodos e separações 
de misturas, eu cobrei isso na forma de um trabalho uma prova com 
consulta troquei método de separação de mistura pra dar uma ênfase maior 
em transformações químicas que é isso que eu estou fazendo agora, no 
ano passado eu não tive e eu to achando a experiência produtiva, e ai como 
nesse ano só eu tenho turmas de primeiros anos, eu peguei todos os 
primeiros anos e eu to passando a experiência para os outros professores, 
que no ano que vem agente deve dividir as turmas. 

Nessa fala podemos destacar aspectos relacionados à deficiência quanto ao 

conhecimento das finalidades e propósitos educativos que se relacionam diretamente ao 

conhecimento do currículo, visto que os conteúdos não estão diretamente relacionados 

aquilo que os professores julgam importante, mais sim aquilo que o livro didático propõe. No 

entanto, pela análise do conjunto de aulas verifica-se que apesar dos temas serem 

escolhidos a partir do livro didático, a sequência e a forma de trabalho não são enraizadas 

pelo mesmo. Podemos inferir que o livro didático tem papel auxiliador e não definidor da 

proposta de ensino desse professor, tanto pelo dito anteriormente quanto pelo fato de o 

professor elaborar roteiros próprios para atividades em aulas teóricas e em aulas práticas. 

Por exemplo, no livro didático utilizado pelo professor, o tema transformações 

químicas aparece nos primeiros capítulos enquanto que as teorias atômicas são abordadas 

em capítulos posteriores. Deste modo o professor reformula a ordem de apresentação dos 

temas segundo uma proposta própria. 
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6.2.6.4 Episódio 7: Analogia com as letras 

Vamo pensar como é que a gente usaria as letras pra compor as palavras e como é que a natureza 

usa os elementos pra compor as substâncias. 

Vamo exemplificar essa analogia ó. Pensa nas palavras. Você escreve a palavra rato. Rato trocando 

a posição desse R, você consegue escrever ator. Você também poderia escrever tarô, rota, que for. 

Tudo bem, você tem outras montagens, são as mesmas letras construindo significados diferentes 

isso a gente sabe a gente aprendeu desde criança. Ótimo, a natureza faz a mesma coisa em algum 

lugar ai no caderno você tem anotado a fórmula do álcool, que é C2H6O, lembra disso. Em algum 

lugar você tem ai anotado. Esses elementos são dois átomos de carbono, seis de hidrogênio e um de 

oxigênio. Mais pra frente a gente vai entender essa lógica. Ó dois átomos de carbono, um de oxigênio 

e um de hidrogênio, vô completar aqui com hidrogênio. Não esquenta a cabeça se você bate o olho 

aqui e não conseguir ler nada, o importante é dois átomos de carbono, seis de hidrogênio e um de 

oxigênio. Se esses átomos tiverem ligados nessa ordem isso aqui é álcool, isso aqui vai produzir o 

álcool, são três elementos químicos só repetidos algumas vezes. Só que a natureza é capaz de pegar 

esse átomo de oxigênio e trocar ele de posição. Mantêm todo o resto e troca ele de lugar. Ce vai 

produzir carbono, oxigênio carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e 

hidrogênio. Troco a substância. Isso aqui é uma substância extremamente nova, isso aqui se chama 

éter, isso aqui é uma substância extremamente diferente do álcool, com propriedades novas. Já vou 

aprofundar nisso. A gente pode escrever a palavra caro, no sentido de preço, se a gente colocar um 

R a mais, você escreve carro, certo? Trocou o significado. Porque que a natureza também não pode 

fazer isso. Se ela monta hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, que é isso? Isso é água. Agora e se ela 

colocar um átomo de oxigênio a mais, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Isso aqui é água 

oxigenada, da pra entender que a única coisa que ela fez foi colocar um elemento a mais, colocar um 

átomo a mais. (...) Ce já aprendeu gramática de português qualquer combinação de letra serve, pra 

faze uma palavra... Ce pega um conjuntinho de letras qualquer, qualquer ordem vai formar uma 

palavra de verdade? 

As: Não. 

P: Não, existem algumas combinações que valem. Você demorou um pouquinho mas você aprendeu 

a gramática da língua portuguesa. A gente a partir de hoje ta estudando a gramática da língua 

química que é a língua de como a natureza monta as substâncias. Agora repare em algumas 

regrinhas em algumas regularidades, pra você ver que não é difícil cada traço desse representar um 

ligação, dois átomos ligados entre si, olha pros hidrogênios, quantas ligações cada hidrogênio faz 

As: Uma. 

P: Uma só, e interessa onde ele tá 

A: Não 

P: Em qualquer estrutura em qualquer montagem de substância o hidrogênio faz uma ligação só. O 

carbono? 
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As: Quatro. 

P: Em qualquer estrutura o carbono faz quatro ligações, dá pra entender que tem uma gramática 

aqui? Então do mesmo jeito que não são, não é qualquer ordem de letras que forma uma palavra, 

não é qualquer ordem de elementos que forma uma substância, existem, existe um conjunto de 

regras gramaticais que a natureza utiliza e a gente só ta interpretando.  

Quadro 13. Análise do episódio 7 (P2) - Analogia com as letras. 

Intenções do professor  
 

- apresentar o conceito de estrutura dos 
compostos e linguagem científica 

Conteúdo Abordagem  
 

- Analogia com a formação de palavras. 
 

Abordagem  
 

- não interativa /não dialógica. 

Padrões de interação  
 

- 

Formas de Intervenção  
 

- Definição de conceitos 

O episódio selecionado trás uma abordagem sem padrões de interação, ou seja, o 

professor, através da analogia busca chegar à definição de como a linguagem química se 

apresenta e de modo a preparar os alunos para a interpretação de fórmulas na 

representação de reações químicas.  

Esse propósito pode ser atribuído à preocupação do professor com o entendimento 

da linguagem científica pelos alunos como fica claro em sua fala nas entrevistas: 

então num determinado ponto ao longo do tempo eu decidi assumir que a 
linguagem é um problema (...) em alguns momentos eu trato do curso de 
química como se fosse um curso de línguas e ai eu uso essa analogia do 
alfabeto, pó do mesmo jeito que não é qualquer organização de letras que 
gera uma palavra, não é qualquer organização de átomos que cria uma 
substância e que existem algumas regras gramaticais no português e 
algumas regras gramaticais na química e que agente precisa aprender a 
gramática da química... 

Verifica-se que apesar de o professor trabalhar de maneira autoritária, em relação 

aos padrões de interação, suas preocupações com as dificuldades dos alunos em relação 

aos conceitos é explorada. O professor apresenta em seu discurso essa preocupação e 

busca mecanismos para que tais dificuldades sejam ultrapassadas. Revela, portanto, 

conhecimento das finalidades educativas , das dificuldades dos aprendizes , 

conhecimento didático , porém dificuldades em relação ao conhecimento do discurso. 
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6.2.6.5 Episódio 8: Princípio da conservação de mas sa 

P: Pessoal vamos lá. Curso de representação de fórmulas. Lembra de como a gente representa as 

transformações químicas? Tem lá um conjunto de substâncias, uma seta e outro conjunto de 

substâncias, que é o que eu tenho antes da reação e o que eu tenho depois. Ótimo, vo falar da 

decomposição do amoníaco. Amoníaco ce sabe tem em casa, produto de limpeza, Ajax tem 

amoníaco. Tá. É essa reação que eu quero representar. Decomposição vocês entendem, destruição 

de, quebra de. Se eu vou representar a decomposição do amoníaco, o amoníaco vai aparecer antes 

ou depois da seta?(I) 

As: antes.(R) 

P: Porque antes?(P) 

A1: Por que ele ta sendo o reagente.(R) 

P: Isso, por que ele vai ser decomposto. Antes de ele se decompor a gente vai ter amoníaco, depois 

que ele se decompôs eu não tenho mais, tenho outras coisas. (A) 

Ótimo, o amoníaco, a gente vai representar assim ó. NH4OH, são três elementos químicos, 

nitrogênio, hidrogênio oxigênio. Quantos átomos tenho no total? Um de nitrogênio, quatro mais um 

cinco de hidrogênio e um de oxigênio. Quando ele se decompõe nenhum desses átomos some ele 

libera amônia que é um gás mais água. Procura entender isso aqui. Na representação eu tenho um 

conjunto de substâncias antes da reação, a gente contou quantos átomos eram? 7. Depois que a 

reação aconteceu, quantos átomos eu tenho aqui. São os mesmos sete?(I) 

As: Não(R) 

As: Sim.(R) 

P: Opá, vamos pensar. Vamos ver se são os mesmos. Vamos pensar quais que eu tinha quais que 

eu tenho lá depois. Tinha um nitrogênio, tem um lá também, hidrogênio eu tinha quatro com mais um 

cinco, lá tem cinco, oxigênio tinha um tem um lá também. São os mesmos átomos.(A) 

A2: Que dizer que quando se decompõe ele não perde as propriedades? 

P: Numa transformação química. Se os átomos são indestrutíveis eles não somem. Lembra que a 

gente ta dizendo que as transformações são reorganizações de átomos. Olha eles tavam todos 

juntinhos, eles se reorganizaram produzindo coisas novas. Agora vamo usa aquela tabela de peso 

pra verificar a história da conservação de massa. Qual que é a massa do nitrogênio?(I) 

As: 14.(R) 

P: 14. Esse átomo tem um peso.(A) 

 Hidrogênio?(I) 

As: um.(R) 

P: Vô fazer um vezes quatro, porque vezes quatro?(P) 

As: Porque tem quatro hidrogênios.(R) 

P: Entendeu o significado do número pequeno. (A) 

Oxigênio pesa quanto?(I) 
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As: 16.(R) 

P: Então mais 16, mais um do hidrogênio.(A) Quanto que da essa conta? (...) 

As: 35. 

P: Ótimo. 35 era a massa que eu tinha antes da reação. Agora olha pro lado de lá. Nitrogênio, 14, 

mais hidrogênio, 1 vezes 3, quanto deu isso? 

As: 17. 

P: Mais hidrogênio é um vezes dois mais o oxigênio 16. Dois mais um, 18. Quanto da a soma, 35. 

Porque que isso é bonito. Se você admitir que o átomo só trocou de posição, são os mesmos átomos 

antes e depois, cada um tem um peso. Como é que faz, você coloca um monte de peso em cima de 

uma balança, ai depois você tira os pesos, troca eles de ordem e põe de novo.(I) 

As: Dá a mesma coisa.(R) 

P: só que a ordem dos pesinhos interfere em qual substância eles produzem.(A) 

Quadro 14. Análise do episódio 8  (P2)- Princípio da conservação de massa. 

Intenções do professor  
 

- Ilustrar o princípio da conservação de 
massa equacionando reações químicas. 
 

Conteúdo Abordagem  
 

- Apresentação de uma reação para 
estudo 
 

Abordagem  
 

- não interativa /não dialógica. 

Padrões de interação  
 

I-R-A e I-R-P-R-A 

Formas de Intervenção  
 

- Definição de conceitos a partir do 
exemplo apresentado. 

 

Nesse episódio, que se refere à aula 3, o professor busca a partir da exemplificação 

de uma reação química, propor a verificação do princípio da conservação de massa. Um dos 

objetivos da aula é, ao verificar a validade do conceito, que os alunos possam relacioná-lo à 

prática desenvolvida em laboratório e resolver as questões da lista de exercícios e elaborar 

o relatório sobre o laboratório. 

6.2.7. Conclusões sobre o Professor 2 

A partir das análises feitas sobre as aulas do professor 2, podemos estabelecer um 

paralelo entre a aula na graduação e as aulas atuais buscando não apenas identificar quais 

categorias de conhecimento apresentavam-se antes e depois, mas buscar a relação do 

desenvolvimento das mesmas junto ao MRPA e ao modelo de Morine-Dershimer. 

Durante a aula na graduação e pelos trechos de entrevistas destacados para análise, 

verifica-se que o professor apresenta conhecimento do conteúdo , conhecimento de 
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estratégias de ensino  bem como o conhecimento do discurso em sala de aula  sem, no 

entanto, apresentar o conhecimento do contexto específico, experiência pr ofissional e 

conhecimento dos  objetivos e finalidades educativas . Essa conclusão provém do fato de 

o professor manifestar o objetivo de participação dos alunos durante a aula de modo a 

promover uma discussão e a consequente elaboração dos conceitos por parte dos alunos. 

Na fala: 

a idéia era valorizar qualquer participação, então se o cara da uma resposta mais ou 
menos errada, valoriza a parte que ta certo “Provavelmente o que você ta querendo dizer 
é isso”, né, “ah olha aqui o rapaz ta querendo contribuir esse ponto que ele ta chamando 
a atenção é importante” né essa idéia de valoriza a participação pra que o aluno se sinta 
mais a vontade, pra que ele também se sinta mais motivado, ampliar uma coisa que ele 
já sabe um pouco 

Portanto, o professor manifesta seu interesse em promover uma proposta interativa / 

dialógica, que não é verificada na prática. 

