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O CONHECIMENTO PEDAGÓGICO DO CONTEÚDO DE PROFESSORES DE 

QUÍMICA E SUAS TRAJETÓRIAS DE VIDA: POSSÍVEIS RELAÇÕES 

 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como foco a formação de professores de Química, com ênfase 

na compreensão sobre como se constituem as suas práticas docentes e de que forma as 

suas carreiras foram construídas. Partindo da hipótese de que as experiências oriundas 

da trajetória de vida do indivíduo podem influenciar nas suas concepções/decisões 

enquanto professor de Química, esta pesquisa foi desenvolvida, e teve como propósito 

investigar aspectos da formação e da prática docente de egressos do curso de 

Licenciatura em Química da Universidade Estadual Santa Cruz, que optaram pelo 

ensino na Educação Básica. Desse modo, buscamos responder a seguinte questão de 

pesquisa: Quais as possíveis relações existentes entre a trajetória de vida do professor 

da Educação Básica e as manifestações do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 

(PCK) evidenciadas em sua prática docente? Dentre outros aspectos, buscamos 

compreender de que forma as trajetórias de vida destes indivíduos influenciaram na 

escolha pela profissão, nas suas concepções acerca do ensino e nas diferentes 

manifestações do PCK. Nesta pesquisa, de cunho qualitativo, foram utilizadas as 

narrativas autobiográficas de três professoras atuantes em três distintos contextos do 

Ensino Médio. Além disso, foram empregadas à análise documental, entrevistas 

semiestruturadas e observação de aulas. Os resultados obtidos sinalizaram que a 

trajetória de vida do professor influencia diretamente nas suas concepções acerca do 

ensino, nas decisões tomadas no contexto da sala de aula e, consequentemente, no PCK 

manifestado na abordagem de temas relacionados ao ensino de química.  

 

Palavras-chave: Formação de Professores, Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 

(PCK), Narrativas Autobiográficas. 
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THE CHEMISTRY TEACHER'S PEDAGOGICAL CONTENT 

KNOWLEDGE AND THEIR LIFE TRAJECTORIES: POSSIBLE RELATIONS 

 

 

ABSTRACT 

 

This research focuses on the formation of Chemistry teachers, with an emphasis on 

understanding on how to make up their teaching practices and how their careers have 

been built. This work assumes that the individual life trajectories can influence their 

concepts / decisions as Professor of Chemistry. This research aims to investigate aspects 

of training and teaching practice of graduates of the Bachelor's Degree in Chemistry 

from the Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), who opted for teaching in the 

Basic Education. Thus, we answer the following research question: What is the possible 

relationship between the life story of the Basic Education teachers and their Pedagogical 

Content Knowledge (PCK) evidenced in their teaching practice? We seek to understand 

how teachers' life stories influenced their choice of working in Basic Education, their 

teaching concepts and their different manifestations of PCK. This research has a 

qualitative approach and uses the autobiographical narratives of three teachers in three 

different contexts of basic education. In this research, document analysis, semi-

structured interviews and classroom observation also be used. The results indicate that 

the teacher's life course influences directly in their conceptions of teaching, in their 

decisions made in the classroom and in their PCK manifested in issues related to 

chemistry teaching. 

 

Keywords: Teacher Trainers, Pedagogical Content Knowledge (PCK), 

Autobiographical Narratives. 
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1. INTRODUÇÃO 

A formação inicial e continuada de professores é fator primordial para a 

melhoria da qualidade do ensino praticado nas escolas, uma vez que o professor tem um 

importante papel no processo de ensino e aprendizagem. Esses profissionais, que hoje 

atuam na Educação Básica, estão inseridos em uma realidade que aponta para a 

necessidade premente de mudanças substanciais relacionadas à sua prática. E nessa 

perspectiva, os cursos de Licenciatura, no Brasil, vêm passando por várias 

reformulações em suas grades curriculares, com base nas orientações do Conselho 

Nacional de Educação (BRASIL, 2001), que visam promover a qualificação do futuro 

professor para o exercício da profissão. Além disso, diversos programas especiais de 

qualificação docente para a Educação Básica têm sido propostos nos últimos anos. 

Esses programas visam contribuir com melhorias na qualidade do ensino oferecido no 

país, dentre os quais podemos citar o Programa de Formação Inicial e Continuada, 

Presencial e à Distância, de Professores para a Educação Básica (PARFOR), o 

Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência), e o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 

Não obstante os esforços envidados com o propósito de promover melhorias na 

formação inicial e continuada dos professores, a carreira docente ainda parece pouco 

atrativa para os jovens que ingressam na universidade. No estudo de Sá e Santos (2012), 

por exemplo, são apresentados dados que mostram a carência de professores de 

Química para o Ensino Médio. Sobre essa questão, os autores argumentam que, além 

dos problemas já amplamente conhecidos relacionados à carreira docente, existe outro 

componente que explica a baixa procura por cursos pertencentes à área de ciências 

exatas: 

[...] para o senso comum esses conhecimentos são difíceis e muitos 

dos professores da EB reforçam essa representação. Mesmo que o 

estudante supere todos esses problemas e opte por realizar um curso 

de licenciatura em Química, vai deparar-se com outro: muitas vezes os 

formadores atuam como se estivessem formando bacharéis em 

Química, revelando de forma subliminar aos licenciandos que a 

profissão de professor só adquire status social se for exercida em nível 

universitário. No fundo, atua-se diminuindo a autoestima de nossos 

jovens e aprofunda-se o preconceito de que ser professor da EB é uma 

função de menor valor, negligenciando-se a importância do trabalho 

desse docente para a formação dos cidadãos do país (SÁ & SANTOS, 

2012, p.4). 
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Razões como a supracitada explicam, em parte, porque muitos dos estudantes 

matriculados em cursos de Licenciatura, não têm a pretensão de lecionar na Educação 

Básica, conforme sinaliza o estudo de Sá (2009) com estudantes do último semestre de 

um curso de Licenciatura em Química. Souza (1996), a partir de suas observações em 

pesquisas sobre formação de professores, destaca que as representações acerca do 

trabalho docente são produzidas num movimento de ambiguidade, que oscila entre 

conformação e resistência. De um lado, a opção inicial relacionada à garantia de 

sobrevivência e à permanência na profissão devida à falta de outras possibilidades de 

trabalho; por outro, uma identificação com a atividade profissional baseada no prazer 

encontrado diante das potencialidades de transformação e formação cultural das novas 

gerações. 

Atualmente, a formação de professores baseia-se, em grande parte, na reflexão 

sobre a sua própria prática docente (SCHÖN, 1992; GARCIA, 1992; GALIAZZI et al., 

2002; DEMO, 2004; MORAES et al., 2012). O processo reflexivo caracteriza-se por um 

revés permanente entre acontecer e compreender, na procura de significado para as 

experiências vividas. Professores reflexivos desenvolvem sua prática com base na 

própria investigação-ação, num dado contexto escolar (SCHÖN, 1992). A construção do 

conhecimento profissional do docente ocorre a partir da reflexão sobre sua prática e da 

análise cotidiana das ações desenvolvidas com os alunos, o que contribui efetivamente 

para a tomada de consciência sobre as questões do ensino-aprendizagem (MORAES et 

al., 2012). A prática reflexiva voltada para a própria atuação profissional se torna 

importante na medida em que se percebe o fazer docente como desencadeador, ou não, 

de aprendizagens (GALIAZZI et al., 2002). Nesse sentido, um instrumento amplamente 

empregado nos últimos anos com o intuito de favorecer a prática reflexiva são as 

chamadas narrativas autobiográficas.  

No tópico a seguir são apresentados aspectos e características desta abordagem 

metodológica na formação de professores. 

1.1. Narrativas Autobiográficas e Construção da Identidade Profissional 

As narrativas autobiográficas têm sido amplamente utilizadas em trabalhos 

reportados na literatura. São verificados estudos em que elas são empregadas como 

instrumento para a coleta de dados e investigação, nas diversas áreas do conhecimento, 

tais como: saúde (PEREZ, OLIVEIRA & BATAGLIA, 2011; LOURENÇO, 2010; 

GUERRA & CALDAS, 2010), psicologia (BRANDÃO & PIRES, 2009; 
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GULLESTAD, 2005; ACEROS, CAVALCANTE & DOMENECH, 2013), ciências 

sociais (LINDÓN, 1999; FERNANDEZ & VASCO, 2012), e educação (MORAES, 

2004; SÁ, 2009, 2013; SILVA, DIEHL & NETO, 2010).  

A investigação centrada no estudo das vivências e experiências individuais 

constitui o domínio das narrativas autobiográficas. É o relato do narrador sobre a sua 

existência através do tempo, tentando reconstruir os acontecimentos que vivenciou e 

transmitir a experiência que adquiriu (QUEIROZ, 1988). Assemelham-se às narrativas 

autobiográficas: as histórias de vida, as entrevistas, os depoimentos pessoais, as 

biografias e os relatos. A diferença entre essas alternativas está na forma de agir do 

pesquisador, no momento da coleta das informações (QUEIROZ, 1988). Nas narrativas 

autobiográficas, o pesquisador conduz a narrativa para acontecimentos ou temas que 

interessem mais diretamente aos objetivos do trabalho (CHENÉ, 1988). Desse modo, no 

presente estudo, adotaremos o termo “narrativas autobiográficas” para o material 

produzido pelos participantes acerca das suas trajetórias de vida. 

No âmbito da pesquisa qualitativa, as narrativas autobiográficas se caracterizam 

como uma metodologia ou procedimento para obtenção de informações em investigação 

educativa nas áreas das ciências sociais e humanas e como estratégia para formação de 

professores (NÓVOA, 1992; KRAMER, 1996; MORAES, 2000; SOUZA, 2006; 

FREITAS & GALVÃO, 2007; SÁ, 2009, 2013). Estas possibilitam ao sujeito da 

pesquisa, ao organizar as ideias para o relato escrito ou oral, reconstruir e dar sentido 

pessoal as suas experiências de vida de modo reflexivo, colaborando, desse modo, para 

a compreensão de sua própria prática (NÓVOA, 1988). Ao narrar a sua trajetória de 

vida o sujeito retoma alguns sentidos dados ao longo dessa trajetória, passando a 

redefini-los, reorientá-los, construindo novos sentidos para a sua história. Não é um 

simples narrar de acontecimentos, a narrativa permite uma atitude reflexiva, 

identificando fatos que foram, realmente, construtivos na própria formação (MORAES, 

2004). Trata-se de uma tendência atual, mas que, nos últimos anos desenvolveu teoria e 

epistemologia próprias, configurando-se como um método científico reconhecido no 

meio acadêmico (SILVA & MAIA, 2010). 

Nos últimos anos, pesquisas na área de educação, que utilizam abordagens de 

cunho qualitativo, vêm adotando as narrativas autobiográficas como orientação teórico-

metodológica para investigação da prática docente e/ou formação continuada de 

professores. A utilização da narrativa autobiográfica, neste contexto, está fundamentada 

na perspectiva de que as experiências oriundas da trajetória de vida do indivíduo 
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possam influenciar nas suas concepções/decisões enquanto professor. Sobre a dialética 

da pesquisa-narrativa, Souza (2006) esclarece que esta abordagem se configura como 

investigação porque se vincula à produção de conhecimentos experienciais dos sujeitos 

adultos em formação e também é formativa porque parte do princípio de que o sujeito, 

ao reconstruir sua experiência de forma reflexiva, acaba fazendo uma autoanálise que 

pode proporcionar novas bases de compreensão de sua própria prática. 

A utilização das narrativas autobiográficas integra uma linha inovadora de 

estudos que têm favorecido a busca de uma nova epistemologia de formação (NÓVOA, 

1988; JOSSO, 2004). Segundo Nóvoa (1988), os estudos sobre o percurso de vida de 

docentes tiveram impulso a partir da publicação do livro Vidas das histórias de vida, de 

Gaston Pineau (1980). O emprego desta metodologia na área educacional, em especial 

nos estudos sobre a formação de professores (BUENO, 2002; JOSSO, 2004; FREITAS 

& GALVÃO, 2007; SÁ 2009, 2013), passou a ser mais utilizado nos trabalhos 

científicos a partir da década de 1990 (NÓVOA, 1992). Estudos desta natureza buscam 

traçar nas narrativas autobiográficas as formas como cada sujeito se sente e se diz 

professor e como este perfil foi construído ao longo da carreira docente. Tais pesquisas 

adotam as narrativas como um movimento de investigação-formação, seja na formação 

inicial ou continuada de professores, ou em pesquisas centradas nas suas memórias e 

autobiografias (SOUZA, 2006). 

Segundo Tardif (2000) o objeto de trabalho do professor são seres humanos e os 

seus saberes docentes carregam consigo marcas de sua história de vida. Um professor é 

um ator social, seus pensamentos e ações carregam as marcas do contexto nos quais se 

inserem. A pesquisa sobre os saberes profissionais mostra que eles são fortemente 

personalizados, que se trata raramente de saberes formalizados e objetivados, mas sim 

de saberes apropriados, incorporados, subjetivados, saberes que são de difícil 

dissociação com as pessoas e suas experiências e situações de trabalho (CARTER, 

1990; TARDIF, 2000). 

Profissionais que, por uma razão ou outra, permanecem na docência, carregam 

consigo crenças pessoais a respeito do ensino, do “bom” professor de química, 

baseadas, muitas vezes, na sua própria experiência enquanto estudante na Educação 

Básica ou Superior. Essas crenças e imagens pessoais acompanham os professores 

durante suas práticas de ensino e faz com que muitos continuem atrelados a uma 

metodologia tradicional. A maneira com a qual os professores lidam com seus conflitos 

e preocupações profissionais derivam, em grande parte, de suas crenças preexistentes e 
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de sua disposição para mudá-las (BEJARANO & CARVALHO, 2003). Crenças e 

imagens contra as quais, até agora, os cursos de atualização e aperfeiçoamento da 

prática docente pouco têm conseguido fazer (TARDIF, 2000; GARCIA, 1998). 

Essas crenças vão se alterar no momento em que os professores iniciantes 

vivenciam a profissão na prática, uma vez que o trabalho diário com os alunos provoca 

no professor o desenvolvimento de um autoconhecimento, no que se refere às suas 

próprias emoções e valores, da natureza, dos objetos, do alcance, e as consequências 

dessas emoções e valores nas suas ações na sala de aula (TARDIF, 2000). Aquilo que o 

professor pensa sobre o ensino influencia a sua maneira de ensinar, razão pela qual se 

torna necessário conhecer as suas concepções sobre os processos de ensino-

aprendizagem (GARCIA, 1998). 

Conforme sinaliza Garcia (1998), em torno da formação de professores ainda 

permanecem muitos questionamentos que podem influenciar na qualidade do processo 

de ensino-aprendizagem, na medida em que apontam para a necessidade de maior 

reflexão da prática docente por parte do professor, dentre eles: Como se produz o 

processo de transformação do conhecimento prévio em conhecimento ensinável? Em 

que medida o nível de compreensão que um professor possui acerca de uma disciplina 

afeta a qualidade dessa transformação? Até que ponto a formação inicial do professor 

contribui para facilitar o desenvolvimento desses processos de transformação? Que 

ambientes favorecem a aprendizagem dos alunos? Tais questionamentos estão de 

acordo com aqueles levantados por Shulman, ao introduzir a ideia do Conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo (PCK), detalhado no tópico a seguir. 

1.2. O Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) 

As primeiras ideias escritas de Lee S. Shulman (1986) relacionadas à interação 

existente entre o conteúdo temático e a pedagogia se originaram de sua observação 

quanto ao enfoque da psicologia cognitiva da aprendizagem, que privilegiava aspectos 

inerentes ao aprendiz; e à tendência das pesquisas voltadas ao ensino em ignorar 

questões relacionadas ao professor (SÁ & GARRITZ, 2014b). Desse modo, Shulman 

estabeleceu alguns questionamentos que nortearam seus estudos: Como o estudante 

universitário ao se tornar professor iniciante transforma seu conhecimento de modo a 

torná-lo compreensível ao aluno? Quais são as fontes das analogias, metáforas, 

exemplos, demonstrações e reformulações que o professor usa em sala de aula? Como 

os professores transformam seu entendimento sobre um texto em uma forma de 
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instrução compreensível aos estudantes? Tais questionamentos levaram Shulman a 

investigar sobre a natureza do conhecimento dos professores, introduzindo o conceito de 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, o PCK, oriundo do inglês Pedagogical 

Content Knowledge. 

O PCK vai além do conhecimento da matéria, propriamente dito, e engloba o 

entendimento, pelo professor, de quatro componentes principais: pedagogia, 

conhecimento temático da matéria, características dos alunos e o contexto ambiental da 

aprendizagem (COCHRAN et al., 1993). Segundo Garcia (1998), conhecimentos desta 

natureza não podem ser adquiridos de forma mecânica ou linear, nem podem ser 

ensinados nos cursos de formação de professores, uma vez que representam uma 

elaboração pessoal do professor ao confrontar-se com o processo de transformar em 

ensino o conteúdo aprendido durante o seu percurso formativo. De acordo com Shulman 

(1987) o PCK consiste em um conhecimento particular do professor, que fundamenta 

suas decisões didáticas diante dos processos de ensino e aprendizagem no contexto de 

sala de aula (OLIVEIRA JR., 2011). 

Shulman (1987) nos diz que há uma base de conhecimentos de diferentes 

naturezas que constitui o repertório para a docência: 1) conhecimento do conteúdo 

específico, 2) conhecimento do currículo e 3) conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Por conhecimento do conteúdo específico, Shulman entende a “quantidade e a 

organização do conhecimento do professor”. O conhecimento do currículo inclui livros, 

softwares, demonstrações em laboratório, dentre outros recursos disponíveis para uso 

em sala de aula. O conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK) representa a mescla 

entre matéria e pedagogia e pode ser definido como:  

[...] Um tipo de amálgama especial entre conteúdo e pedagogia que é 

único e oriundo dos professores, sua própria forma especial de 

entendimento profissional [...] incorpora os aspectos do conteúdo mais 

relevantes para serem estudados. Dentro da categoria de conhecimento 

pedagógico de conteúdo eu incluo, para a maioria dos tópicos 

regularmente ensinados de uma área específica de conhecimento, as 

representações mais úteis de tais idéias, as analogias mais poderosas, 

ilustrações, exemplos, explanações e demonstrações. [...] também 

inclui uma compreensão do que torna a aprendizagem de tópicos 

específicos fácil ou difícil: as concepções e pré-concepções que 

estudantes de diferentes idades e os repertórios que trazem para as 

situações de aprendizagem (SHULMAN, 1987, p.15, tradução nossa).  

Para melhor compreensão deste processo, Shulman (1987) propõe o Modelo de 

Raciocínio Pedagógico e Ação (Figura 1), que descreve um caminho de apropriação do 
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conhecimento necessário à prática docente. Este modelo é formado de seis processos 

interativos que se relacionam, são eles: compreensão, transformação, instrução, 

avaliação, reflexão e nova compreensão, sendo a nova compreensão o fruto de todo 

processo que foi ensinado e o reinício de um novo ciclo (Figura 1).  

 

Figura 1. Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação proposto por Shulman (1987) e adaptado por Salazar 

(2005). Tradução FERNANDEZ, 2011, p. 4. 