Ainda nesse sentido, podemos apontar que o discurso em sala de aula diverge dos 

modelos e estratégias pensados pelo professor. Consideramos aqui que o planejamento da 

aula não se apresentou em sua totalidade na prática, sendo que durante a aula aspectos 

importantes do planejamento, como sistematizar as idéias dos alunos, foram deixados de 

lado e, como resultado, a sequência de ensino pensada não ocorreu como proposto.  

É importante salientar que os graduandos apresentam na disciplina Instrumentação 

para o Ensino, um primeiro contato com a prática profissional e um dos objetivos desta 

disciplina é favorecer a reformulação de idéias e da própria prática, através do processo de 

reflexão. Nesse momento é esperado que o processo reflexivo desempenhe um papel de 

transformação na prática profissional, de modo que o licenciando incorpore essa prática a 

sua própria prática profissional. 

Ao analisarmos esse aspecto da formação inicial verificamos que há uma grande 

contribuição nesse sentido para o professor 2. Em relação a finalidades e propósitos 

educativos o professor afirma que: 

é a gente faz a aula pensando na aula, a gente planeja a aula pensando em 
dar uma boa aula, ce não ta pensando se aquilo é inteligível se não ta 
pensando se aquilo tem uma coerência pra quem não conhece os assuntos, 
pra quem não sabe onde você vai chegar, então eu não me lembro por 
exemplo se nesse começo de aula a gente explicou exatamente onde é que 
a gente planejava chegar e qual era o caminho que a gente planejava seguir 
pra alcançar  aquele resultado, isso hoje eu acho importante eu acho que o 
aluno tem que saber, tem que ter uma prévia de onde, qual o objetivo do 
professor com aquela aula. 

E ainda: 
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 “Então eu acho que era muito comum fazer questões curtas apresentar 
questões que levam a uma resposta, que levam a uma nova questão, que 
levam a uma nova questão, que levam a uma nova questão e ai ce faz um 
amarrado, e fala a gente entendeu isso. 

Nessa falas podemos destacar que a reflexão sobre a aula, sobre as práticas 

adotadas frente ao planejado, podem contribuir para o desenvolvimento profissional, 

principalmente no sentido de desenvolvimento dos conhecimentos que se apresentaram 

deficitários como o conhecimento dos objetivos e finalidades educativas . 

Outro aspecto analisado e que pode ser comparado a conclusões obtidas no trabalho 

de Reyes, Garritz e Vargas (2005) se relaciona ao desenvolvimento de ações preventivas 

relacionadas à experiência profissional. Os autores apontam os seguintes aspectos 

relacionados ao acesso do PCK: 

�  Um problema apresentado no ensino deste tema (reações químicas) para muitos 

alunos é que a formação da substância não é visível, nesse sentido é difícil 

compreender que apareçam novas substâncias e que se conserve a matéria. 

� O aluno necessita fazer reações reais, inclusive na balança, e deve tentar escrevê-

las com a linguagem simbólica. 

Em nosso trabalho o professor 2 cita no CoRe 

“A idéia pode parecer óbvia para muitos alunos, mas a sua verificação 
numérica não faz parte do cotidiano. Por muitas vezes, racionalizar o que se 
tem por óbvio pode confundir os alunos” 

E ainda: 

“Considerando a dificuldade de se medir a massa de substâncias gasosas, 
o real entendimento do principio da conservação de massa depende do 
relacionamento de dados experimentais com os modelos representativos 
das transformações químicas, e os alunos ainda são iniciantes nesses dois 
níveis de abordagem” 

Tais falas permitem inferir que a experiência fez emergir no professor o 

conhecimento sobre dificuldades dos aprendizes, permitindo propor novas metodologias a 

serem aplicadas, avaliadas e novamente transformadas, seguindo o MRPA. 

Se analisarmos o modelo de Morine-Dershimer, podemos notar que as estratégias 

de ensino e o discurso em sala de aula apresentam-se diretamente ligados ao 

conhecimento pedagógico geral . Entretanto o desenvolvimento deste último depende 

também do processo reflexivo e da experiência prática pessoal (Figura 9 ). 

Ainda, podemos inferir, que a falta de conhecimento dos aprendizes e 

dificuldades , do currículo  e dos contextos específicos  são também fatores que 
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influenciam diretamente no PCK do professor 2. Esses são fatores que estão diretamente 

ligados à experiência profissional e que durante a análise das aulas aspectos diferentes são 

desenvolvidos em cada momento da formação. O processo reflexivo apresenta seu 

desenvolvimento inicial na graduação tendo continuidade durante a experiência profissional 

onde contribuirá para o desenvolvimento de outros conhecimentos pelo professor. 

Devemos ressaltar que, apesar de o professor ter apresentado um incremento em 

algumas categorias de conhecimento, outras ainda permaneceram deficitárias, 

principalmente no que tange ao desenvolvimento da aula. Desde a graduação o professor 

possuía o conhecimento (teórico) do conteúdo e de modelos e estratégias de ensino, 

salientando tanto nos planejamentos como nas entrevistas que as aulas deveriam ser 

voltadas para a participação do aluno. No entanto, o que se verifica nas suas aulas é, de 

modo geral, uma postura interativa / de autoridade, onde o professor questiona os alunos, 

mas, via de regra, acaba respondendo as próprias questões ou dando pouca relevância às 

respostas dos alunos. 

Podemos então pensar que a experiência profissional foi capaz de contribuir para o 

desenvolvimento de um planejamento de aula mais coerente com a proposta de ensino do 

professor, mas que alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento da aula ainda 

apresentam-se contraditórios. 

A Figura 9  mostra o modelo de Morine-Dershimer para o professor 2. As categorias 

que se encontram em caixas pontilhadas de texto (.....) se referem aos conhecimentos que o 

professor possuía desde a graduação enquanto as categorias que se encontram em caixas 

de texto tracejadas (-- -- -- --) apresentaram mudanças durante o processo. 
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Figura 9:  Modelo adaptado de Morine-Dershimer (1999), tipos de conhecimento que 
contribuem para o PCK. Destaque para os conhecimentos observados no professor 2.  
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6.3 Dados do Professor 3 

O professor 3 atua como químico em uma indústria localizada na região da grande 

São Paulo e atuava há um ano como professor das séries do ensino médio em uma escola 

particular localizada também na região da grande São Paulo.  

O professor 3 cursou a disciplina Instrumentação para o Ensino de Química em 

2006, ano em que já era formado no curso de Bacharelado em Química. Ele retornou para 

cursar a licenciatura e, após concluí-la decidiu assumir algumas aulas com o intuito de 

deixar a indústria. Entretanto, durante as gravações e entrevistas deixou claro que via mais 

perspectivas em trabalhar na indústria e que ao final do ano letivo iria deixar as aulas para 

se dedicar apenas à indústria, pois haviam surgido novas possibilidades. 

Os dados do professor 3 foram coletados e consistem em: i) registro audiovisual da 

aula na graduação; ii) planejamento da aula em contexto real; iii) CoRe; iv) entrevista prévia 

e v) entrevista posterior a aula em contexto real. Diferentemente dos dados do professor 2, 

não possuímos o planejamento da aula na graduação, mas o professor em suas entrevistas 

explicita algumas razões para a escolha do tema e salienta que o planejamento da aula 

atual é semelhante a da aula durante a graduação, pois o tema e a dinâmica da aula é a 

mesma. 

6.3.1 Primeira etapa: Planejamento da aula na gradu ação. 

Como citado anteriormente, o professor cita que o planejamento da aula na 

graduação foi semelhante ao utilizado na aula atual. O professor 3, no momento do estudo, 

possuía apenas a experiência das aulas ministradas na graduação, o que o levou a realizar 

a atividade de modo semelhante.  

Essa ação do professor pode ter ocorrido devido ao fato já relatado na literatura de 

que professores com pouca experiência tendem a desenvolver aulas de forma mais 

tradicional ou apoiada em modelos pré-estabelecidos. Ainda, podemos inferir que a 

experiência durante a graduação apresentou relevância, visto que sua aula atual 

desenvolveu-se de modo semelhante.  

A seguir apresentamos o planejamento da aula, utilizado tanto na graduação como 

na aula de laboratório atual. 

Planejamento 

Atividade Experimental – Química – 2º Ensino Médio – 4º Bimestre 
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No laboratório da escola havia soluções preparadas recentemente de cloreto de sódio, nitrato 

de prata, ácido clorídrico diluído, ácido sulfúrico diluído e carbonato de sódio. 

Por um descuido, alguém retirou os rótulos que as identificavam. De posse da tabela de 

solubilidade fornecida na apostila de química do 1º ano do Ensino Médio, elaborem um roteiro de 

experimentos que possibilitem identificar novamente cada solução. 

Dica:  Preencha a tabela do que você espera que aconteça ao misturar cada uma das soluções e 

depois uma tabela com os experimentos. 

Tabela 1.  Previsão de ocorrência de reações químicas.  

 NaCl AgNO3 HCl(dil) H2SO4(dil) Na2CO3 

NaCl      

AgNO3      

HCl(dil)      

H2SO4(dil)      

Na2CO3      

Tabela 2.  Observação experimental de reações químicas.  

 Solução 1 Solução 2 Solução 3 Solução 4 Solução 5 

Solução 1      

Solução 2      

Solução 3      

Solução 4      

Solução 5      

 

Tabela 3. Tabela de solubilidade dos principais sais em água. 
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Tabela 4. Tabela dos principais ácidos e bases instáveis. 

Principais ácidos e bases instáveis  

Ácidos  

H2CO3(aq)            ����         H2O(l)   +   CO2(g) 

H2SO3(aq)                ����         H2O(l)   +   SO2(g) 

Bases 

2 AgOH (aq)         ����     Ag 2O(s)    +    H2O(l) 

HgOH(aq)        ����    HgO(s)   +    H2O(l) 

NH4OH(aq)      ����     NH3(g)   +    H2O(l) 

6.3.2 Segunda etapa: Registro audiovisual e reflexã o posterior à aula 

Os alunos que assistiram à aula eram de um curso pré-vestibular popular da cidade 

de São Paulo.  

A aula teve como tema soluções. O objetivo era trabalhar a questão da solubilidade, 

soluções homogêneas e heterogêneas. Inicialmente houve uma introdução teórica, no qual 

um dos professores comentou sobre alguns aspectos básicos relacionados ao tema. Tais 

conceitos foram levantados a partir de um experimento demonstrativo em que o professor 

dissolvia massas iguais de leite em pó de duas marcas diferentes. Em um dos casos o leite 

dissolvia por completo e no outro o leite não se dissolvia por completo. Conceito como 

“dissolver” e “solúvel” foram sendo destacados no quadro. Outros conceitos como “mistura 

homogênea”, “mistura heterogênea” também foram destacados. 

Outro experimento foi realizado. A dissolução de sal de cozinha e a dissolução de um 

pedaço de giz inicialmente inteiro e posteriormente triturado para mostrar que haviam 

substâncias pouco solúveis e substâncias solúveis. Conceitos como suspensão, precipitado, 

corpo de fundo foram destacados. 

A outra professora que fazia parte do grupo procurou inicialmente equacionar o 

processo de solubilidade através das equações de dissociação iônica do NaCl (sal de 

cozinha) e do Sulfato de cálcio (giz) mostrando que o primeiro apresenta-se totalmente 

dissociado e o segundo muito pouco dissociado. A professora também começa a mostrar as 

reações entre duas substâncias em sistema aquoso e explica como pode ocorrer a 

formação de precipitados. 

Após a introdução e demonstrações iniciais, o segundo professor assumiu a aula 

para fechar a parte teórica e introduzir a parte experimental da aula. A seguir segue o 

episódio 1 contendo este trecho da aula.  
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6.3.2.1 Episódio 1: Considerações sobre a teoria e introdução à atividade 
experimental. 

P: Então, a gente chama isso quando duas soluções, dois reagentes, incolores ou não, um íon em 

solução, quando são misturadas e forma-se então uma substância não solúvel ou muito pouco 

solúvel de reação de precipitação. Bonito né. Vocês já viram uma reação de precipitação? 

A: Sim. 

P: Onde? 

A: Chuva. 

P: Chuva, porque você ouviu falar no rádio que então a chuva, a massa de ar chegou, não isso não é 

reação de precipitação, é um termo que na metereologia, eles usam, mas não tem nada a ver com a 

reação de precipitação que vocês vão ver hoje. Hoje vocês vão ver a reação de precipitação e não é 

um buraco no chão que você abre e cai no precipício, não não é isso. Reação de precipitação vocês 

vão ver em tubos de ensaio, vocês vão mexer muito com isso. 

Bom como saber quais das duas espécies é que ficou pouco solúvel no sistema e que acabou 

precipitando. Bom a gente só tem uma maneira de fazer isso. É muito, muito difícil você tentar prever 

isso por cálculos químicos, tentando entender no íntimo da coisa como é que isso funciona. É... Mas 

nós químicos podemos fazer testes com soluções conhecidas e ver qual deles são solúveis ou pouco 

solúveis em solução aquosa. Como fazemos isso como químicos? É exatamente como o primeiro 

professor fez aqui, você pega uma massa conhecida de um sal, coloca numa quantidade conhecida 

de água e vê quanto dissolve. Vai colocando até não dissolver mais. Então você sabe quanto daquele 

sal se dissolve por exemplo em 100 gramas de água. O sal dissolve bastante, então ce põe lá muito 

sal e você tem um número, uma quantidade de massa de cloreto de sódio que se dissolve em 100g 

de água. Se você pegar o sulfato de cálcio por exemplo, uma quantidade pequena já não dissolve, 

então poderia ser uma quantidade mínima que já não dissolve. Eu não tenho aqui pra você mas se 

você quiser saber o quanto de cada sal se dissolve em 100 gramas de água você pode pegar o que 

já ta descrito na literatura, nos livros de química e você pode procurar, quais são muito solúveis e 

quais são pouco solúveis. Como a gente não vai trabalhar com toda essa quantidade, a gente 

resolveu passar apenas pra vocês uma pequena tabela de solubilidade que a gente vai entregar pra 

vocês com as regras mais simples dos sais que são solúveis e dos sais que são pouco solúveis e daí 

ces vão trabalhar hoje. Deixa eu fazer uma pergunta. Pra que serve esse assunto, porque a gente ta 

falando tanto de solubilidade, onde ele é importante na nossa vida? 

A2: Pro vestibular. 

P: Pro vestibular... talvez seja o único assunto importante pra você se você for prestar administração 

ou pedagogia mas a gente já viu que na nossa casa a gente tem muitas coisas que a solubilidade 

importa, ela por exemplo quer um leite pouco solúvel, a outra gosta de um leite muito solúvel. Então a 

solubilidade é um assunto que é usado na indústria alimentícia, e eles tratam o assunto, os 

ingredientes que eles põem no alimento pra tornar aquele alimento mais solúvel ou menos solúvel. 

Provavelmente essa empresa aqui investiu mais pra tornar esse leite mais solúvel, e aquela empresa 
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ali investiu menos dinheiro, menos pesquisa pra tornar aquele leite tão solúvel, ou ela fez uma 

pesquisa de preferência e viu que uma boa parte prefere leite insolúvel então resolveu deixar daquela 

maneira. 

A2: Professor a densidade tem a ver com essas soluções? 

P: Não, não, existem substâncias que são densas e solúveis, densas e não solúveis, a substância 

não solúvel pode ser mais densa que a água ou menos densa que a água, se for mais densa que a 

água ele vai ter um precipitado, o sólido ele vai para o fundo. Na maioria das vezes ele é mais denso 

que a água por isso que a gente fala em precipitado, quando ele fica homogeneamente distribuída no 

meio a gente chama de uma suspensão. Ta bom. 

Então, só retornando, a gente já viu que solubilidade é um assunto que tem uma certa relevância pra 

gente por causa das coisas que a gente, o suco que a gente vai fazer que depois de um tempo a 

gente chega lá e ele já ta com aquele aspecto ruim, você faz suco de pozinho, a princípio ele ta 

solúvel, você deixa na geladeira depois de um tempo ele pode formar precipitado e fica ruim de  

tomar não é verdade. Agora existe uma coisa muito importante de solubilidade que nós químicos 

utilizamos na indústria antes do produto chegar na nossa casa até mesmo pra fazer análise, já 

ouviram falar em analise? Nós químicos trabalhamos muito com isso, química analítica qualitativa e 

às vezes quantitativa. Qualitativa significa que quando você quer descobrir o que uma amostra tem, e 

muitas vezes os químicos utilizam os conceitos de solubilidade pra descobrir o que uma amostra tem, 

por exemplo quando você trabalha com algo que envolva prata e você vai tratar esse resíduo para 

que não polua o ambiente e você quer se certificar que aquele resíduo que você vai jogar no rio foi 

tratado corretamente e que agora esta livre de prata e você quer que não tenha mais prata por que 

senão a prata pode contaminar o ambiente, o rio ou sei lá o que. Como que você pode fazer uma 

analise dessa água? Então você pode pegar uma amostra dessa água, você pode concentrar, ou 

seja, tirar água o máximo possível e colocar cloreto pra vê se você vai ter precipitado de cloreto de 

prata. Se tiver precipitado então é porque tem prata ainda então você tem que tratar novamente o 

resíduo pra que a prata seja totalmente eliminada pra você jogar no rio, né verdade. Então em muitos 

outros lugares você usa o conceito de solubilidade pra identificar íons ou então pra quantificar esses 

íons. Então o que a gente vai fazer hoje é isso, a gente vai brincar de detetives químicos, hoje vocês 

vão se tornar detetives químicos.  

Quadro 15: Análise do episódio 1 (P3) - Considerações sobre a teoria e introdução da 
atividade experimental.   

Intenções do professor  
 

- Ilustrar o conceito de solubilidade e 
apresentar inicialmente a atividade 
prática. 
 

Conteúdo Abordagem  
 

-  Apresentação de exemplos de 
compostos solúveis e insolúveis. 
 

Abordagem  Não interativa /Autoridade 



Girotto Jr., G.; De licenciando a professor de Química: um olhar sobre o desenvolvimento do PCK    

______________________________________________________________________________ 

Resultados – Professor 3 

 

106

 
Padrões de interação  
 

I/A 

Formas de Intervenção  
 

- Apresentação direta dos conceitos 

Neste primeiro episódio, notamos que o professor expõe o tema sem 

questionamentos aos alunos. As perguntas feitas pelo professor são respondidas pelo 

próprio professor que não permite a intervenção dos alunos. Fica claro que o professor 

busca definir os conceitos de modo autoritário e sem considerar as possíveis contribuições 

dos alunos. Deste modo consideramos que o padrão de interação verificado é a iniciação do 

professor e a sua própria avaliação das questões. Padrões de interação como I / A e 

também I – I – I, onde somente o professor fala durante a aula tem sido verificados em 

trabalhos recentes (Sales 2010). 

6.3.2.2 Episódio 2: Aula em laboratório 

P: Então por favor peguem os roteiros de vocês que nós vamos dar uma pequena lida. A atividade 

será dividida em três partes. Primeira parte vocês vão partir de soluções conhecidas pra vocês verem 

o efeito de uma reação de precipitação ou da formação de gases. Nós sabemos que gases também 

se dissolvem na água, não vai ser o caso aqui, mas a gente sabe de gases dissolvidos na água.  

P: Nessa primeira parte do... tá escrito, a partir de soluções conhecidas e da tabela de solubilidade 

que está na segunda folha tente prever o que acontecerá ao se misturar as soluções do quadro 

abaixo e depois verifique experimentalmente. Olha eu não quero que vocês verifiquem 

experimentalmente e depois tentem prever, porque depois que você verificou você não ta prevendo 

nada. Prever é pré antes do negócio. Antes de você verificar eu quero que você tente adivinhar o que 

vai acontecer. Como vamos fazer isso? Abre lá a tabela de solubilidade que você tem na segunda 

folha. Aqui você tem as regras mais simples de solubilidade. Presta atenção senão fica difícil vocês 

fazerem isso. A maioria dos sais contendo ânions nitrato é muito solúvel, isso é uma dica, os nitratos 

são muito solúveis. A maioria dos sais de metais alcalinos, entre eles o sódio e o potássio são os 

mais importantes e o íon amônio é muito solúvel. Então soluções que você tem apenas como cátion 

Na+, K+, NH4
+ geralmente são muito solúveis. E ai começam algumas dicas de quando que podem ser 

insolúveis ou pouco solúveis. A maioria dos sais contendo ânions cloreto, brometo ou iodeto é muito 

solúvel porém os sais de cloreto brometo e iodeto que contêm Ag+, Pb2+ e Hg2+, são pouco solúveis. 

Então se a gente misturar coisas como que a gente viu na outra sala prata com cloreto, como diz 

aqui, os íons cloretos são solúveis, mas os que contêm prata são pouco solúveis. Então vai haver a 

formação de precipitado. A partir dessas dicas eu quero que vocês tentem prever o que vai acontecer 

quando você misturar nitrato de prata com ácido nítrico, que é o primeiro que tem ai. Ta bom? Vocês 

entenderam o que é pra fazer nessa primeira parte? 
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Alguma dúvida? Então vocês vão olhar a tabelinha de solubilidade e tentar prever e ai então vocês 

vão pegar o recipiente correspondente que vocês tem ai, que nem no primeiro caso é o nitrato de 

prata e o ácido nítrico, vocês vão pegar um tubo de ensaio, que ta perto de vocês, vocês vão colocar 

um pouco do primeiro reagente que tem ai, de preferência peguem do segundo, por que vocês vão 

ver que os que tem prata tão na forma de conta gotas, então se vocês tentarem encher isso daqui 

(tubo de ensaio) com conta gotas vai demorar mais, então coloca ácido nítrico primeiro, uns dois 

dedinhos, não precisa ficar tão preocupado, se cair na minha mão não vai queimar porque ele esta 

diluído, caso aconteça de pingar na sua mão você pode lavar um pouco na torneira e continuar. Tente 

colocar dois dedos no tubo de ensaio e então você pinga o nitrato de prata e verifica se aconteceu 

aquilo que você previu, procura não lotar o tubo de ensaio porque se não vai faltar reagente e você 

tem essa quantidade limitada de reagente. Tudo bem nessa primeira parte? 

Terminada essa primeira parte, vocês vão ver uma demonstração que a gente vai fazer e depois 

vocês vão fazer uma segunda experiência que é tentar identificar as soluções que estão nesses tubos 

escritos, a, b, c, d, e e f. Vocês não sabem o que tem ali, mas através de testes químicos e através da 

tabela de solubilidade vocês vão tentar descobrir qual substância é cada letra. E a gente já adianta 

pra vocês que as seis substâncias que estão ai, HCl, H2SO4, NaCl, BaCl2, AgNO3 e Na2CO3. O grupo 

que terminar primeiro e estiver correto vai ganhar um prêmio que esta nessa folha que vocês não 

conseguem ler mas que eu consigo ler.  

Vamos começar a fazer? 

Após essa primeira fala o professor verificou que a maior parte dos alunos começou 

a misturar as substâncias e aqueles que estavam tentando fazer a previsão teórica estavam 

com dificuldades. Deste modo o professor interveio e retomou sua fala 

P: Óh pessoal vo repetir de novo, primeiro você escreve no papel qual a previsão pra essa reação, 

nitrato de prata com ácido nítrico, que que vocês acham, vamos fazer essa como exemplo então, 

todos juntos. 

Que que vocês acham que vai acontecer, vocês já tem uma idéia do que vai acontecer, se vai formar 

um precipitado, se vai ficar incolor se não vai formar precipitado, se vai borbulhar alguma coisa, 

alguém já tem uma previsão. (I) 

A1: nitrato de prata é precipitado.(R) 

P: A nossa amiga aqui ta falando que o nitrato de prata é precipitado, todo mundo concorda ou todo 

mundo discorda?(F) 

A2: Eu discordo.(R) 

P: Por quê?(P) 

A: Porque os nitratos são solúveis.(R) 

P: Porque os nitratos são solúveis. E porque você pegou o nitrato de prata ai e ele é solúvel. Se eu 

colocar ele ai (no tubo de ensaio), oh presta atenção to fazendo o primeiro como exemplo, vai formar 
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corpo de fundo? E ácido nítrico. Oh ele acha que não vai formar precipitado, e outros acham que vai 

formar precipitado, então essa é a previsão, escreve ai, eu acho que vai formar precipitado, ou eu 

acho que não vai formar precipitado. Ta ai na tabela, os nitratos são solúveis, então se a prata ta 

aqui, ta com nitrato, não aqui ta o ácido nítrico e eu vou adicionar prata, se só tem nitrato a previsão é 

que não forme precipitado. (mistura as soluções). Não precipitou.(A) 

 Podemos ir pra segunda. 

Quadro 16: Análise do episódio 2 (P3) - Aula em laboratório 

Intenções do professor  

 

- Apresentar a atividade prática e explicar 

como se formam compostos insolúveis. 