Segundo Salazar (2005), por sua natureza processual, o modelo acima mostra 

processos de pensamento do docente em contínua reestruturação sobre o conteúdo a ser 

ensinado. A dinâmica se vê enriquecida pelo contexto no qual ocorre, como resultado 

das interações sociais que a ação educativa envolve e os diferentes momentos que 

caracterizam o fazer docente. O referido modelo parte do pressuposto de que a docência 

inicia no momento em que o indivíduo pensa em como vai atuar no processo educativo 

(planejamento). Trata-se de um modelo de caráter cíclico e dinâmico que toma como 

ponto de partida a reflexão do ato docente, desde as intenções educativas, a estrutura 

conceitual e as ideias que circundam a disciplina a ser ensinada. Estas compreensões 

permitirão a transformação dos conteúdos disciplinares em formas representativas que 

permitam o seu ensino, sua avaliação, sua reflexão e novas compreensões para o futuro, 

iniciando um novo ciclo (SALAZAR, 2005). 
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A partir do modelo proposto por Shulman (1987), diversos pesquisadores 

(GROSSMAN, 1990; CARLSEN, 1999; MAGNUSSON et al., 1999; PARK 

&OLIVER, 2008, ROLLNICK et al., 2008) se dedicaram ao estudo do tema e 

apresentaram adaptações ao modelo original. Grossman (1990), por exemplo, apresenta 

um modelo de relação entre os principais domínios do conhecimento do professor para 

o ensino e descreve o PCK como um componente resultante da transformação dos 

conhecimentos da matéria, da pedagogia e do contexto, associado às crenças dos 

professores (OLIVEIRA JR., 2011). A análise dos dados apresentados nesta pesquisa se 

dará à luz deste modelo (Figura 2). 

 

Figura 2. Modelo da relação entre os Domínios do Conhecimento do professor proposto por Grossman 

(1990). Tradução FERNANDEZ, 2015, p.507. 

Neste modelo o PCK é orientado pela concepção dos propósitos para ensinar um 

conteúdo específico e é constituído pelo conhecimento da compreensão dos estudantes, 

do currículo e das estratégias instrucionais (MONTENEGRO, 2012). A relação de setas 

duplas indica que o PCK é influenciado e influencia os demais domínios do 

conhecimento. No modelo o PCK pode ser evidenciado a partir das observações na sala 

de aula, dos planejamentos de ensino e das discussões acerca do mesmo.  
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Para Carlsen (1999) o PCK é a fusão entre o conhecimento das concepções 

alternativas dos alunos, do currículo específico de ciências, das estratégias instrucionais 

de tópicos, dos propósitos do ensino e do planejamento e ação avaliativa (Figura 3). 

 

Figura 3. Modelo de Domínios dos Conhecimentos de professores de Ciências proposto por Carlsen 

(1999). Tradução FERNANDEZ, 2015, p.508. 

Na proposta de Carlsen são apresentados elementos adicionais ao PCK, não 

presentes no Modelo de Grossman, anteriormente citado. Carlsen considera a fusão dos 

conhecimentos pedagógicos gerais do professor com os conhecimentos específicos da 

matéria e inclui, ainda, o planejamento e o desenvolvimento da avaliação dentro do 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo. Neste modelo o contexto geral e específico 

não são colocados como um conhecimento em si, mas como um pano de fundo dos 

demais conhecimentos (FERNANDEZ, 2015) 

Magnusson et al. (1999) conceituaram o PCK para o ensino de ciências como 

aquele constituído por cinco componentes principais: 1) Orientações para o ensino de 

ciências (componente central deste modelo, refere-se ao conhecimento e crenças dos 

professores sobre as finalidades e objetivos para o ensino de ciências); 2) 

Conhecimentos e crenças sobre o currículo de ciências; 3) Conhecimento e crenças  a 

respeito da compreensão dos alunos sobre temas específicos de ciências; 4) 

Conhecimentos e crenças sobre a avaliação em ciências e 5) Conhecimentos e crenças 

sobre as estratégias instrucionais para o ensino de ciências (Figura 4). 
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. 

Figura 4. Os componentes do PCK para o Ensino de Ciências, segundo Magnusson et al. (1999). 

Tradução FERNANDEZ, 2011, p. 5. 

A componente central “orientações para o ensino de ciências”, neste modelo, 

está relacionado ao conhecimento dos objetivos e finalidades para se ensinar um assunto 

particular para um determinado nível escolar. Magnusson et al. (1999) destacam que a 

importância deste componente está na compreensão dos conhecimentos e das crenças 

dos professores, que servem como um mapa conceitual que orienta as decisões 

educacionais sobre questões como: objetivos diários, utilização de livros didáticos e 

outros materiais curriculares e avaliação da aprendizagem (OLIVEIRA JR., 2011).  

No trabalho de Park e Oliver (2008) (Figura 5) os componentes do PCK 

incluem: 1) Orientações para o Ensino de Ciências, 2) Conhecimento do currículo de 

ciências, 3) Conhecimento da compreensão dos alunos em ciências, 4) Conhecimento da 

avaliação da aprendizagem em ciências, 5) Conhecimento das estratégias instrucionais 

para o ensino de ciências e 6) Eficácia do professor.  
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Figura 5. Modelo Hexagonal do PCK do Ensino de Ciências proposto por Park e Oliver (2008). 

 Tradução FERNANDEZ, 2011, p. 6. 

No modelo Hexagonal os seis componentes influenciam uns aos outros de uma 

maneira contínua e contextualizada. Para que o ensino efetivo possa acontecer 

professores integram os componentes e os ordenam dentro de um dado contexto. A 

integração destes componentes é realizada através do reajuste complementar e contínuo, 

tanto da reflexão na ação como da reflexão sobre a ação (MONTENEGRO, 2012). 

No modelo sistematizado por Rollnick et al. (2008) (Figura 6) o PCK se 

constitui a partir da integração de quatro domínios fundamentais do conhecimento: 1) 

Conhecimento do Conteúdo Específico; 2) Conhecimento dos Alunos; 3) Conhecimento 

Pedagógico Geral; 4) Conhecimento do Contexto. Neste modelo o PCK é constituído 

por esses domínios do conhecimento e emerge na prática docente através das 

“manifestações dos domínios do conhecimento”. Essas manifestações são definidas 

pelos autores como: 1) Representações do conteúdo específico, 2) Estratégias 

instrucionais de tópicos específicos, 3) Saliência Curricular e 4) Avaliação. 
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Figura 6. Modelo de PCK proposto por Rollnick et al. (2008). Tradução FERNANDEZ, 2011, p. 6. 

Conforme evidenciamos nos modelos supracitados o PCK tem sido alvo de 

inúmeras pesquisas voltadas à formação inicial (ELIAS & FERNANDEZ, 2009; 

OLIVEIRA JR. et al.; 2012; FREIRE & FERNANDEZ, 2014; SÁ & GARRITZ, 

2014a) e continuada (SÁ & GARRITZ, 2014b; BERTRAM, 2014) de professores e 

empregado com diferentes objetivos. O trabalho de Sá e Garritz (2014b), por exemplo, 

teve como propósito buscar indícios do PCK de uma professora experiente de química 

que, na ocasião, participava como supervisora do PIBID. Freire e Fernandez (2014), por 

outro lado, investigaram elementos teóricos e aspectos da prática da ação formativa de 

professores formadores, que são incorporados no PCK de licenciandos, na abordagem 

de um determinado tema de química. 

Também é digna de nota a importância que o PCK adquiriu na área de 

desenvolvimento profissional docente nos últimos anos. Segundo Garritz e Trinidad-

Velasco (2004; 2006) nos Estados Unidos o PCK tem sido incluído nos padrões de 

desenvolvimento profissional dos professores de ciências e empregado como guia para a 

reforma educativa nos programas de formação oferecidos a professores de ciências no 

país (NGSS
1
). 

Além disso, vale ressaltar a realização da Conferência Internacional intitulada 

PCK Summit, em Colorado, nos Estados Unidos, em outubro de 2012 

(http://pcksummit.bscs.org/). Os organizadores do evento justificam a sua importância a 

partir da necessidade de avanços neste campo, no que diz respeito às divergências 

                                                 
1
NGSS. Next Generation Science Standards. Washington D.C.: Achieve, Inc., 2013. 
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verificadas na interpretação e compreensão do PCK; e de esclarecimentos sobre as 

distinções existentes entre os diferentes modelos. Participaram do evento pesquisadores 

de sete diferentes países, com experiências sobre o PCK no âmbito da Educação em 

Ciências.  

São verificadas importantes contribuições acerca do tema, publicadas 

recentemente em materiais que tratam exclusivamente do emprego do PCK por 

pesquisadores oriundos de diferentes países. O livro intitulado “Conocimiento Didáctico 

del Contenido: Una perspectiva Iberoamericana” (GARRITZ et al., 2014), por 

exemplo, reúne produções de pesquisadores de diferentes países e foi produzido com o 

propósito de divulgar as principais características do PCK e o desenvolvimento dos 

estudos no contexto internacional e iberoamericano. A obra visa ainda, segundo os 

organizadores, contribuir com o trabalho de professores que, diariamente, enfrentam o 

desafio de ensinar ciências naturais em um mundo em constantes transformações.  

Também é importante mencionar a recente publicação de um número especial 

voltado para o PCK, em comemoração aos 25 anos de existência da revista mexicana 

“Educación Química”. A revista reúne um conjunto de dez artigos voltados ao tema, 

resultado de estudos realizados por pesquisadores de diferentes países, tais como Brasil, 

México, Austrália, Argentina, Estados Unidos, Colômbia, África do Sul e Alemanha.  