 

Conteúdo Abordagem  

 

- Apresentação de reações e 

interpretação da tabela de solubilidade. 

Abordagem  

 

Não Interativa / Autoridade 

Interativo /Dialógica 

Padrões de interação  

 

I-I-I e I-R-F-R-A 

Formas de Intervenção  

 

- Questões diretas aos alunos. 

- Exposição direta de conceitos 

 

Neste episódio, nota-se dois padrões de interação. O primeiro trecho, mostra o 

professor explicando conceitos sem questionar os alunos, apenas ilustrando como deve-se 

utilizar a tabela de solubilidade para prever a formação de precipitados.  

Posteriormente houve a verificação por parte do professor de que os alunos não 

estavam conseguindo realizar a atividade de maneira correta, o que fez com que o professor 

realizasse um dos experimentos junto com os alunos e através de um padrão de interação 

dialógico, questionando os alunos a respeito das possibilidades de formação do precipitado. 

Este episódio ilustra a percepção do professor frente a dificuldade dos alunos. Num 

primeiro momento, após a exposição teórica e de modo não interativo e de autoridade, os 

alunos sentiram dificuldade, fato este que levou o professor a interagir de outra forma com 

os alunos. Podemos analisar que o professor modificou sua prática durante a aula, a partir 

da percepção das dificuldades dos estudantes frente ao conteúdo e ao contexto propostos. 

Após a verificação de quais soluções formariam precipitados, os alunos foram 

orientados a tentar descobrir qual o conteúdo das soluções desconhecidas, A, B, C, D, E e 
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F. Aproximadamente 30 minutos foram necessários para que os alunos finalizassem a 

atividade.  

6.3.3 CoRe e planejamentos 

Uma vez que o planejamento e a dinâmica da aula em contexto real foi semelhante 

ao da aula na graduação, optamos por apresentar o CoRe e analisá-lo frente às 

observações obtidas pela interpretação dos dados da aula na graduação. Como o CoRe é 

um instrumento que acessar as intenções do professor para a aula podemos, portanto, 

estabelecer possíveis concordâncias entre a aula na graduação e a aula atual. 

Quadro 17: CoRe para o professor 3  

 Ideias / Conceitos centrais 

 Ideia 1 Ideia 2 Ideia 3 Etc 

1. O que você quer que 
os estudantes aprendam 
sobre esta idéia? 

Solubilidade é uma 
propriedade 
(específica das 
substâncias) 

Pode ser usada para 
identificação (de 
substâncias) 

Combinação de 
íons diferentes 
produzem 
resultados 
diferentes 

 

2. Por que é importante 
para os estudantes 
aprender esta idéia? 

Para perceber 
diferenças entre 
substâncias. 

 Perceber 
interação 

 

3. O que mais você sabe 
sobre esta idéia?  

Pode ser usada para 
separação 
(dissolução 
fracionada) 

Conceito de kps Análise 
qualitativa 

Envolve 
tamanho 
de íon 

4. Quais são as 
dificuldades e limitações 
ligadas ao ensino desta 
idéia? 

As explicações 
envolvem tamanho e 
carga de íon 

   

5. Que conhecimento 
sobre o pensamento dos 
estudantes tem influência 
no seu ensino sobre esta 
idéia? 

    

6. Que outros fatores 
influem no ensino dessa 
idéia? 
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7. Que procedimentos/ 
estratégias você emprega 
para que os alunos se 
comprometam com essa 
idéia? 

A curiosidade para 
descobrir 
substâncias 

Brincar de 
detetive/químico 

analítico 

  

8. Que maneiras 
específicas você utiliza 
para avaliar a 
compreensão ou a 
confusão dos alunos 
sobre esta idéia? 

Debate em aula Execução do 
experimento 

  

Durante a aula na graduação, verificamos que o foco principal foi o tema reações 

inorgânicas, focando nas reações de precipitação e no uso da tabela de solubilidade. A 

problemática da aula envolveu a descoberta por parte dos alunos das substâncias contidas 

nos frascos de A, B, C, D e F. 

Pela análise do CoRe, verificamos que o foco pretendido permanece o mesmo. Na 

primeira questão o professor salienta que “Solubilidade é uma propriedade (específica das 

substâncias)” e ainda “Pode ser usada para identificação (de substâncias)”. Entretanto, no 

contexto real, o tema da aula desenvolvida foi Equilíbrios Iônicos, que se refere ao estudo 

de solubilidade e constante do produto de solubilidade Kps. É possível pensar que o 

professor readequou a prática trabalhada na graduação para seu contexto real. No entanto 

esse fato não fica claro no CoRe, nem nas entrevistas e questionários realizados. 

Outro ponto de destaque relacionado ao CoRe é que o professor não apresentou 

respostas para as questões 5 e 6, referentes ao conhecimento dos alunos e quais conceitos 

poderiam influir na aprendizagem do conceito. Esse fato evidencia que a falta de experiência 

pode interferir no conhecimento do contexto educacional, no conhecimento dos alunos e da 

aprendizagem e no conhecimento das finalidades educativas. 

6.3.4. Aula em contexto real: Registro audiovisual e reflexão posterior à aula 

Na aula em contexto real, o professor desenvolveu o tema em duas aulas, sendo 

uma teórica e a outra em laboratório. 

6.3.4.1 Episódio 3: Conceito de solução 

No início da aula o professor escreveu a página da apostila e o tema da aula na 

lousa (Equilíbrios iônicos II: Solubilidade). Iniciou a aula relembrando os conceitos 

estudados no último bimestre: constante de equilíbrio, pH e grau de ionização. Após esta 
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introdução o professor começa a falar de solubilidade. O episódio que segue relata a 

discussão sobre os componentes de uma solução. 

 

P: Isso não é um tema novo pra gente. 

A: Que nem o Nescau lá, quando você dissolve não dissolve tudo, o suco... 

P: Ou no suco de pozinho, tal concentração isso ai é um tema que tem no nosso dia-a-dia e que 

agente acaba trabalhando com coisas que a gente quer dissolver. Então num processo de 

solubilidade, de solubilização que componentes a gente vai ter? Então a gente tem dois 

componentes. (I) 

A: a solução. (R) 

P: O que você entende por solução, o que é uma solução?(F) 

A: Solução é... solução é aquilo que se dissolve lá o... soluto não é? Tem o soluto e a solução.(R) 

P: Tem o soluto e a solução?(F) 

A: É tipo água e o suco.(R) 

P É só o soluto e solução? Então tá já que você falou em soluto, o que é um soluto?(P) 

A: Aquilo que dissolve lá. (R) 

P: Aquilo que dissolve? É um pozinho. Opa que bom. É um pozinho que vai ser dissolvido é isso?(P) 

A: É.(R) 

P: Geralmente no seu caso lá no seu exemplo seria o Nescau (A) 

A: É toddy 

P: ou tang 

A2: Gelatina 

P: Gelatina? Aquele pozinho da gelatina? 

A2: É 

P: Tá bom. Soluto nos termos de vocês então...(I) 

A: que vai se dissolver.(R) 

P: Ah que vai ser dissolvido ou que é dissolvido, ta bom. (A)  

P: Que mais. Agora esse é um componente, o soluto, e qual é o outro. (I) 

A: A solução que vai dissolver.(R) 

P: A solução que vai dissolver, é isso.(F) 

A3: O soluto.(R) 

P: É esse o termo? Qual é o termo? (F) 

A: O solvente que vai dissolver.(R) 

P: Então tá... o solvente é o que...(P) 

A: É o que dissolve.(R) 

P: ...que vai dissolver o soluto. Então tá. Nos nossos termos, pra gente não esquecer, soluto é aquilo 

que vai ser dissolvido, em geral, e solvente é aquilo que dissolve.(A) 
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P: Da uma olhadinha na apostila de vocês, ele fala de algumas exceções, logo ai no começo, na 

introdução, tem um frasquinho ai, que que é que esta escrito ai?(I) 

A: Ácido sulfúrico 98%.(R) 

P: 98 %. (A) 

P: No segundo parágrafo que que tá escrito, lê o segundo parágrafo pra mim. (I) 

A: Esta mistura 98% de ácido sulfúrico mais 2 % de água é chamada de ácido sulfúrico concentrada, 

significa que uma grande quantidade de ácido sulfúrico está dissolvida em uma pequena quantidade 

de água considerada solvente.(R) 

P: Olha só, mesmo a água nessa solução tendo só 2 %, 98% é ácido e 2% é água, mesmo a água 

estando em menor quantidade, em uma quantidade bem menor ela está aqui sendo considerada 

como?(P) 

A: Solvente.(R) 

P: Como solvente, ou seja, o que será que dissolveu aqui? O ácido sulfúrico dissolveu a água ou a 

água dissolveu o ácido sulfúrico?(P) 

A: A água que dissolveu o ácido ela é o solvente.(R) 

(...) 

P: Ela que é o solvente, então ela que é considerada o solvente, mas se agente ler o primeiro 

parágrafo ele tá falando que geralmente agente vai considerar a água como solvente não é?! 

Geralmente. E ele vai falar no meio do primeiro parágrafo em geral nos referimos a substância 

presente em maior quantidade como sendo o solvente então as outras, as outras componentes da 

solução então vão ser consideradas como soluto, mais nesse caso nas soluções aquosas a água 

está sempre considerada o solvente, deve ser considerada como solvente mesmo quando presente 

em menores quantidades como nesse caso do ácido sulfúrico. (A) 

Quando então o solvente dissolve o soluto isso aqui resulta no que?(I) 

A: Solução.(R) 

P: Resulta em solução. (A) 

Quadro 18: Análise do episódio 3  (P3)- Conceito de solução 

Intenções do professor  

 

- Conceituar, soluto, solvente e solução 

 

Conteúdo Abordagem  -  Apresentação de exemplos 

Abordagem  Interativa / Autoridade 

Padrões de interação  I-R-F-R-P-R-A e I-R-A 

Formas de Intervenção  - Questões diretas aos alunos. 

- Exposição direta de conceitos 
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Neste episódio o professor busca interagir com os alunos através do questionamento 

e através de exemplos do que é uma solução, visando definir os componentes de uma 

solução. Apesar do padrão de interação mostrar que o professor questionou os alunos e 

buscou que os mesmos reformulassem conceitos de modo a chegar a uma definição 

correta, percebe-se que as questões são direcionadas para respostas esperadas pelo 

professor. Em alguns casos o professor não reformula a questão mas apenas repete a 

própria questão ou a resposta do aluno em forma de questionamento indicando que a 

mesma deverá ser reformulada. Isso evidencia que mesmo o professor tendo a intenção de 

desenvolver uma aula dialógica de construção de conceitos, o que ocorre é que os alunos 

acabam por citar diferentes termos até chegar à resposta esperada pelo professor que, 

então, dá prosseguimento a aula buscando a definição de outro termo. 

 6.3.4.2 Episódio 4: Discussão sobre solubilidade 

P: Deixa eu perguntar uma coisa, se agente tem um soluto... não então deixa eu reformular. Todo 

soluto que a gente jogar em solvente resulta em solução? (I) 

A: Depende. (R) 

P: Depende de que? (P) 

A: Depende da quantidade. (R) 

A2: Depende da quantidade do solvente.(R) 

P: Depende da quantidade do solvente? (F) 

A2: é não adianta jogar um kilo de soluto em uma gota de solvente. (R) 

P: Mas se você tem uma quantidade razoável de solvente, qualquer soluto que você jogar lá vai 

resultar em solução? (F) 

A: Não. (R) 

P: Porque não? (P) 

A: Que nem a, porque tem coisa que não combina que nem água e óleo. (R) 

P: Hã, óleo e água é uma coisa que não combina. (A) 

P: Temos aqui, se jogarmos, se colocarmos um soluto em um solvente só resultará em solução se, se 

o que? O que você falou A? Eles tem que se? (I) 

A: Eles tem que ser... 

P: Você falou da água e do óleo você falou que eles não...(I) 

A: Não combinam. (R) 

P: Não Combinam. (P) 

A3: Eles tem que se juntar. (R) 

P: Se juntar é fácil é só jogar um no outro. (P) 

A3: Não não não é eles tem que misturar. (R) 

P: Misturar? (F) 
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A: Tipo uma coisa heterogênea. (R) 

P: Se ficar uma coisa heterogênea é porque mistura heterogênea formou solução ou não formou 

solução? (P) 

A4: Não formou solução tem que ficar homogêneo, eu acho. (R) 

P: Tá , ai tem dois casos...daqui a pouco agente volta nisso, se vai formar uma solução homogênea 

ou heterogênea porque pode ser que forme fique heterogênea, uma mistura heterogênea mas pode 

ser que haja  solução daqui a pouco a gente volta nisso (A). 

P: Depende do que, se colocarmos um soluto em um solvente só resultará em solução se isso que a 

gente ta chamando de soluto...(I) 

A: Se unir. (R) 

P: Se unir? Só resultará em solução se... vou colocar aqui os termos que vocês falaram e depois a 

gente escolhe um. (A) 

(anota os termos na lousa) Unir, misturar, juntar. 

P: Você (A) falou um primeiro que era melhor do que todos esses aqui. (I) 

A: Combinar. (R) 

P: Combinar, mais ainda não é o correto. (F) 

A3: Se forem compatíveis. (R) 

P: Não não, tudo bem, vocês falaram sobre ser compatíveis, ai a gente lembra de algo que a gente 

viu há um tempo atrás. O que torna uma coisa compatível com outra para que possa acontecer isso, 

não não, se separar como água e óleo, que propriedade que faz com que eles se separem ou se 

juntem, se combinem, sejam  compatíveis. (P) 

A: Ah... fala ai professor é aquele negócio de camada de elétrons. (R) 

P: Negócio de camada de elétrons? (F) 

A: É aquelas camadas lá que tem as moléculas (rsrs). (R) 

P: Tem as moléculas... (F) 

A: ai tem os elétrons.(R) 

P: Tem os elétrons que fazem parte das moléculas e dos átomos...(F) 

A: Dependendo eles combinam. (R) 

P: Dependendo do que? (P) 

A: Da geometria. (R) 

P: Da geometria das moléculas ela vai ter o que? Dependendo da geometria e dos elétrons ela vai ter 

uma...  

(sussurros) 

P: Resultante, resultante o que? Aquela propriedade lá que começa com pó (P) 

A: de polaridade? 

P: Polaridade não é...Então dependendo da molécula, depende se a molécula é polar ou apolar e se 

elas se combinam, se ela ai nesse caso esta certo isso aqui (aponta para os termos escritos na lousa) 

se elas se combinam é polar com polar então acontece alguma coisa.(A) 
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A: polarização. 

P: Elas se misturam seria o termo? (I) 

A: Unem. (R) 

P: Ou polar e Apolar elas não se misturam? Então se colocarmos um soluto em um solvente só 

resultará em solução se? Unirem, misturarem, juntarem, combinarem, forem compatíveis, tiverem a 

mesma polaridade, pode ser tiverem polaridade semelhante. Tudo isso aqui significa o que, resulta no 

que? É igual ao que?  

Houverem... Se soluto e solvente... Se soluto for? (aponta para lousa) olha o que agente tá 

estudando. (P) 

A: Se tiver solubilidade. (R) 

P: Tá! Se for solúvel. (A) 

A: Ser for solúvel ainda bem que eu lembrei. 

P: Solúvel no... Solvente né! Já está escrito aqui. 

A: Faz essa pergunta de novo. 

P: Já tá escrito aqui se for solúvel tá bom aqui. Não tá muito claro, mas a idéia é essa que a gente ta 

querendo chegar vai haver uma solução se o soluto... (I) 

A: for solvente (R) 

P: Se eu jogar areia na água não forma solução? (P) 

A: forma. (R) 

P:Areia na água? Não (P) 

A: Não, não forma. (R) 

(múrmuros) 

A2: Mais não é bem uma solução. (R) 

P: Não é bem uma solução. Porque não é uma solução? (F) 

A2: A areia não é bem... por exemplo solução não é o que dissolve, então areia não dissolve. (R) 

A3: Vai ficar uma lama. (R) 

P: Areia não é usada no filtro? (P) 

A1: É. (R) 

P: No filtro tem areia... a água passa pelo filtro né? Passou pela areia, se a areia fosse solúvel em 

água que que ia acontecer? (P) 

A: Ia ter areia na água... a areia ia vir tudo pra água. (R) 

P: Ia vir dissolvida lá ai a gente ia sentir um gosto de alguma coisa que a substância química da areia 

dissolvida na água e não é verdade né? Então areia e água formão solução? (P) 

A: não. (I) 

P: Então pra haver solução... o soluto e por isso ele é chamado soluto é porque ele dissolve no 

solvente. Certo então solução é o resultado de um soluto dissolvido em um solvente. (A) 

Então agora a gente chega nesse conceito de solubilidade. Se você fosse escrever no dicionário, 

agora cheguei lá no S, solubilidade dois pontinhos...Solubilidade seria uma capacidade? 
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A: É pode ser. 

P: Vamos ler o conceito da apostila então... Esta no último parágrafo antes desse quadro aqui 

(mostra a apostila) quem pode ler pra mim? 

A3: “Essa concentração máxima a uma dada temperatura é chamada de solubilidade do soluto. 

P: Esta falando em concentração máxima a uma dada temperatura. Então solubilidade vai ser 

(escreve na lousa) “a concentração máxima a uma certa temperatura que um soluto... que uma 

solução adquire quando tentamos dissolver um soluto em um solvente”. Faz sentido? Então a gente 

ta lá pega o sal e tenta dissolver na água. Peguei uma colherzinha de sal e dissolvi, uma colher em 

um copo, dissolveu? Dissolveu, vou pegar a segunda colher vou jogar o sal na água misturar, sumiu 

todos os cristaizinhos de sal, dissolveu? Dissolveu, será que eu vou chegar na solubilidade do NaCl 

em água? Então eu joguei uma terceira colherzinha que dissolveu, quarta quinta sexta sétima lá na 

oitava colher de sal dissolvi agora não consigo dissolver mais, mistura, mistura, mistura e não 

dissolveu mais. Certo então ai vejo qual a quantidade de sal que eu consegui dissolver naquela 

quantidade de água. Então essa vai me dizer qual é a solubilidade daquela substância, do sal então 

vamos ver ai no quadrinho ele me da lá uma quantidade olha ele dá uma idéia pra gente que o NaCl 

tem concentração a 100ºC de quanto, NaCl a 100ºC aqui nesse quadrinho roxo (aponta para 

apostila), 39,1 g/100mL de água. Então em 100 mL de água eu consigo dissolver quanto de sal? 39,1 

g a que temperatura? A 100ºC e a 0ºC eu consigo dissolver essa mesma quantidade? Não eu 

dissolvo menos, eu consigo dissolver então isso que é importante ó (aponta pra lousa) a uma certa 

temperatura. Tá sempre envolvido com a temperatura. Então a quantidade que eu consigo dissolver 

de um soluto num solvente numa certa temperatura vai me dar a solubilidade daquela substância. 

Então o que que importa pra saber se um negócio é solúvel ou não? Importa saber a temperatura que 

eu to trabalhando. E importa saber o que? Qual é o solvente né. Qual é o soluto e qual é o solvente. 

Então NaCl é solúvel em água, olha o solvente ai, 39,1g em 100 mL dessa água, essa é a quantidade 

que eu consigo dissolver 39g de NaCl em 100 mL de água. Se eu estiver a 25ºC que é a temperatura 

mais ou menos que a gente esta hoje eu não vou conseguir dissolver 39 g mas eu posso fazer um 

teste aqui e ver quanto eu posso dissolver, tendo uma balança e tendo uma proveta para medir 100 

mL ou alguma coisa que me de exatamente qual é o volume de água que eu tenho e eu começo a 

pesar o sal e pesar o sal e dissolver. Pesar o sal e dissolver, pesar o sal e dissolver eu consigo antão 

medir a solubilidade de qualquer substância, posso fazer com o açúcar nosso? 

A: Pode. 

P: Posso fazer com areia? 

A: Não. 

P: Não! Posso fazer também, eu pego um grãozinho de areia, peso, da 0,0018g coloco na água e 

vejo que não dissolve, vejo que isso aqui é insolúvel, então o resultado que eu vou ver, o resultado  

experimental que eu tenho quando eu faço soluto em solvente vai me dar alguns resultados né. Quais 

são os resultados experimentais que eu tenho ao tentar fazer isso, colocar um soluto em um solvente. 

(escreve na lousa).  
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Quadro 19: Análise do episódio 4 (P3) - Discussão sobre solubilidade 

Intenções do professor  - Conceituar solubilidade 

Conteúdo Abordagem  

 

- Apresentação de exemplos e do 

material didático 

Abordagem  Interativa / Autoridade 

Padrões de interação  I-R-F-R-P-R-A e I-R-A 

Formas de Intervenção  - Questões diretas aos alunos. 

- Exposição direta de conceitos 

Assim como no episódio anterior notamos que o professor busca questionar os 

alunos de modo que eles cheguem à idéia central em discussão. Entretanto na maior parte 

das vezes o feedback dado pelo professor consiste em repetir a afirmação dos alunos na 

forma de indagação. O professor não reformula as questões, não busca outro exemplo ou 

outra maneira de realizar o questionamento. E também não tenta envolver outros alunos na 

discussão. Caracterizamos a abordagem como de autoridade devido ao fato de o professor 

em algumas partes da aula não considerar a fala de alunos que apresentam erro na 

resposta e ainda reestruturar a fala do aluno para torná-la correta. 

Esses dois episódios evidenciam que o professor possui a intenção de desenvolver o 

diálogo em sala mais há problemas relacionados à experiência da prática profissional e 

dos modelos e estratégias de ensino . 

6.3.5 Aula de laboratório 

Na aula de laboratório o professor fez uma explanação geral sobre o assunto e os 

alunos realizaram os experimentos visando identificar as amostras desconhecidas. No 

decorrer da aula o professor fez algumas considerações para toda a classe e orientou os 

grupos individualmente em dúvidas pontuais. 

6.3.5.1 Episódio 5 : Explicação da prática 

Professor entrega folhas com problema a ser trabalhado em laboratório. 

P: Então segundo as aulas de solubilidade que a gente teve, hoje a gente vai fazer um teste, 

utilizando o conceito de solubilidade, ah, pra brincar de detetive, tá bom? Ou se você preferir, um 

analista químico. Então eu entreguei uma folha pra vocês que tá escrito uma historinha. Que aqui no 

“laboratório da escola havia soluções preparadas recentemente de cloreto de sódio, nitrato de prata, 

ácido clorídrico diluído, ácido sulfúrico diluído e carbonato de sódio. Todas são soluções incolores. 
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Aconteceu, que por um descuido, alguém retirou os rótulos que as identificavam. Então de posse da 

tabela de solubilidade que foi fornecida lá na apostila do ensino médio quando nós estudamos 

reações químicas e tinha aquela parte de reações de dupla-troca e a gente via se ia ter precipitação 

ou não, se ia ter formação de gases insolúvel, se ia ter liberação de gás ou não, então de posse 

daquela tabela de solubilidade eu quero que vocês elaborem um roteiro que possibilite identificar 

novamente cada uma das soluções que foram retirado o rótulo”. Que são essas daqui, solução 1, 

solução 2 que só tem um pouquinho, solução 3, 4 e 5 (mostra as soluções expostas na bancada do 

laboratório). Eu quero saber qual que é a do NaCl, qual a do ácido sulfúrico, qual a do ácido 

clorídrico, qual a do nitrato de prata e qual é a do carbonato de sódio, tá bom? Eu quero que vocês 

identifiquem pra mim. Pra facilitar pra vocês eu já deixei duas tabelas aqui oh, mostra a folha. Uma 

tabelinha, uma tabelinha é a tabela de previsão, que que vocês esperam que aconteça quando vocês 

misturarem NaCl com nitrato de prata? NaCl, contra HCl diluído? NaCl contra H2SO4 diluídido? NaCl 

contra carbonato de sódio? Sempre olhando na tabela de solubilidade, você vai fazer uma previsão. E 

depois vocês vão misturar, fazer testes em tubo de ensaio com essas soluções e vê que que resulta 

aqui, se vai haver precipitação, se vai haver liberação de gás e ai vocês vão fazer um raciocínio 

perante aquilo que vocês previram e aquilo que vocês obtiveram nos experimentos qual é cada 

solução, tá legal, deu pra entender? Deu pra entender? Deu pra entender A2. Óh, são cinco soluções, 

1, 2, 3, 4 e 5. Óh vocês que estão desse lado não estão vendo (mostra os números indicados em 

cada frasco contendo as soluções) um, dois, três quatro e cinco. 

A2: Podemos? 

P: Não, Primeiro eu quero que vocês façam a previsão ali. Olhando na tabela periódica, ou, na tabela 

de solubilidade. 

Vocês vão misturar as soluções entre elas, eu não vou fornecer nenhum outro reagente pra vocês, 

então você vai pegar a solução 1, num tubo de ensaio, vai misturar a solução um com a solução dois, 

que aconteceu? Mas espera, antes de vocês fazerem as experiências, você precisa prever o que vai 

acontecer... 

A3: Mas como a gente vai prever? 

P: Usando a tabela. Por exemplo, o que que tem na tabela de solubilidade? 