Considerando a importância que tem sido atribuída ao emprego das narrativas 

autobiográficas e ao PCK no âmbito da formação de professores, neste trabalho 

buscamos estabelecer relações que nos permitam responder a seguinte questão de 

pesquisa: Quais as possíveis relações existentes entre a trajetória de vida do professor 

da Educação Básica e as manifestações do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 

(PCK) evidenciadas em sua prática docente? 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho consiste em investigar a respeito das 

manifestações do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) de docentes egressos 

do curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual Santa Cruz (UESC), em 

diferentes estágios da prática docente, e buscar estabelecer relações com suas 

experiências de vida e concepções acerca do ensino sobre determinados tópicos de 

química. O objetivo geral pode ser ainda desdobrado em objetivos mais específicos: 

 Investigar sobre a trajetória profissional dos egressos do curso de Licenciatura 

em Química da UESC, graduados nos últimos dez anos, de modo a conhecer 

quantos destes optaram pela carreira docente na Educação Básica e qual o 

destino daqueles que não permaneceram na escola, como professor de química; 

 Verificar de que forma as trajetórias de vida de indivíduos que optaram pela 

carreira docente na Educação Básica, influenciaram na escolha pela profissão e 

em suas concepções acerca do ensino; 

 Especular a respeito das manifestações do Conhecimento Pedagógico do 

Conteúdo (PCK) dos professores em diferentes estágios da prática docente e em 

diferentes contextos de ensino. 
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3. REFERENCIAIS TEÓRICOS 

Parte substancial deste trabalho se fundamenta em informações oriundas de 

narrativas autobiográficas produzidas por professoras de Química, em exercício. O 

emprego deste recurso se pauta na sua potencialidade de possibilitar, ao sujeito da 

pesquisa, reconstruir e dar sentido pessoal às suas experiências de vida de modo 

reflexivo, colaborando, desse modo, para a compreensão de sua própria prática 

(NÓVOA & FINGER, 1988). Ao narrar a sua trajetória de vida o sujeito retoma alguns 

sentidos dados ao longo desse percurso, passando a redefini-los e reorientá-los, 

construindo novos sentidos para a sua história. Não é um simples narrar de 

acontecimentos, a narrativa permite uma atitude reflexiva, identificando fatos que 

foram, realmente, construtivos na própria formação (MORAES, 2004). 

3.1. Produção das Narrativas Autobiográficas 

Para que as narrativas fossem solicitadas, nos deparamos inicialmente com a 

necessidade de formular as questões que nos ajudariam a compreender a trajetória de 

vida das professoras e as suas concepções acerca do ensino. Para tanto adaptamos a 

proposta de Freitas et al. (2011), que divide o teor da narrativa em dois momentos 

principais: 

i) Experiências mais significativas da origem, escolaridade do autor, sua 

iniciação e desenvolvimento profissional;  

ii) Compreensão sobre o vivido estabelecendo projeções para novas etapas de 

formação e exercício profissional. 

Espera-se que as narrativas nos forneçam indícios para a discussão de aspectos 

determinantes do PCK desenvolvido pelas professoras, ao longo da carreira, assim 

como da sua relação com as histórias de vida de cada uma delas. Nessa perspectiva, 

também se fez necessário selecionar um modelo de análise de PCK que atendesse às 

nossas necessidades. O referido modelo e suas características são apresentados no 

tópico a seguir. 
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3.2. Modelo de PCK Adaptado por Grossman (1990) 

Na literatura diversas adaptações à proposta inicial de Shulman (1987) sobre o 

PCK são encontradas (GROSSMAN, 1990; CARLSEN, 1999; MAGNUSSON et al., 

1999; PARK & OLIVER, 2008, ROLLNICK et al., 2008). No modelo de Grossman 

(1990), adotado nesta pesquisa, o PCK é orientado pela concepção dos propósitos para 

ensinar um conteúdo específico e é constituído pelo conhecimento da compreensão dos 

estudantes, do conhecimento do currículo e do conhecimento das estratégias 

instrucionais. A descrição do modelo de Grossman foi detalhada anteriormente, no 

tópico O Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) desta dissertação. 

3.2.1. Formas de Acesso ao PCK: CoRe e PaP-eRs 

Para acessar o PCK das professoras foram utilizados dois instrumentos 

desenvolvidos por Loughran et al. (2004): o CoRe (Representação do Conteúdo) e os 

PaP-eRs (Repertório de Experiências Profissionais e Pedagógicas). O CoRe tem como 

função documentar a prática pedagógica dos professores e, dessa maneira, acessar o 

PCK. É um instrumento que estabelece e discute o entendimento dos professores sobre 

aspectos particulares do PCK, começando pelo estabelecimento das ideias centrais 

acerca do tema específico; a importância de que os estudantes as adquiram; o 

conhecimento das concepções alternativas dos estudantes, que são pontos 

reconhecidamente problemáticos no que diz respeito ao entendimento do conteúdo; as 

estratégias didáticas empregadas para apresentar as ideias; e as formas condizentes de 

avaliar a compreensão das mesmas (GARRITZ et al., 2008). 

O Quadro 1 apresenta as oito questões propostas por Loughran et al. (2004) para 

construção do CoRe, que se relacionam à forma como o professor organiza os 

conteúdos, com base na reflexão sobre os diferentes aspectos do PCK: estratégias, 

metodologias, avaliação, aspectos socioculturais etc.  
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Quadro 1. CoRe – Representação do Conteúdo (LOUGHRAN et al., 2004). 

Como forma de acessar o PCK, Loughran et al. (2004) desenvolveram ainda os 

PaP-eRs (Repertório de Experiências Profissionais e Pedagógicas) que, associados ao 

CoRe, buscam revelar o conhecimento do professor relacionado ao tema e as suas 

decisões no momento da prática de ensino, contribuindo para ilustrar aspectos do PCK 

em ação. Cada PaP-eR descreve o pensamento do professor acerca de um elemento do 

PCK e se baseia, dentre outras fontes, nas observações de classe e entrevistas nas quais 

se desenvolve o CoRe (GARRITZ & TRINIDAD-VELASCO, 2006).  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A abordagem empregada nesta pesquisa é de cunho qualitativo, por envolver a 

análise de aspectos relacionados a valores, representações, crenças, atitudes e opiniões 

de professores (MOREIRA & ROSA, 2009). Além disso, o estudo se enquadra em 

aspectos que caracterizam a pesquisa qualitativa que, de acordo com Lüdke e André 

(1986): tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

principal instrumento; os dados coletados são predominantemente descritivos; a 

preocupação com o processo é maior que com o produto e; a análise dos dados tende a 

seguir um processo indutivo.  

4.1. Etapas da Pesquisa 

Esta pesquisa
2
 foi realizada em quatro etapas principais, conforme sintetiza a 

Figura 7. Na sequência cada uma das etapas é detalhadamente descrita:  

 

 

Figura 7. Etapas da metodologia empregada na pesquisa. 

                                                 
2
 A presente pesquisa foi submetida à avaliação pelo Comitê de Ética da UESC e foi 

desenvolvida mediante a sua aprovação pelo mesmo (Anexo A), obedecendo a todas as exigências 

cabíveis em pesquisas com seres humanos. 
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4.1.1. Realização de Diagnóstico de Atuação Profissional de Egressos do Curso de 

Licenciatura em Química da UESC 

Nesta etapa foi realizada uma investigação sobre a atuação profissional dos 

egressos do curso de Licenciatura em Química da UESC e, para tanto, foi empregada a 

análise documental. Este tipo de análise pode ser considerado uma técnica exploratória, 

indicando problemas que devem ser mais bem explorados através de outros métodos 

(LUDKE & ANDRÉ 1986). A análise documental inclui a análise de leis e 

regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, 

jornais, revistas, discursos, roteiros de programas de rádio e televisão, livros, estatísticas 

e arquivos escolares. Neste tipo de análise os documentos constituem uma fonte de onde 

podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do 

pesquisador (LUDKE & ANDRÉ 1986).  

Foram usados na análise documentos fornecidos pelo Colegiado do Curso de 

Licenciatura em Química da UESC. Também buscamos informações acerca dos 

egressos por meio de fontes distintas: Curriculum Lattes, e-mails, assim como o contato 

direto por meio de redes sociais. O Quadro 2 foi empregado na organização dos dados. 

Nome do Egresso 
Ano de 

formação 

Atuação 
Experiência 

didática (anos) 
Educação 

Básica 

Ensino 

Superior 

Mudança de 

área (Qual?) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

Quadro 2. Instrumento de coleta e organização de dados para o diagnóstico. 

4.1.2. Emprego das Narrativas Autobiográficas 

A narrativa autobiográfica foi solicitada a três professoras egressas do curso de 

Licenciatura em Química da UESC, que lecionam a disciplina de Química no Ensino 

Médio, em diferentes escolas da região. Foram critérios para a seleção dos egressos:  

 Atuação, como professor de Química, no Ensino Médio;  

 Atuação em escolas da rede pública e/ou privada da região sul da Bahia, 

área de abrangência da DIREC 06 – Ilhéus e DIREC 07 – Itabuna. Os 

professores selecionados deveriam estar lecionando, no mesmo período, 

em turmas do mesmo ano (1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio);  
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 Professores recém-egressos e professores com mais de 5 anos de atuação; 

 Disponibilidade para participar da pesquisa. 

Assim, solicitamos aos sujeitos da pesquisa que produzissem uma narrativa 

sobre as experiências mais significativas de sua trajetória de vida, formação escolar, 

momento da escolha profissional, perpassando por momentos considerados relevantes 

na sua atuação enquanto professor de química para o Ensino Médio. Este documento foi 

constituído de dois momentos, adaptados segundo Freitas et al. (2011), e descritos no 

capítulo Referenciais Teóricos. 

Inicialmente foi entregue um roteiro (Apêndice B), aos sujeitos da pesquisa, para 

produção textual da narrativa autobiográfica. Entretanto, duas professoras solicitaram 

que a narrativa fosse realizada de forma oral, seguindo o mesmo roteiro. Diante da 

solicitação foi realizada a gravação em áudio das narrativas das professoras e, 

posteriormente, a transcrição das mesmas. De acordo com Nóvoa (1988) as narrativas 

autobiográficas podem ser tanto escritas quanto orais, não influenciando na sua 

caracterização metodológica.  

Para a análise das narrativas foi adaptado o procedimento de análise 

interpretativa, utilizado por Souza (2006), que divide o trabalho em três tempos, 

metaforicamente: o Tempo I, em que é realizada uma pré-análise do material; o Tempo 

II em que se realizam as “Leituras Temáticas”. Neste processo, após várias leituras, 

ficam evidenciadas as “regularidades, irregularidades, particularidades e subjetividades 

com base na interpretação e no agrupamento temático e compreensivo dos textos 

narrativos”; e o Tempo III, que o autor chama de “Leitura Interpretativa-Compreensiva 

do Corpus”. É neste momento que, com a ajuda (ou não) de referenciais específicos, 

procedeu-se a interpretação destas narrativas. 