Ruídos, alunos conversam entre si. 

P: Por exemplo, se você misturar cloreto de sódio com ácido clorídrico vai acontecer alguma coisa? 

Vai borbulhar ou vai precipitar? 

A1: Não. 

A3: O que eu tenho que ver? 

P: Cê tem que ver assim. Cloreto de sódio tem o ânion cloreto. Cloreto pela tabela periódica, ops, de 

solubilidade fala que todos os cloretos são o que? São solúveis, com exceção de prata e de chumbo, 

certo? Então se você misturar cloreto de sódio com cloreto de hidrogênio, os dois são solúveis, vai 

acontecer alguma coisa? (espera dois segundos) ou vai ficar incolor, tudo solúvel? Tudo solúvel 
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então você já fez uma previsão, cloreto de sódio com ácido clorídrico diluído não acontece nada. 

Essa é uma previsão. 

A1: então pode começar? 

P: Pode. Então vocês querem fazer o seguinte, vocês querem ir direto para o teste? 

(Alunos conversam entre si e um dos grupos começa a fazer os testes, enquanto o outro fica 

preenchendo a tabela de previsão.) 

Quadro 20: Análise do episódio 5 (P3) - Explicação da prática 

Intenções do professor  - Explicar a prática 

 

Conteúdo Abordagem  - Roteiro e tabela de solubilidade 

Abordagem  Não Interativa / Autoridade 

Padrões de interação  Não há. 

Formas de Intervenção  - Exposição direta de conceitos 

Neste episódio não há interação do professor com os alunos, ocorrendo apenas a 

exposição por parte do professor daquilo que deve ser feito e o esclarecimento de dúvidas 

pontuais. 

Após 15 minutos da atividade prática dos alunos o professor é chamado por um dos 

grupos para esclarecer algumas dúvidas. 

6.3.5.2 Episódio 6:  Explicando as reações 

A1: O ácido sulfúrico é a solução 4. Então quer dizer que a solução 2 e a solução 5 são as bases da 

solução 4. 

P: Bases? 

A1: O H2SO4 é o ácido. 

P:Porque você acha que o H2SO4 é o ácido? 

A1: Porque... sei lá, porque é ácido sulfúrico. 

P: Então continua ai sua pesquisa. Você concorda com ele A2?  

A2: Acho que sim. 

A1: Óh a solução 1 ou 2 ou 5 é a prata. Ou é a 2 ou a cinco. 

P: Terceira aula de vocês é com o professor C. Vou falar com ele para liberar. (acabou o tempo da 

aula) 

P: Porque que você esta vendo base? 

A1: não tem que misturar o ácido com base pra dar gás? 

P: Precisa? Ácido com base dá gás? 
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A1: num é pra formar o gás? 

P: Não. 

A1: mas... 

P: Não. Aqui são ácidos e bases instáveis. (aponta para a folha da apostila). O que ele tá falando são 

formação de gases, ácido carbônico gera CO2, isso é a conclusão que você tem aqui. A geração de 

gás, que vê oh, ácidos misturados com carbonatos vão dá CO2, ácidos misturados com carbonatos 

vão dá CO2.  

A: Ácidos misturados com sulfatos. 

P: Não não, aqui é outra coisa, é outro ácido que é instável, não é o H2SO4, você tá confundindo. 

A1: Ah então é esse aqui. 

P: Na2CO3 é o que, carbonato, pra que ele borbulhe ele precisa tá em contato com que, pra que ele 

borbulhe ele precisa tá em contato com que A3?  

(Dirige-se a sala toda) 

P: Carbonato. Com ácido é que faz borbulhar né gente é que faz borbulhar, carbonato reagindo com 

ácido vai formar esse ácido carbônico ai que você viu que é um ácido instável, a formação do H+ que 

vem dos ácidos com o carbonato do sal forma... H2CO3 que é instável e libera CO2, como tai no texto 

de vocês. Então tai é o carbonato quando esta em reação ácido forma esse ácido que vira gás. 

Toca o sinal para troca de aulas. 

Professor falando para toda a sala 

P: Óh, vou dar uma dica, as duas substâncias mais importantes para você chegar na conclusão é o 

cloreto, é o nitrato de prata, é o fato de ter prata e o carbonato, porque todos os carbonatos são 

insolúveis não é, e o carbonato quando em contato com ácido libera gás, então isso é uma 

informação importante. Começar por, identificando qual é o carbonato é mais fácil, porque que é mais 

fácil, porque aquele que liberou gás, aquela mistura que liberou gás, só pode ser ou carbonato ou 

ácido, concorda comigo? Concorda comigo que se liberou gás ou é carbonato ou é ácido? Tá bom, 

porque o ácido vai liberar carbonato. Se liberou gás, oh atenção, se liberou gás, você misturou um 

com dois é porque um é carbonato e o outro é ácido. Basta saber qual dos dois é qual. Só que nós 

temos dois ácidos. Então aquele que borbulhou com os outros dois, com dois é o carbonato. Agora 

outra coisa importante saber a prata, aqui oh atenção, a prata é um cátion que geralmente vai dar 

produto insolúvel, porque vai da produto insolúvel com cloreto e vai da produto insolúvel com o que 

mais? Com carbonato, porque todos os carbonatos são insolúveis com exceção de metais alcalinos e 

do amônio, tá certo. Então carbonato com prata também vai gerar precipitado. Precipitado então da 

prata vai ter precipitado com quantas soluções? Com NaCl, porque tem cloreto, com HCl porque tem 

cloreto e com carbonato de sódio porque carbonato de sódio também é insolúvel. Pronto, com isso 

daí, pronto com isso daí fica fácil. 

A4: ele já deu a resposta. 

A5: Praticamente. 
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P: Agora é so ver qual que deu insolúvel, qual que liberou gás. Esses dados que eu dei aqui falando, 

tá tudo ai na sua tabela. 

 

Após um tempo o professor fala de novo com a sala. 

Se é carbonato ele vai borbulhar com ácido. Eu tenho dois ácidos ai, eu tenho HCl e H2SO4. Então a 

amostra que tem carbonato vai borbulhar com duas outras amostras, certo. E essa amostra que tem 

carbonato ainda vai precipitar prata, certo? Sim ou não? Sim porque todos os carbonatos são 

insolúveis. Certo? 

A1: É. 

P: E a prata vai ser insolúvel não apenas com carbonato como vai ser insolúvel com dois cloretos. 

A1: Calma ai, fala de novo. 

P: a prata vai ser insolúvel não apenas com carbonato como vai ser insolúvel com dois cloretos, o 

NaCl e o HCl. 

A1: Tá, já entendi. 

P: Qual o único que pode precipitar com 3? Qual é a única substância aqui que pode precipitar com 

outros três? 

A4: Como assim? 

P: Carbonato vai precipitar com outras três amostras? 

A1: Não é a prata. 

P: É a prata que vai precipitar com outras três amostras? 

A3: É 

P: Qual é a única amostra que vocês tem ai que precipitou com outras três amostras? 

A1: A prata. 

P: Não mais qual ( interrompe a aula para falar com o professor da próxima aula). Então ó pessoal, 

vou te dar uma dica. A única que precipita com três é a prata. 

Quadro 21: Análise do Episódio 6 (P3) - Explicando as reações 

Intenções do professor  - explicar como se interpreta os 

resultados obtidos. 

Conteúdo Abordagem  - Roteiro e tabela de solubilidade 

Abordagem  Não Interativa / Autoridade 

Padrões de interação  Não há. 

Formas de Intervenção  - Exposição direta de conceitos 

Neste episódio, novamente não é possível identificarmos padrões de interação 

definidos entre o professor e os alunos. Por vezes o professor expõe, através de exemplos, 

os conceitos que devem ser trabalhados e por vezes o professor responde a 
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questionamentos realizados pelos alunos. Entretanto, o professor não inicia uma discussão 

para o desenvolvimento dos conceitos abordados em sala de aula. 

6.3.6 Conclusões sobre o professor 3 

Os dados do professor 3 nos permitem concluir que a estrutura da aula manteve-se 

desde a graduação até o momento atual, apesar de o objetivo da aula ser diferente. Durante 

a aula na graduação, o tema abordado foi reações inorgânicas, e o planejamento da 

atividade experimental apresentou-se concordante com a temática. Isso ressalta que o 

tempo para o planejamento e a reflexão prévia da aula, durante a graduação, propiciou ao 

professor estabelecer uma atividade que concordasse com o tema da aula. Entretanto, a 

aplicação da aula apresentou vários problemas devidos, principalmente, à falta de 

experiência profissional  que contribui diretamente para o conhecimento pedagógico 

pessoal  e para o processo reflexivo e do conhecimento dos aprendizes e do contexto 

educacional , os quais influenciam o conhecimento pedagógico do conteúdo .  

Durante a aula em contexto real, verificamos que o professor deveria cumprir o 

cronograma do material apostilado com o qual trabalhava e o tema da aula teórica não era 

tão próximo do tema da atividade experimental revelando que o conhecimento das 

estratégias de ensino  não é observado.  

Como relatado, o professor 3 não possuía experiência em lecionar, com exceção da 

aula da graduação. Soma-se a esse fato o argumento utilizado pelo professor, que cita: 

“...fica difícil planejar as aulas trabalhando assim (na indústria). Venho pra cá uma vez por 

semana, dou 6 aulas e vou embora. Os outros dias fico lá (na indústria).(…)”. 

Deste modo, o professor 3, além de não possuir experiência profissional, não possui 

tempo para planejar as atividades e refletir sobre sua prática, o que faz com que as 

intenções e finalidades educacionais fiquem defasadas. Além disso, aparentemente para o 

professor 3 a atividade de ensino é encarada como algo extra na sua vida, que parece muito 

mais focado no trabalho da indústria. 

A Figura 10  mostra o modelo de Morine-Dershimer destacando, dentre as categorias 

de conhecimento abarcadas no modelo, apenas o conhecimento do conteúdo  foi 

verificado no professor 3. 
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Figura 10:  Modelo adaptado de Morine-Dershimer (1999), tipos de conhecimento que 

contribuem para o PCK. Caixa de texto pontilhada se refere ao conhecimento do professor 3. 
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7. CONCLUSÕES 

Neste trabalho, buscamos investigar o desenvolvimento do conhecimento 

pedagógico do conteúdo (PCK) de professores que cursaram a disciplina de Instrumentação 

para o Ensino de Química e que após 3 a 5 anos de sua formação atuam como professores. 

Dentre os diversos modelos de análise do PCK propostos na literatura adotamos o modelo 

desenvolvido por Morine-Dershimer e Kent (1999). 

A partir das análises feitas sobre as aulas dos professores podemos estabelecer um 

paralelo entre as aulas na graduação e as aulas em contextos reais após 3 a 5 anos, 

buscando identificar categorias de conhecimento que apresentavam-se antes e depois e 

também buscar ações na disciplina da graduação, ou em outros momentos da prática 

profissional que ajudassem a verificar o desenvolvimento do PCK dos professores. Ainda, 

podemos verificar se o processo reflexivo ocorreu e se este promoveu mudanças no PCK do 

professor baseados na proposta do MRPA de Shulman. 

Através das análises realizadas tanto dos registros áudio-visuais quanto das 

entrevistas realizadas, verifica-se que os professores, durante a graduação apresentam 

conhecimentos do conteúdo , e em alguns casos (professores 1 e 2), conhecimento de 

estratégias de ensino.  Entretanto, ambos conhecimentos são teóricos. O professor 

conhece o conteúdo de química e já estudou teorias e metodologias de ensino, bem como 

modelos e estratégias de ensino contendo experimentação para o ensino ou propostas de 

ensino para um determinado conteúdo. No entanto, fica evidente que esses conhecimentos 

não são aplicados da melhor maneira quando os professores ministram a aula. Isto se dá 

devido à falta de conhecimento do contexto específico  de ensino , dos objetivos e 

finalidades educativas e da experiência profissional . Essa conclusão provém do fato que 

os professores manifestam o desejo de que durante a aula exista a participação dos alunos, 

e que a aula deve promover uma discussão de modo a propiciar um ensino com uma 

proposta interativo / dialógico, entretanto, durante a prática isso não ocorreu com nenhum 

dos três professores. 

No tocante ao planejamento das aulas, verificamos que, de modo geral, para os 

professores, os planos de aula da graduação apresentavam mais ações do que tempo hábil, 

ocorrendo deste modo a supressão de ações planejadas. Nesse sentido, podemos apontar 

que o discurso em sala de aula divergiu dos modelos e estratégias de ensino  pensados e 

planejados pelos professores. Como exemplo deste fato citamos que, nos três casos, a 

proposta, sistematizar as falas / idéias dos alunos através de atividades interativo / 
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dialógicas, não foi realizada, sendo que no primeiro caso ocorreu, segundo o professor “um 

jogo de adivinhações” e para os professores 2 e 3 essa atividade não ocorreu.  

Quando questionados sobre as aulas na graduação, os professores 1 e 2 citam que 

reestruturariam a aula. O professor 1 promoveria uma redução no número de experimentos 

e a utilização de experimentos mais simples e que pudessem ser melhor explorados. O 

professor 2 também converge para alteração no plano de aula, o que é verificado 

efetivamente, visto que há a reestruturação da aula. O professor 2 realiza um planejamento 

diferente do inicial para a aula após três anos e altera a maneira como o conteúdo é 

abordado, ou seja, a sequência didática. Somente o professor 3 não apresenta modificações 

quanto ao planejamento. 

Essas considerações nos permitem pensar em duas de nossas questões de trabalho: 

� Qual o papel desempenhado por uma disciplina na formação inicial no desenvolvimento 

de conhecimento pedagógico de conteúdo de professores de Química? 

� A experiência de reflexão durante a disciplina, na formação inicial, exerce papel relevante 

para o desenvolvimento da prática profissional? 

A disciplina de Instrumentação para o Ensino de Química permite ao aluno por em 

prática suas teorias de ensino e “experimentar” o ensino em todas as suas etapas 

(planejamento, aplicação e avaliação) e, na maioria das vezes, antes de atuar em um 

contexto real. 

O que foi percebido, pelos dados dos professores 1 e 2 é que houve um processo de 

mudança de atitude após a experiência. Os professores conseguiram notar as falhas nas 

aulas que haviam lecionado. Falhas estas, não percebidas antes. Esta observação 

demonstra que a disciplina teve o papel de viabilizar um processo, ainda que inicial, de 

reflexão sobre a prática e reformulação da mesma. Na fala do professor 2: 

Então, na disciplina, na disciplina instrumentação, você tem um período 
muito longo pra planejar uma intervenção só. Ai você tem um planejamento 
muito longo, você tem tempo, você tem tempo de ir lá no laboratório de ver 
os experimentos, testar cada um deles testar as aparelhagens, testar isso 
tudo, claro que se der pra fazer. Mas a questão do tempo que você tem pra 
planejar influencia muito. 

Considerando a aula após três anos, em contexto real, verificamos, através do CoRe 

e dos planejamentos que houve alterações em relação a sequência didática e em relação ao 

conhecimento do currículo, estando este vinculado à experiência profissional adquirida. Isso 

pode ser percebido na fala do professor 1: 
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...ao aluno iniciante em química, o qual não possui um modelo microscópico 
explicativo para as transformações, fica demasiadamente difícil interpretar o 
sistema açúcar em água como uma interação que produz uma dissolução 
de uma espécie em outra, mas não uma transformação química 
propriamente dita ou ainda o sistema cloreto de cobalto em água quente 
que, embora ocorra mudança de cor, evidência de transformação química, 
guarda ambigüidade em relação a se tratar de uma interação que leva a 
transformação ou não. 

Esta fala revela que através da experiência o professor percebe as dificuldades dos 

alunos com o conteúdo, indicando adquirir o conhecimento dos aprendizes, o que o leva a 

reestruturar sua proposta de ensino. 

Para o professor 2 verificamos que a aula em contexto real apresenta-se com um 

planejamento e com uma sequência diferente da aula na graduação. Há contextualização na 

aula, no sentido desta fazer parte de um planejamento anual e há objetivos definidos na aula 

que podem ser observados através das respostas do CoRe que concordam com o planejado 

e aplicado pelo professor. Entretanto, a atitude prática do professor ainda apresenta-se 

discrepante de suas intenções. Há nas falas do professor a intenção de desenvolver um 

ensino através de uma abordagem interativo / dialógica, mas o que ocorre, assim como na 

graduação é uma abordagem interativo / de autoridade. 

Em relação ao professor 3 não houve alterações significativas da aula na graduação 

para a aula atual. 

A partir destas considerações, podemos pensar a respeito das questões: 

� Através da análise da prática profissional, é possível identificar fatores que possibilitaram 

o seu desenvolvimento? 

� É possível reconhecer aspectos do desenvolvimento do conhecimento pedagógico do 

conteúdo, relacionados aos primeiros anos de experiência profissional? 

Nota-se que os fatores principais na alteração das aulas dos professores foram a 

reflexão e a experiência. Não só no que tange a aula propriamente dita, mas a todo o 

processo. Houve, no caso do professor 1, um planejamento na graduação e a aplicação 

deste. O processo foi analisado pelo professor num processo reflexivo, o que levou a 

perceber falhas e propor um novo plano de ensino, uma nova proposta para a mesma aula. 

Levando em conta que o professor realizou essa analise após a aula e após três 

anos da aula, podemos inferir que o mesmo havia adquirido experiência profissional e que 

deste modo tal experiência, somada à reflexão sobre a prática contribuíram para o 

aprimoramento de diferentes categorias de conhecimento, dentre as quais podemos 
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destacar os modelos e estratégias de ensino , a organização e gestão de sala  e o 

conhecimento dos aprendizes.   

Esse processo de planejar, executar e reelaborar vai ao encontro do proposto por 

Shulman no MRPA (Figura 1 ) e também a modelo transformativo de Gess-Newsome (1999) 

(Figura 3 ). 

Para o professor 2, pode-se notar transformações em relação a sua prática 

(alterações no planejamento, alteração na estratégia de ensino) mas o processo reflexivo 

não ficou evidente. Nota-se a incorporação de algumas categorias de conhecimento, 

entretanto, é ainda percebida discrepância entre o que o professor deseja e o que realmente 

ocorre em sala de aula. 

No entanto, nota-se que, assim como no professor 1, o professor 2 apresenta uma 

experiência profissional que o fez incrementar seu conhecimento dos aprendizes e das 

dificuldades dos mesmos, o que colabora para a mudança no seu plano de aula. 

Outro aspecto analisado e que pode ser comparado a conclusões obtidas no trabalho 

de Reyes, Garritz e Vargas (2005), se relaciona ao desenvolvimento de ações preventivas 

relacionadas à experiência profissional. A observação das aulas e análise das entrevistas do 

professor 2 permitem verificar que alguns aspectos que poderiam ser problemáticos são 

pensados previamente à aula e trabalhados com mais ênfase ou de modo diferente. 

O professor 1, em sua reflexão sobre a aula, também salienta que a prática deveria 

ser reestruturada, os experimentos repensados e a abordagem deveria ter formato diferente 

de como foi realizado na graduação. 

Se analisarmos o modelo de Morine-Dershimer, podemos notar que as estratégias 

de ensino e o discurso em sala de aula apresentam-se diretamente ligados ao 

conhecimento pedagógico geral . Entretanto, o desenvolvimento deste último depende 

também do processo reflexivo e da gestão em sala de aula . 

Ainda, podemos inferir, que a falta de conhecimento dos aprendizes e 

dificuldades , do currículo  e dos contextos específicos  são também fatores que 

influenciam diretamente no PCK dos professores. Esses são fatores que estão diretamente 

ligados à experiência profissional e que durante a análise das aulas aspectos diferentes são 

desenvolvidos em cada momento da formação, sendo que o processo reflexivo apresenta 

seu desenvolvimento inicial na graduação tendo continuidade durante a experiência 

profissional onde contribuirá para o desenvolvimento de outros conhecimentos pelo 

professor. 
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Implicações para a Formação de Professores de Quími ca 

Nossos dados apontam para um incremento substancial no PCK de professores no 

início de carreira. Esse período da trajetória de professores, quando os mesmos terminam a 

formação inicial e se lançam no mercado de trabalho parece ser de fundamental importância 

para o desenvolvimento profissional dos professores. 

Os dados revelam ainda que cada professor apresenta um trajeto distinto, fruto de 

sua história pregressa, revelando a idiossincrasia do conhecimento pedagógico do 

conteúdo. 

Apesar do incremento do PCK ocorrer naturalmente pela experiência, acreditamos 

que esse processo possa ser favorecido pelo acompanhamento dos professores no início de 

carreira. Isso poderia ser feito com o envolvimento desses professores em cursos de 

formação contínua específicos para o desenvolvimento do PCK. Pelos resultados 

apresentados, é perceptível que mudanças nas ações dos professores não se dão 

facilmente. É necessário um longo processo em que primeiramente o professor perceba e 

se convença de ações que necessitam de modificação em sala de aula. Num segundo 

momento, é necessário que ele tenha suporte para tentar avançar nas suas ações em sala 

de aula e se arrisque nas mudanças.  

O desenvolvimento profissional de professores necessita fundamentalmente de 

tempo e suporte para acontecerem. É evidente que a formação inicial com pouca 

oportunidade de vivência em sala de aula não dá conta de formar um profissional preparado 

para enfrentar os desafios de sala de aula, embora possa fornecer o arcabouço necessário. 

No nosso estudo contamos com professores interessados, que tiveram uma formação de 

qualidade, que não possuíam dificuldades com o conteúdo específico e que estavam 

dispostos a mudanças. Apesar de todas essas condições extremamente favoráveis percebe-

se que esses professores ainda necessitariam de pares que os auxiliassem a direcionar 

novas reflexões de suas ações em sala de aula. 

Na nossa visão, o processo reflexivo sustentado por um grupo colaborativo formado 

por professores de uma mesma disciplina e pesquisadores nessa área seria um caminho 

viável para a promoção de desenvolvimento do PCK. Tal grupo se assemelharia ao 

processo de residência médica, em que o estudante de medicina já tem as 

responsabilidades de um profissional, mas tem ainda a oportunidade de refletir sobre a sua 

atuação. Dessa forma, seria possível as trocas de experiências entre professores, que 

vivenciam dificuldades semelhantes em sala de aula resultantes de lidar com o mesmo 

conteúdo e que encontrariam suporte nos seus pares e nos pesquisadores da área. Uma 
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formação contínua nesses moldes deveria acompanhar os professores especialmente em 

início de carreira de forma a apoiar mudanças significativas na sala de aula. Caso contrário 

pode-se perder o tempo e investimento de uma formação inicial de qualidade para as rotinas 

do dia a dia das escolas. Ao mesmo tempo em que tais grupos colaborativos poderiam 

colaborar para o incremento do PCK de professores nos passos iniciais de seu 

desenvolvimento profissional, poderiam alimentar tanto a pesquisa como as disciplinas 

iniciais com problemas da prática da sala de aula tão distantes ainda da formação inicial de 

professores. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1. Entrevistas realizadas. 

Entrevista 1: Entrevista prévia com o professor 2. 

Questão 1. Há quanto tempo você da aulas? 

Questão 2. Em que sistema educacional você atuou (público, privado, supletivo, etc.)? Quais 

materiais didáticos já utilizou (apostilado, livro, de autoria própria, etc.)? 

Questão 3. Quais aspectos você considera que contribuíram positivamente para sua prática como 

professor, durante esses anos? Poderia citar situações em que obteve um aprendizado, ou que 

contribuíram nesse sentido? 

Questão 4. Quais aspectos você considera que contribuíram negativamente para sua prática como 

professor, durante esses anos? Poderia citar situações em que obteve um aprendizado, ou que 

contribuíram nesse sentido? 

Questão 5. Como você planeja o conteúdo programático da disciplina, em que se baseia?  

Questão 6. Como você planeja, suas aulas, como determina o conteúdo a ser abordado e como 

abordá-lo? 

Questão 7. Há relação de como você planeja suas atividades hoje, com as experiências anteriores? 

(se sim) Você poderia comentar essa relação? 

Questão 8. Como você administra os seguintes aspectos durante a aula: 

a. Tempo de aula 

b. Indisciplina 

c. dúvidas dos alunos 

d. avaliação do aprendizado 

Questão 9. Você tem a prática de refletir antes, durante ou depois de suas aulas? (se sim) Em que 

momento essa reflexão ocorre e geralmente o que você pensa? 

Questão 10. Na questão do Core “porque é importante para os estudantes aprender esta idéia?” Você 

respondeu: “ O princípio da conservação de massa representa uma das pedras fundamentais do 

pensamento químico”. Sempre que você ensinou esse tópico, você tinha essa visão? 

 

Questão 11. Você também escreveu uma série de dificuldades que os alunos podem apresentar 

relacionadas ao tema. Por exemplo “Que apesar de parecer uma idéia intuitiva, pode suscitar dúvidas 

e desentendimentos entre alunos”, ou “Termos como “massa”, “peso”, “reação”, “energia” e 

“processo” podem causar confusão” e ainda” A idéia pode parecer óbvia para muitos alunos, mas a 

sua verificação numérica não faz parte do cotidiano.”. Como você chegou a essas conclusões? 