4.1.3. Entrevista Semi-estruturada 

A primeira entrevista combinou perguntas fechadas e abertas e teve como 

objetivo elucidar aspectos não esclarecidos nas narrativas autobiográficas, como os 

fatores que influenciaram na escolha pela profissão ou esclarecimentos sobre momentos 

considerados marcantes na trajetória das professoras (Apêndice D). A ideia foi 

reconstruir acontecimentos sociais a partir da perspectiva do entrevistado.  
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A segunda entrevista (Apêndice C) foi uma adaptação das oito questões 

propostas por Loughran et al. (2004) para a construção do CoRe, descritas no Quadro 1, 

no tópico Referenciais Teóricos. 

4.1.4. Observação de Aula 

Buscando evidenciar aspectos do PCK das professoras, também foi filmada uma 

aula de cada uma delas, sobre um conteúdo específico de química. Nesse momento 

verificamos o PCK das professoras em ação e as estratégias didáticas empregadas para o 

ensino de um determinado tópico. 

As entrevistas e as aulas observadas foram empregadas como diferentes fontes 

para a construção dos PaP-eRs. De acordo com Loughran et al. (2004), somente uma 

coleção de PaP-eRs, produzidos a partir de diferentes fontes, podem ajudar na 

investigação de diferentes aspectos do PCK. Neste sentido, as narrativas 

autobiográficas, as entrevistas semi-estruturadas e a observação das aulas auxiliaram na 

confecção dos PaP-eRs, que associados ao CoRe, buscaram revelar o conhecimento do 

professor relacionado a determinado tema e as suas decisões no momento da prática de 

ensino, contribuindo para ilustrar aspectos do PCK, possivelmente influenciados pelas 

trajetórias de vida de cada um dos indivíduos. 
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5. EGRESSOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UESC: 

ONDE ELES ESTÃO?  

Discutir fatores ligados à atratividade pelas carreiras profissionais, em geral, 

exige considerar as eventuais mudanças em processo no mundo do trabalho, nas 

tecnologias e nos diferentes contextos: político, econômico, cultural e social. Mudanças 

no mercado de trabalho e a sua relação com a formação profissional exigida, as 

representações sociais das profissões, associadas a status e questões salariais, são 

fatores que influenciam diretamente no interesse do indivíduo por determinadas áreas de 

trabalho. A escolha pela carreira docente também está inserida neste contexto.  

Na última década o Ministério da Educação (MEC) apresentou resultados que 

sinalizam para a grande carência de professores de Ciências Naturais para o Ensino 

Médio, no Brasil. Segundo dados fornecidos pelo INEP, em 2007 havia uma demanda 

de aproximadamente 235 mil professores para este nível de ensino no país, 

particularmente nas disciplinas de Física, Química, Matemática e Biologia (BRASIL, 

2007). Na área de Química, especificadamente, em 2007 havia um total de 15.787 

professores com Nível Superior nesta área atuando no Ensino Médio, que 

representavam apenas 3,6% do total de professores no país atuantes nesta etapa. Sendo 

que desses, 1246 não eram licenciados (BRASIL, 2009).  

O relatório intitulado Escassez de professores no Ensino Médio: medidas 

estruturais e emergenciais (BRASIL, 2007), produzido por uma comissão especial 

instituída para estudar medidas para superar o déficit docente no Ensino Médio, aponta 

para a escassez de professores como um desafio a ser vencido nos anos subsequentes.  

O resultado desses estudos não é uma obra acabada, mas deve 

representar uma tomada de posição no âmbito do Conselho Nacional 

de Educação a respeito de uma grave situação que, se não for tratada 

adequadamente, colocará em risco quaisquer planos que tenham 

pretensões estratégicas e que visem a melhorar a qualidade da 

educação no país. Pois como alertou o Conselheiro Mozart Ramos, o 

grande déficit de professores no Ensino Médio tenderá a ampliar-se 

nos próximos anos, diante da necessidade de universalização das 

matrículas nessa etapa da educação, exigindo ações emergenciais e de 

caráter estrutural (BRASIL, 2007, p. 2). 

As tendências sinalizadas, em 2007, têm sido corroboradas em pesquisas mais 

recentes reportadas na literatura (GATTI & BARRETO, 2009; GATTI et al., 2010; 

ARAÚJO & VIANNA, 2011; SÁ & SANTOS, 2011). Tais estudos discutem, dentre 

outros aspectos, as motivações pelas quais professores das ciências naturais optam por 
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seguir, ou abandonar, a carreira docente. Dentre as principais razões apontadas nos 

estudos para a permanência na profissão, destacam-se: realização pessoal desejo de 

mudanças e necessidades financeiras. Para o abandono da carreira, as razões mais 

apontadas são: baixos salários, precárias condições de trabalho e falta de perspectivas 

profissionais. 

Na primeira etapa deste trabalho buscamos verificar o número de egressos do 

Curso de Licenciatura em Química da UESC que, efetivamente, atuam no Ensino 

Médio nos dias atuais. Posteriormente, buscamos compreender a partir de narrativas 

autobiográficas, entrevistas e experiências de sala de aula, as razões pelas quais 

determinados licenciados optaram por permanecer na carreira docente e, 

principalmente, analisar aspectos da construção da identidade profissional destes 

professores, que hoje atuam na Educação Básica. 

Para tanto foi realizado um mapeamento acerca da atuação profissional dos 

egressos do curso de Licenciatura em Química da UESC, no período compreendido 

entre 2003 e 2013. A determinação deste intervalo de tempo se deu por conta da 

viabilidade na busca por informações sobre a situação profissional atual destes 

indivíduos, o que não ocorreu em relação a egressos dos anos anteriores. O fato de 

muitos destes egressos trabalharem em escolas da região ou serem alunos de mestrado 

ou doutorado da própria UESC, ou de outras Universidades, tornou menos complexa a 

busca, que também contou com informações presentes nos currículos disponíveis na 

plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). Alguns destes egressos foram ainda localizados por meio das redes sociais. 

Na lista fornecida pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Química consta 

um total de 157 alunos graduados no intervalo analisado (2003 a 2013). Destes, foram 

obtidas as informações sobre a situação profissional de 142 egressos. Estas informações 

foram coletadas no período compreendido entre setembro de 2014 e junho de 2015. A 

Figura 8 apresenta os resultados do mapeamento sobre a situação profissional destes 

indivíduos, dividida em duas categorias principais: 1) Atuação na área: graduados que 

hoje atuam em trabalhos relacionados à sua formação em Química, seja na indústria ou 

na Educação; 2) Mudança de Área: egressos que realizaram cursos técnicos e/ou de 

graduação em outras áreas do conhecimento e que hoje atuam nas respectivas áreas. 

Não obtivemos qualquer informação acerca de quinze dos egressos.  
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Figura 8. Mapeamento sobre a situação profissional dos egressos. 

Como podemos observar na Figura 8 é pouco significativo o número de 

estudantes que mudaram para outra área do conhecimento. Dentre aqueles que 

desistiram de atuar na área de Química, os cursos por eles procurados foram: 

Enfermagem, Veterinária, Medicina, Direito e Segurança do Trabalho. Na Figura 9 

apresentamos uma análise sobre o campo de atuação dos 136 profissionais que, 

atualmente, exercem atividades relacionadas à área de Química, seja no campo da 

Educação ou da Indústria. Cabe ressaltar que, em alguns casos, o egresso foi 

enquadrado em mais de uma categoria. Por exemplo, há casos em que o indivíduo atua 

como professor da Educação Básica e, ao mesmo tempo, é estudante de algum curso de 

Mestrado. Assim, os números que aparecem na Figura ultrapassam o número real de 

licenciados que atuam em cada área. 

 

Figura 9. Mapeamento sobre a atuação profissional dos egressos. 
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A análise dos dados sobre a atuação profissional dos egressos, apresentada na 

Figura 8 e Figura 9, nos permite observar que o cenário hoje vivenciado não difere 

daquele apresentado nos últimos anos, em pesquisas e documentos elaborados pelo 

MEC. Verificamos que dentre os licenciados atuantes na área, no período analisado, 

somente 39,1% atuam na Educação Básica, nível de ensino para o qual foram 

preparados durante a formação inicial. São professores, atualmente, em Instituições de 

Ensino Superior 11,9% dos graduados, alguns deles na própria UESC. Em Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia atuam 4,6% dos egressos. Em cursos de 

Mestrado e Doutorado, principal caminho para atingir a docência no Ensino Superior, 

encontram-se 33,1% dos licenciados. Ressaltamos que alguns destes profissionais ou 

estudantes de pós-graduação atuam, simultaneamente, na docência na Educação Básica 

(Figura 10). 

 

Figura 10. Mapeamento sobre a atuação dos professores da Educação Básica. 

Dentre os egressos que atuam no Ensino Superior e aqueles matriculados em 

cursos de pós-graduação, no período anterior a 2009, verificamos que a maioria 

direciona sua formação para áreas específicas da Química, como Química Orgânica, 

Química Analítica e Química Inorgânica. No entanto, a partir de 2009, verificamos que 

um número significativo dos egressos optou pela realização de Mestrados e Doutorados 

na área de Ensino de Ciências. Isso pode ser justificado pela recente implementação 

destes cursos em Universidades da região, como o Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências (PPGEC), da própria UESC, que teve sua primeira seleção no 1º 
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semestre de 2013. Resultados semelhantes foram identificados em estudo realizado com 

egressos de um curso de Licenciatura em Química da Bahia (SÁ & SANTOS, 2012).  

Na Figura 11 apresentamos uma análise sobre a atuação dos licenciados que 

ingressaram em cursos de pós-graduação, em nível de Especialização, Mestrado e 

Doutorado. Consideramos na análise os cursos já finalizados ou em andamento. Além 

disso, verificamos somente o nível em que o aluno se encontra no momento atual, 

desconsiderando as etapas anteriores (Figura 11). 

 

Figura 11. Mapeamento sobre a formação continuada dos egressos. 

Conforme ilustra a Figura 11, dos egressos que seguiram em cursos de pós-

graduação 4,9% concluíram Especializações na própria UESC, mas não ingressaram em 

cursos de Mestrado.  Destes, três concluíram o “Curso de Especialização em Ensino de 

Ciências e Matemática” e o outro concluiu o “Curso de Especialização em 

Combustíveis Derivados da Biomassa”. Noventa e cinco por cento estão cursando ou 

finalizaram o curso de Mestrado e/ou Doutorado em Programas da própria Instituição, 

de outras Universidades Baianas ou de Universidades localizadas em outros Estados.  

Como podemos evidenciar é significativa a procura por cursos de pós-graduação 

nos últimos anos. Além disso, os cursos oferecidos pela UESC têm propiciado 

oportunidades para muitos alunos da própria Instituição, que muitas vezes são 

impossibilitados de buscar formação em outros estados. Dentre os cursos mais 

procurados estão o Mestrado em Ciência, Inovação e Modelagem em Materiais 

(PROCCIM), o Mestrado em Química e o Mestrado em Educação em Ciências 

(PPGEC). Dentre estes cursos, somente o Mestrado em Educação em Ciências possui 

foco na área de Ensino.  
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Também é digna de nota a expressiva quantidade de egressos com cursos 

finalizados, ou em andamento, em outras Universidades da região, como no caso da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), especialmente no curso de doutorado em 

Química. Fora do Estado da Bahia, também localizamos diversos alunos que cursam 

Mestrado e/ou Doutorado em Universidades situadas no Estado de São Paulo, com 

destaque para a Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar). Esse panorama é o mesmo apresentado por Araújo e Vianna (2011), quando 

afirmam que: 

Nos Centros de Biologia, Institutos de Física, Departamentos de 

Matemáticas, Escolas de Química, Faculdades de Educação e Centros 

de Formação de Professores é possível encontrar estudantes de 

licenciatura que não desejam atuar na Educação Básica. Concursos 

para diversas carreiras, mestrados e outros cursos de graduação estão 

se tornando rotas de fuga que os licenciados têm para escapar das más 

condições encontradas nas salas de aula da Educação Básica 

(ARAÚJO & VIANNA, 2011, p. 821). 

Trabalhos sobre a formação de professores têm discutido questões que, direta ou 

indiretamente, determinam a atratividade, ou a falta dela, por cursos relacionados à 

docência. Dentre essas questões destacam-se: massificação do ensino, transformações 

sociais, condições de trabalho, questões salariais, formação docente, políticas de 

formação, precarização e flexibilização do trabalho docente, violência nas escolas, 

emergência de outros tipos de trabalho com horários parciais (ALMEIDA et al., 2009).  

 Na dissertação de mestrado de Leme (2012) a autora tinha como propósito 

analisar se alunos dos cursos de Pedagogia, Licenciatura em Física e Licenciatura em 

Matemática tinham a intenção de lecionar na Educação Básica. Os principais resultados 

do estudo sinalizam que a opção por cursos de licenciatura se dá, muitas vezes, pela 

facilidade de ingresso na Universidade, devido a menor concorrência de vagas nesta 

área. É ressaltado também que o “ser professor” não foi a principal razão para escolha 

dos cursos pelos estudantes, mas sim questões associadas ao gosto pela educação e 

engajamento social. Dentre as questões apontadas para a não atuação na educação 

destaca-se a imagem que atualmente é veiculada sobre a profissão docente e a escola 

(condições ruins das escolas, desprestígio social e baixa remuneração). 

Buscando investigar sobre a atratividade da carreira docente pela ótica de alunos 

concluintes do Ensino Médio de escolas públicas e particulares de cidades de diferentes 

regiões brasileiras, Tartuce et al. (2010) apontam para resultados semelhantes àqueles 

encontrados em outros estudos (LEME, 2012; GATTI & BARRETTO, 2009; GATTI, 
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2010), no que diz respeito aos fatores responsáveis pela rejeição à carreira docente entre 

os jovens. As justificativas dos estudantes para a falta de interesse pela carreira se 

relacionam à ausência de identificação pessoal com a docência, às condições sociais e 

salariais, à própria experiência escolar dos alunos e à influência familiar.  

Conforme sinalizam os estudos de Leme (2012) e Araújo e Vianna (2011), a 

busca pelos egressos de cursos de Licenciatura por cursos de pós-graduação tem sido 

fortemente evidenciada. Resultados semelhantes foram verificados neste estudo. Dos 

136 egressos atuantes na área, 81 estavam realizando ou já haviam concluído cursos de 

pós-graduação, no período analisado. O interesse dos egressos por cursos de Mestrado e 

Doutorado pode ser justificado, dentre outras razões, pelas melhores condições de 

trabalho, salários mais atrativos, status, e maior valorização da carreira na docência do 

Ensino Superior, se comparada à Educação Básica. 

Para as análises subsequentes selecionamos três professoras egressas da UESC, 

atuantes em diferentes escolas e que lecionam a disciplina de Química para o Ensino 

Médio. Duas destas professoras concluíram a graduação em período anterior àquele em 

que foi realizado o levantamento, 1996 e 2002, e por razões já explicadas, o 

levantamento foi realizado somente a partir de 2003. Os critérios para escolha destas 

professoras foram: atuação na disciplina de Química, no Ensino Médio, em escolas da 

rede pública e/ou privada da região sul da Bahia (área de abrangência da DIREC 06 – 

Ilhéus e DIREC 07 – Itabuna) e disponibilidade para participar da pesquisa. Além disso, 

buscamos nesta seleção contemplar professores formados em diferentes épocas e 

atuantes em diferentes contextos, como a escola pública e a privada. 

Consideramos importante apresentar um panorama da situação dos egressos da 

UESC, antes de adentrar no campo das narrativas e histórias de vida das professoras. 

Tendo em mente a realidade de que muitos dos Licenciados em Química não pretendem 

lecionar na Educação Básica, buscaremos entender, a partir de agora, as razões daqueles 

que permaneceram na sala de aula, neste nível de ensino. No tópico a seguir 

apresentamos o perfil e o contexto em que estão inseridas as três professoras, que nesta 

pesquisa serão referenciadas por nomes fictícios.  
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6. ANÁLISE DAS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS: REFLEXÕES 

SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE 

Conforme explicado no capítulo Procedimentos Metodológicos, na análise das 

narrativas foi adaptado o procedimento de Análise Interpretativa, utilizado por Souza 

(2006), que divide o trabalho em três tempos, metaforicamente. Assim, no Tempo I, 

realizamos a pré-análise do material; no Tempo II as “Leituras Temáticas”, etapa na 

qual buscamos evidenciar as “regularidades, irregularidades, particularidades e 

subjetividades com base na interpretação e no agrupamento temático e compreensivo 

dos textos narrativos”. No Tempo III, “Leitura Interpretativa-Compreensiva do 

Corpus”, com a ajuda de referenciais específicos, realizamos a interpretação das 

narrativas.  

De maneira geral, as professoras foram orientadas a considerar, na escrita de 

suas narrativas, alguns aspectos adaptados da proposta de Freitas et al. (2011). São eles: 

1) as experiências mais significativas da origem, escolaridade do autor, sua iniciação e 

desenvolvimento profissional; 2) a compreensão sobre o vivido estabelecendo projeções 

para novas etapas de formação e exercício profissional. 

Dessa maneira, procedemos a primeira etapa da análise (Tempo I), que consistiu 

na pré-análise do material. Com base nisso, foi possível elaborar o Quadro 3, que 

apresenta informações gerais acerca da formação e atuação das professoras participantes 

da pesquisa. 

 Professoras 

Dados Vera Carla Gabriela 

Graduação 
Licenciatura em 

Química 

Licenciatura em 

Química; 

Serviço Social 

Licenciatura em 

Química; 

Magistério 

Ano de titulação na 

Lic. em Química 
1996 2002 2011 

Tempo de atuação no 

Ensino de Química 
1997 até os dias atuais 2000 até os dias atuais 

2011 até os dias 

atuais 

Vínculo empregatício 

atual 

Professora de Química 

no Ensino Médio na 

rede pública 

Professora de Química 

no Ensino Médio na 

rede pública 
Professora de 

Química no Ensino 

Médio na rede 

privada 
Professora de Química 

na rede privada no 

Ensino Superior 

Professora de Ciências 

no Ensino 

Fundamental na rede 

pública 

Quadro 3. Aspectos gerais da formação e atuação das professoras participantes da pesquisa. 
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Como podemos observar no Quadro 3 as três participantes da pesquisa têm 

formação em Licenciatura em Química e atuam no Ensino Médio como professoras de 

Química. Vera leciona ainda a disciplina de Química e Bioquímica no curso de 

Engenharia de uma faculdade privada, enquanto Carla leciona a disciplina de Ciências 

em turmas do 9º ano, de uma escola da rede estadual e outra da rede municipal. Cabe 

salientar que duas das participantes, Vera e Carla, são formadas e atuam na área há mais 

de 10 anos, enquanto que Gabriela, formou-se e atua na área há menos de 5 anos. 

Após a leitura cuidadosa dos textos produzidos (Tempo II) buscamos evidenciar 

as “regularidades, irregularidades, particularidades e subjetividades com base na 

interpretação e no agrupamento temático e compreensivo dos textos narrativos”. Uma 

síntese desta análise é apresentada no Quadro 4, que ilustra aspectos da formação, 

atuação e do contexto em que cada uma das professoras está inserida. Como já 

mencionado, são professoras formadas em momentos distintos, com experiências 

formativas diferenciadas e que hoje atuam em ambientes que diferem em relação à 

natureza (privada ou pública), estrutura e organização. 

Aspectos enfatizados nas narrativas Vera Carla Gabriela 

Fatores que influenciaram 

na escolha profissional 

Família      

Professores       

E
x
p
er

iê
n
ci

as
 

F
o
rm

at
iv

as
 Formação Inicial 

Iniciação Científica     

Cursos/Participação 

eventos 
      

Formação 

Continuada 

Supervisora PIBID      

Especialização       

Mestrado (em 

andamento) 

    

Perspectivas Profissionais 

Mestrado       

Doutorado      

Docência no Ensino 

Superior 
     

Quadro 4. Aspectos da formação e perspectivas profissionais apontadas pelas professoras. 