Questão 12. Qual a relação com os alunos, você os conhece há quanto tempo, já lecionou para eles 

em anos anteriores, ou conhece o contexto dos mesmos? 
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Questão 13. Na organização da aula você cita “É comum que os alunos tenham curtos lances de 

concentração sobre um foco. Por isso, a aula se monta em vários blocos que se sobrepõem, com 

curtos intervalos entre a abordagem de cada novo ponto que exija cuidado”. Esse é um aspecto que 

você aborda para todas as suas aulas, ou para essa turma em particular? 

Questão 14. Ainda em relação à fala anterior, porque você organiza a aula desta maneira, “em 

blocos”? De onde vem esta prática? 

Questão 15. Em relação à avaliação. Como ela é feita?  

 
Entrevista 1: Entrevista prévia com o professor 3. 
 

Questão 1. Há quanto tempo você dá aulas? 

Questão 2. Em que sistema educacional você atuou (público, privado, supletivo, etc.)? Quais 

materiais didáticos já utilizou (apostilado, livro, de autoria própria, etc.)? 

Questão 3. Quais aspectos você considera que contribuíram positivamente para sua prática como 

professor, durante esses anos? Poderia citar situações em que obteve um aprendizado, ou que 

contribuíram nesse sentido? 

Questão 4. Quais aspectos você considera que contribuíram negativamente para sua prática como 

professor, durante esses anos? Poderia citar situações em que obteve um aprendizado, ou que 

contribuíram nesse sentido? 

Questão 5. Como você planeja o conteúdo programático da disciplina, em que se baseia?  

Questão 6. Como você planeja, suas aulas, como determina o conteúdo a ser abordado e como 

abordá-lo? 

Questão 7. Há relação de como você planeja suas atividades hoje, com as experiências anteriores? 

(se sim) Você poderia comentar essa relação? 

Questão 8. Como você administra os seguintes aspectos durante a aula: 

a. Tempo de aula 

b. Indisciplina 

c. Dúvidas dos alunos 

d. Avaliação do aprendizado 

Questão 9. Você tem a prática de refletir antes, durante ou depois de suas aulas? (se sim) Em que 

momento essa reflexão ocorre e geralmente o que você pensa? 

Questões específicas para cada professor. 

Questão 10. Você atua na indústria. Essa experiência contribui para suas pratica como professor? De 

que maneira? 

Questão 11. Dentre as dificuldades para o aprendizado do tema você cita que “As explicações 

envolvem tamanho e carga de íon”. Você julga que essa é a única dificuldade dos alunos no 

aprendizado deste tema? 

Questão 12.Como você trabalha essas dificuldades em sala de aula? 
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Questõe 13. Que conhecimentos você julga necessários para que os alunos possam compreender o 

tema solubilidade? 

Questão 14. Sobre o procedimento adotado em sala de aula (brincar de detetive / químico analítico). 

Porque você utiliza essa prática? Você já teve outras experiências, já adotou outros procedimentos? 

Questão 15. Como é sua relação com os alunos? Você os conhece bem? 

Questão 16. Como você avalia o aprendizado dos alunos. 

 

 

Entrevista 2: Entrevista ao final do processo de gr avação (PaP-eRs) e Reflexão 
Estimulada. 
Entrevista posterior. 

Questões sobre a aula durante a graduação. 

Você recorda da aula na graduação? 

1. Os experimentos e a aula como um todo. De onde surgiu a idéia do tema e dos experimentos? 

Stimulated recall:  

2. Qual ou quais partes do processo (preparo da aula e aplicação) você considera importante? E para 

seu desenvolvimento profissional. 

2.1 Na aula, qual ou quais partes da aula você considera importantes para o aprendizado do aluno? 

3. Você conhecia os alunos? 

4. Houve avaliação? Como foi? 

5. Houve consequências para sua metodologia em sala de aula? Quais? 

6. Você considera que a aula foi boa? Porque? 

7. Você ainda aplica essa aula? Se sim, da mesma maneira, com o mesmo enfoque e com os 

mesmos experimentos? 

8. Se você fosse reformular hoje, agora essa aula, como ela ficaria em termos de: 

Métodos? 

Avaliação? 

Aula teórica após o laboratório 

9. Porque você apresenta esse diagrama e as perguntas (três) para o ensino no primeiro colegial? 

Você sempre estruturou o curso dessa maneira? 

10. Apresentar o diagrama em dois momentos diferentes tem qual objetivo? É válido? 

11. Na aula você faz o experimento mental da quebra da barra de ouro. Qual a origem dessa prática 

de “filosofar” e desde quando você a utiliza? 

12. E a analogia com as letras e como surgiu, desde quando aplica? 

13. Você deu aulas no primeiro colegial esse ano? Como foi, houve alterações, houve a prática?  

14. Se não. Você continuou com as mesmas salas esse ano? Como estão sendo as aulas? A 

compreensão dos assuntos abordados no primeiro ano estão sendo válidas, estão sendo 

significativas nesse momento? 
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Aula no laboratório 

15. Houve aula antes do laboratório para discussão do roteiro e técnicas? 

16. Quanto aos experimentos e as aulas experimentais. Já havia ministrado aulas experimentais 

sobre esse assunto? 

17. E sobre outros assuntos? 

Se sim, como foi quais aspectos foram positivos e negativos? 

18. O roteiro proposto e os experimentos sempre tiveram o perfil desse atual? 

O experimento da vela, você ainda usa? 

19. Quanto as aulas atuais, você acredita ter atingido os objetivos? 

20. Houve algum ponto que você acha que não deu certo? 
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ANEXO 2: Plano de aula 2 aula atual 
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ANEXO 3: Dados do professor 3. 

CoRe 

 Idéias/ Conceitos Centrais  

 Idéia 1 Idéia 2 Idéia 3 Etc. 

1. O que você quer que os 
estudantes aprendam sobre esta 
idéia? 

Solubilidade 
é uma 
propriedade 

Pode ser usada 
para identificação 

Combinação 
de íons 
diferentes 
produzem 
resultados 
diferentes 

 

2. Por que é importante para os 
estudantes aprender esta idéia? 

Para 
perceber 
diferenças 
entre 
substâncias. 

 Perceber 
interação. 

 

3. O que mais você sabe sobre 
esta idéia?  

Pode ser 
usada para 
separação 
(dissolução 
fracionada) 

Conceito de 
Constante do 
produto de 
solubilidade (kps) 

Análise 
qualitativa 

Envolve 
tamanho 
de íon 

4. Quais são as dificuldades e 
limitações ligadas ao ensino 
desta idéia? 

As 
explicações 
envolvem 
tamanho e 
carga de íon 

   

5. Que conhecimento sobre o 
pensamento dos estudantes tem 
influência no seu ensino sobre 
esta idéia? 

    

6. Que outros fatores influem no 
ensino dessa idéia? 

    

7. Que procedimentos/ 
estratégias você emprega para 
que os alunos se comprometam 
com essa idéia? 

A curiosidade 
para 
descobrir 
substâncias 

 

Brincar de 
detetive/químico 

analítico 

  

8. Que maneiras específicas 
você utiliza para avaliar a 
compreensão ou a confusão dos 

Debate em 
aula 

Execução do 
experimento 
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alunos sobre esta idéia? 

 

Entrevista sobre as aulas realizadas. Professor 3 

Questão 1. Você atua na industria. Qual é o ramo de atividade? 

Questão 2. Qual o cargo que você ocupa? 

Questão 3. Quais atividades você desenvolve? 

Questão 4. Há quanto tempo você da aulas? 

Questão 5. Em que sistema educacional você atuou (público, privado, supletivo, 

etc.)?  

Questão 6. Quais materiais didáticos já utilizou (apostilado, livro, de autoria própria, 

etc.)? 

Questão 7. Quais aspectos você considera que contribuíram positivamente e 

negativamente para sua prática como professor, durante esses anos? Poderia citar 

situações em que obteve um aprendizado, ou que contribuíram nesse sentido? 

Questão 8. Em relação a seu trabalho na industria. Voce vê possibilidades de 

relações com o que ensina? 

Questão 9. Se sim, você já desenvolveu essas relações (exemplifique), ou se não 

como você faria? 

Questão 10. No tópico específico de solubilidade, há possibilidades de linkar algo 

com suas atividades na industria? 

Questão 11. Como você planeja o conteúdo programático da disciplina, em que se 

baseia?  

Questão 12. Como você planeja, suas aulas, como determina o conteúdo a ser 

abordado e como abordá-lo? 

Questão 13. Há relação de como você planeja suas atividades hoje, com as 

experiências anteriores? (se sim) Você poderia comentar essa relação? 

Questão 14. Você tem a prática de refletir antes, durante ou depois de suas aulas? 

(se sim) Em que momento essa reflexão ocorre e geralmente o que você pensa? 

Questão 15. Você trabalha de forma diferente em cada sala? (devido as 

características do aluno). 

Questões específicas para cada professor. 
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Questão 16. Você descreveu no CORE que as dificuldades estavam relacionadas ao 

“tamanho e carga de íon”. Porque você acha que esta é uma dificuldade para os 

alunos? 

Questão 17. Além dessas dificuldade, você citaria outras dificuldades do tema? 

Questão 18. Questões relacionadas: Na aula apareceram outras questões. Você 

esperava que essas duvidas aparecessem? 

Questão 19. Qual a função da apostila na sua aula? 

Questão 20. Quais aspectos são positivos no ensino deste tema? ( o que o aluno 

pode relacionar e porque é Bom aprender isso) 

Questão 21. Que fatores você julga que auxiliam o ensino deste tema? (temas 

relações cotidianas, noticias,...) 

Questão 22. Como a avaliação é executada? Você citou que utiliza o debate em sala 

de aula e o experimento. Como você verifica a aprendizagem a partir destas 

atividades? 

Planejamento. Aula Teórica 

O professor três, diferentemente do professor 2 apresentou planejamentos 

separados para as aulas teóricas e para a aula prática. O planejamento do professor 

na aula atual consistiu nas idéias expostas no CoRE e no material apostilado 

utilizado na escola. As Figuras 9 a 14 mostram o material utilizado para a aula 

teórica, aula esta prévia à aula de laboratório. 
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Figura 9.  Material utilizado na aula teórica 1(página 1). 
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Figura 11.  Material utilizado na aula teórica 1(página 1). 
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Figura 12.  Material utilizado na aula teórica 1(página 2). 
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Figura 13.  Material utilizado na aula teórica 1(página 2). 
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Figura 14.  Material utilizado na aula teórica 1(página 3). 
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Figura 15.  Material utilizado na aula teórica 1(página 3). 

Planejamento aula em laboratório 

Para a aula em laboratório o professor criou uma situação problema, 

fornecendo como material aos alunos um material que continha uma tabela de 

planejamento, uma tabela de dados a serem obtidos e o material da apostila que 

continha a tabela de solubilidade de algumas substâncias químicas. Abaixo 

encontra-se o roteiro fornecido pelo professor e as Tabelas 4 e 5  e Figura 15  

ilustram a tabela de solubilidade fornecida.   

 

Atividade Experimental – Química – 2º Médio – 4º Bimestre 

No laboratório da escola havia soluções preparadas recentemente de cloreto 

de sódio, Nitrato de prata, ácido clorídrico diluído, ácido sulfúrico diluído e carbonato 

de sódio. 
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Por um descuido, alguém retirou os rótulos que as identificavam. De posse da 

tabela de solubilidade fornecida na apostila de química do 1º médio, elaborem um 

roteiro de experimentos que possibilitem identificar novamente cada solução. 

Dica:  Preencha a tabela do que você espera que aconteça ao misturar cada uma 

das soluções e depois uma tabela com os experimentos. 

 

Tabela 4.  Previsão de ocorrência de reações químicas.  

 NaCl AgNO3 HCl(dil) H2SO4(dil) Na2CO3 

NaCl      

AgNO3      

HCl(dil)      

H2SO4(dil)      

Na2CO3      

 

Tabela 5.  Observação experimental de reações químicas.  

 Solução 1 Solução 2 Solução 3 Solução 4 Solução 5 

Solução 1      

Solução 2      

Solução 3      

Solução 4      

Solução 5      

 

 

Tabela 6. Tabela de solubilidade dos principais sais em água. 
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Tabela 7. Tabela dos principais ácidos e bases instáveis. 

Principais ácidos e bases instáveis 

Ácidos 

H2CO3(aq)            ����         H2O(l)   +   CO2(g) 

H2SO3(aq)                ����         H2O(l)   +   SO2(g) 

Bases 

2 AgOH (aq)         ����     Ag 2O(s)    +    H2O(l) 

HgOH(aq)        ����    HgO(s)   +    H2O(l) 

NH4OH(aq)      ����     NH3(g)   +    H2O(l) 

 