A seguir apresentamos a “Leitura Interpretativa-Compreensiva do Corpus” 

(Tempo III) e com a ajuda de referenciais específicos, buscamos realizar a interpretação 

das narrativas, com enfoque em cada um dos aspectos destacados no Quadro 4. Para 

cada um dos aspectos analisados foram criadas categorias e para cada uma delas, 

pequenos trechos extraídos das narrativas são apresentados, mantendo, na medida do 

possível, as suas características originais.  
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6.1. Fatores que Influenciaram a Escolha pela Carreira Docente 

Os saberes dos docentes carregam consigo as marcas de sua história de vida 

(TARDIF, 2000; ALMEIDA & BIAJONE, 2007). Pesquisas que tratam destes saberes 

apontam o professor como um ator social, com pensamentos e ações que carregam as 

marcas do contexto no qual está inserido. Tais estudos mostram ainda que os saberes 

profissionais são fortemente personalizados, se tratando raramente de saberes 

formalizados e objetivados, mas de saberes apropriados, incorporados, subjetivados, 

saberes que são de difícil dissociação com as pessoas e suas experiências e situações de 

trabalho (ALMEIDA & BIAJONE, 2007). Nesse sentido, no que diz respeito às 

experiências de vida que influenciaram as professoras quanto à escolha pela profissão, 

destacamos em suas narrativas os seguintes argumentos. 

6.1.1. Influência da Família 

A influência da família, sobretudo dos pais, no desenvolvimento vocacional do 

adolescente, é apontada na literatura como um importante fator no momento da escolha 

pela profissão (SÁ, 2009; FREITAS et al., 2011; TARDIF & RAYMOND 2000). Dessa 

maneira, as experiências vivenciadas na infância e o convívio com professores no 

âmbito familiar são aspectos apontados pelas professoras Gabriela e Carla como 

determinantes no momento da decisão pela carreira docente.  

Bem... pelo fato de a minha mãe ser professora e desde muito 

nova eu ser carregada para a escola todos os dias com ela (pois 

ela tinha medo de me deixar com pessoas estranhas) desenvolvi 

a admiração por coisas relacionadas ao magistério. Por 

exemplo, a minha brincadeira predileta era “brincar de 

escolinha”, e eu sempre era a professora (...). Na época de fazer 

o Ensino Médio minha mãe praticamente me obrigou a fazer o 

Curso Normal, e eu tinha 14 anos, e foi então que comecei, de 

fato, a minha carreira como professora.  (Gabriela) 

Na minha casa ninguém se importava muito por estudar, salvo 

minha vó que adorava ler, principalmente história, e um tio que 

tinha coleções de romances de José de Alencar, Machado de 

Assis, Jorge Amado e um gosto muito refinado para a música, 

ele tocava dois instrumentos. Ele me ensinou a gostar de ler. 

Ainda no primário brincava de ser professora, a janela da casa 

da minha madrinha era verde e nós trazíamos giz da escola, e 

ali escrevia naquela janela, fazendo de conta que era 

professora, corrigindo atividades e dando broncas nas minhas 

amigas (Carla). 
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É inquestionável a forte influência exercida pela família, de Gabriela e Carla, 

nas decisões relacionadas à escolha pela profissão e ao gosto pela leitura. Esses recortes 

das narrativas possibilitam compreender sobre a origem do interesse das professoras 

pela docência, assim como do papel da família e dos acontecimentos que exerceram 

influência significativa na suas escolhas pessoais e profissionais. De acordo com Bock e 

Aguiar (1995) o indivíduo pertence a uma família, que tem uma história e características 

próprias. Por isso, é considerado essencial para a escolha profissional não somente o 

conhecimento que ele tem de si mesmo, mas também o conhecimento do projeto dos 

pais, o processo de identificação e o sentimento de pertencimento à família, assim como 

o valor dado às profissões pelo grupo no qual o indivíduo está inserido (SANTOS, 

2005). Os processos formativos não se iniciam em um curso intencionalmente 

escolhido, mas nos espaços e tempos distintos onde já vivemos a experiência discente 

(CUNHA & ISAIA, 2006). 

Essa inscrição no tempo é particularmente importante para 

compreender a genealogia dos saberes docentes. De fato, as 

experiências formadoras vividas na família e na escola ocorrem antes 

mesmo que a pessoa tenha desenvolvido um aparelho cognitivo 

aprimorado para nomear e qualificar o que ela retém dessas 

experiências. Além de marcadores afetivos globais conservados sob a 

forma de preferências ou de repulsões, a pessoa dispõe, antes de mais 

nada, de referenciais de tempo e de lugares para indexar e fixar essas 

experiências na memória (TARDIF & RAYMOND, 2000, p. 216). 

6.1.2. Influência dos Professores 

A forte influência que o professor pode exercer na vida do aluno, seja ela 

positiva ou negativa, também foi destacada como fundamental na decisão pela carreira 

docente pelas três professoras.  

(...) pensando em arrumar um trabalho logo, fiz para 

licenciatura em matemática. Nas idas e vindas daquelas 

disciplinas cheias de cálculos, tive uma disciplina chamada 

Química Geral. Me encantei pelas aulas, a professora trazia 

aulas contextualizadas, me fazendo compreender muita coisa de 

química que não havia estudado no Segundo Grau. Quando 

íamos ao laboratório eu simplesmente me encantava, uma 

professora atenciosa, de uma didática que facilitava o nosso 

entendimento. Me apaixonei pela química, daí em diante tive 

vontade de estudar para ser professora de química. (Carla) 

Esse tipo de influência, enfatizado por Carla, é também evidenciado no trabalho 

de Sá (2009), ao analisar e buscar compreender questões relacionadas à formação inicial 
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de professores, em um curso de Licenciatura em Química. Segundo Freitas et al. (2011) 

da amálgama de vários fatores presentes nas trajetórias pessoais dos professores, 

emergem elementos decisivos, tanto em sua inserção na docência quanto no modo de 

viver a profissão. Muito do que ele acredita se tornar capaz de realizar, como pessoa e 

profissional, é proveniente dos aprendizados que compõem sua história de vida. 

Bejarano e Carvalho (2003) apontam que as crenças educacionais se originam de 

uma maneira mais intensa, durante o período em que o futuro professor se encontra na 

situação de aluno da Educação Básica. É nesse período que ele constrói, numa 

aprendizagem por observação, formas peculiares de entender os processos de ensino e 

aprendizagem e o papel da escola, além de criar um modelo de professor, entre outros 

aspectos das crenças educacionais. A colocação dos autores é corroborada na fala de 

Gabriela. 

No Curso Normal, porém, sofria preconceito por causa da 

idade, mas mesmo assim fui aos poucos me destacando por ser 

estudiosa (...). Então a minha professora de Biologia, na época, 

que era quem mais me perseguia começou a ver isso, pois a 

matéria dela era a que eu mais estudava, já que eu queria 

mostrar para ela que eu era capaz. Então quando fiz a primeira 

graduação escolhi Biologia, por causa dela, mas já nos 

primeiros semestres notei que não iria me adaptar muito bem ao 

curso e muito menos querer ministrar aulas de biologia, foi aí 

que tive a disciplina de Química Básica com o professor 

Roberto. Ele dava aula de forma tão espontânea, via-se que ele 

fazia o que gostava, e era isso que eu almejava, dar aula do que 

realmente gostasse, então prestei vestibular para Química (...) 

(Gabriela). 

Ao resgatar lembranças acerca da personalidade marcante de um determinado 

professor ou de algum conflito vivenciado em um dado momento da vida escolar, as 

participantes refletem sobre características do professor que, na sua perspectiva, são 

desejáveis ou indesejáveis, influenciando, aparentemente, na formação da sua 

identidade profissional. Nesse sentido estudos voltados à identidade docente destacam a 

importância da história de vida do professor, da formação vivenciada em sua trajetória 

profissional e do significado que cada docente confere à atividade profissional no seu 

cotidiano, com base em seus saberes, angústias e anseios. Estes elementos representam 

as dimensões envolvidas no processo de socialização pelo o qual o sujeito se torna 

professor: a pessoal e a profissional (FREITAS et al., 2011; PIMENTA, 1997). 
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(...) eu tive a influência de uma professora de química, (...) mas 

na época, na linguagem do Ensino Médio, ela era uma 

professora “carrasca”, ela era bem dura, rígida e não tinha 

uma didática que favorecesse (hoje eu entendo como didática, 

na época eu não tinha este conhecimento) a aprendizagem da 

gente... Então eu tive algumas dificuldades na disciplina e, por 

desafio, por querer provar que eu tinha condições de aprender 

mesmo sem o auxílio que eu achava que esta pessoa tinha que 

me fornecer, eu fui buscar aprender química, meio que por 

desafio, coisa de adolescente, para provar “eu posso passar”... 

e nesta busca eu passei a me familiarizar com a química, eu 

passei a gostar....eu aprendi química praticamente sozinha 

(Vera). 

Como é possível perceber nos relatos, a admiração, e até mesmo a rejeição, por 

determinado professor, foi determinante para que importantes decisões relacionadas à 

vida pessoal e profissional fossem tomadas. Segundo Tardif e Raymond (2000), 

considerável parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do 

professor e sobre como ensinar provém de sua própria história de vida, principalmente 

de sua socialização enquanto alunos. São trabalhadores que foram imersos em seu lugar 

de trabalho durante aproximadamente dezesseis anos, antes mesmo de começarem a 

trabalhar. Ou seja, essa imersão se expressa em toda uma bagagem de conhecimentos 

anteriores, de crenças, de representações e de certezas sobre a prática docente. 

6.2. As Experiências Formativas: Buscando Relações com o PCK 

A formação apresenta-se como contexto integrador das vivências (passadas e 

presentes), tendo em vista a constituição de um projeto de desenvolvimento profissional 

(FREITAS et al., 2011). Nesse sentido, podemos dizer que os processos formativos não 

se iniciam num curso intencionalmente escolhido, mas nos espaços e tempos distintos 

onde já vivemos a experiência discente (CUNHA & ISAIA, 2006). Ainda segundo Park 

e Oliver (2008), os professores não recebem simplesmente o conhecimento que outros 

criam para ensinar, mas produzem o conhecimento para ensinar com suas próprias 

experiências. No tópico a seguir discutimos sobre as experiências formativas das 

professoras que, possivelmente, influenciaram no PCK por elas manifestado em suas 

aulas de química. 

6.2.1. A Formação Acadêmica e o Curso de Licenciatura em Química da UESC 

A formação inicial, aquela que ocorre no âmbito da universidade, e em 

atividades a ela vinculada, como o Estágio Supervisionado, é bastante mencionada nas 
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narrativas. A influência, positiva ou negativa, de professores que passaram pela vida 

escolar e acadêmica, assim como questões ligadas à estrutura do Curso de Licenciatura, 

são aspectos enfatizados por Gabriela e Carla. Os nomes dos professores acadêmicos, 

mencionados nas narrativas, foram substituídos por nomes fictícios. 

(...) e já no primeiro semestre me maravilhei com tudo, a 

professora Rita é um grande exemplo (...) a sua organização, o 

jeito humano e carinhoso de tratar os alunos me fez amar ainda 

mais a química. Dos bons exemplos, como o das professoras 

Marina e Isabel, que eram professoras das disciplinas do curso 

de química, bem como outras do curso de pedagogia, me 

espelhei em como melhorar a minha prática, já os maus 

exemplos serviram para eu me policiar para que nunca fizesse 

igual a eles (...) (Gabriela). 

Verificamos na fala de Gabriela a influência que determinados formadores 

podem exercer nas concepções e na prática da sala de aula do futuro professor, com 

experiências que, na sua percepção, contribuíram positivamente para a construção da 

sua identidade docente. Segundo Tardif et al. (1991), o saber docente resulta da fusão 

dos diferentes conhecimentos com os saberes originados da docência, num processo de 

formação que acontece no interior do espaço em que o professor vive, caracterizado 

pelas concepções sobre o ensino, que ele vai acumulando ao longo da vida, e pela 

vivência da própria situação de ensino e das relações que estabelece com outros sujeitos 

numa existência social. Nesse sentido, as figuras de ligação (ligações formadoras, 

deformadoras e transformadoras) compreendidas como “laços ou nós” que realizamos 

durante todo o percurso formativo (JOSSO, 2006), bem como “o modo como cada um 

se une e aprende com os outros, diz muito sobre o que cada um faz ou deixa de fazer, 

sobre a confiança nas próprias capacidades e sobre o empenho em fazer as coisas da 

melhor maneira” (FREIRE & FERNANDEZ, 2014, p.313). 

(...) Nós tínhamos na grade muitas disciplinas (matemáticas, 

cálculos, álgebras), menos química... E todas as disciplinas 

pedagógicas neste antigo currículo, que eu fiz, eram no final do 

curso. Então embora fosse um curso de licenciatura eu tive 

quatro ou cinco disciplinas, no máximo, da pedagogia: 

Pedagogia do Adolescente 1 e 2; Didática 1 e 2 e Estágio 1 e 

2... Seis disciplinas, na época, de uma grade toda para um curso 

de Licenciatura, então eu só vim ter conhecimento de que estava 

sendo preparada para ser uma futura professora praticamente 

concluindo o curso (...) (Vera). 
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Segundo Pérez-Gómez (1992) o currículo baseado na estrutura técnico-científica 

permite ao aluno um contato tardio com a prática, com normas e técnicas advindas do 

conhecimento científico, nem sempre possíveis de serem aplicadas no contexto real da 

sala de aula. A colocação dos autores é corroborada nas falas de Vera e Carla. 

(...) Em paralelo na Universidade, as disciplinas que 

trabalhavam com a questão do ensino eram poucas e me fez 

muita falta. Só vi metodologia para o ensino no final do curso, o 

que não me ajudou muito. Além do mais, no meu curso, apesar 

de ser Licenciatura, quase não se discutia questões de ensino, 

mas os muitos cálculos em química inorgânica, analítica e 

orgânica. As aulas não eram contextualizadas e isso não dava 

sentido às aulas que eu tinha que ministrar lá na minha escola 

(Carla). 

As necessidades apontadas por Carla corroboram com as colocações de 

Talanquer (2004), quando afirma que o professor recém-formado demonstra seu PCK 

com pouca coerência e precisa de uma base sólida para apoiar-se. Nas pesquisas sobre 

saberes docentes verificamos que a prática deixa de ser um lugar de aplicação da teoria 

para ser um espaço de produção, mobilização e validação de saberes. É na prática que 

os professores constroem boa parte de seus saberes e esses são delimitados, em sua 

natureza e extensão, pelo contexto prático no qual estão inseridos. Sendo assim, ainda 

em processo de formação, o licenciando deve receber oportunidades para vivenciar 

práticas pedagógicas significativas, assim como participar de momentos de reflexões 

críticas sobre o trabalho desenvolvido. 

Ao analisar os relatos das professoras, é possível perceber a dicotomia existente 

entre as experiências acadêmicas vivenciadas por Vera e Carla, comparadas com as de 

Gabriela. Neste sentido, algumas razões podem ser apontadas. A primeira delas diz 

respeito à época em que cada uma delas cursou Licenciatura em Química na UESC. O 

curso, que originalmente era Licenciatura Curta em Ciências, em 1971, passou a ser 

Licenciatura Plena em Ciências, dez anos depois, com as quatro habilitações: Física, 

Química, Matemática e Biologia. Visando atender às necessidades da comunidade 

acadêmica, o Departamento de Ciências, contando com a participação de professores de 

diversas áreas de conhecimento, elaboraram o projeto "Transformação do Curso de 

Licenciatura Plena em Ciências em Licenciatura Plena em Química, Física, 

Matemática e Ciências Biológicas" e, somente a partir de 1999, o curso passou então a 

ser Licenciatura Plena em Química (UESC, 2015). 
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Dessa maneira, a formação de Vera difere das demais, uma vez que no período 

da sua graduação o curso ainda era Licenciatura Plena em Ciências, com as quatro 

habilitações. Na formação de Carla, o curso já era Licenciatura Plena em Química, 

porém, a maioria dos professores que lecionava no curso ainda não possuía qualificação 

na área de ensino, ficando a cargo dos professores das disciplinas específicas a parte 

pedagógica do curso. Além disso, não havia incentivos para a realização de projetos de 

pesquisa voltados à área de ensino, como os que atualmente são desenvolvidos em 

Programas de Iniciação Científica e Iniciação à Docência.  

Por outro lado, Gabriela cursou Licenciatura em Química em um contexto 

diferenciado, quando a área de Educação em Ciências já era consolidada como campo 

de pesquisa no Brasil e os cursos de Licenciatura já contavam com professores com 

formação específica na área. Esse período é também marcado pela implementação de 

novos programas ou linhas de pesquisa, configurando cada vez mais um aporte 

significativo de conhecimentos que influenciam sobre o sistema educacional brasileiro, 

com vistas a sua melhoria. Nesse sentido, cabe destacar a criação da área de Ensino de 

Ciências e Matemática pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) que, a partir de 2000, incentivou o surgimento de vários cursos de 

pós-graduação, estimulando também o aumento nos incentivos de projetos nesta área 

(MEGID NETO, 2007). 

A importância da participação dos alunos e professores em projetos de pesquisa 

e extensão, por meio de Programas de Iniciação Científica, ou outras formas de 

envolvimento dos estudantes em atividades científicas realizadas na universidade, é 

evidenciada em trabalhos publicados na literatura (BRIDI, 2004; MASSI, 2008). 

Atualmente, na UESC, são desenvolvidos diversos projetos de pesquisa e extensão 

voltados à área de ensino, dentre os quais se destacam os Seminários Acadêmicos do 

Ensino de Ciências (SAEC), o Caminhão Consciência, Formação de Professores de 

Química, ABC na Educação Científica – Mão na Massa, dentre outros.  

6.2.2. As Primeiras Experiências Docentes 

As pesquisas sobre conhecimento profissional docente mostram que o 

pensamento do professor sobre o ensino influencia a sua maneira de ensinar, razão pela 

qual se torna necessário conhecer as concepções dos professores sobre os processos de 

ensino-aprendizagem. O conhecimento sobre aprender a ensinar não pode ser adquirido 

de forma mecânica ou linear, nem pode ser ensinado nos cursos de formação de 
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professores, uma vez que representa uma elaboração pessoal do professor ao confrontar-

se com o processo de transformar em ensino o conteúdo aprendido durante o seu 

percurso formativo (GARCIA, 1998).  

A narrativa autobiográfica é considerada uma experiência formadora, porque 

serve para articular “saber fazer e conhecimento”, “técnicas e valores”, impulsionando 

“a aprendizagem experiencial”, que implica colocar o indivíduo numa prática subjetiva 

e intersubjetiva no processo de formação (JOSSO, 2004). Nesse sentido, a primeira 

experiência como professora de química e a influência desta na trajetória da carreira 

docente, seja ela positiva ou negativa, aparecem em todos os relatos, e ocorreram ainda 

durante a graduação. Os relatos a seguir mostram como que cada uma das professoras, à 

sua maneira, reagiu diante das primeiras experiências vivenciadas na sala de aula. 

(...) durante o período de graduação eu tive oportunidade de 

substituir uma colega, na época, o que era muito comum aqui 

na região. Os alunos da licenciatura, antes de concluir o curso 

já eram muito solicitados, até hoje nós temos um déficit na 

carreira de docência, e na época então, tinha mesmo (...). Na 

escola, mesmo não sendo o que eu pensava ser, não foi difícil 

abraçar a carreira, eu fui seguindo fazendo o meu trabalho da 

melhor maneira que eu poderia fazer (...) (Vera). 

(...) No terceiro semestre do curso de Licenciatura em Química, 

em 2000, comecei a ensinar em regime de contrato, no Colégio 

CISO em Itabuna, um desafio para mim, não sabia quase nada 

de química e estava dando aulas para alunos do noturno, mais 

maduros, em classes de primeiro e segundo ano do antigo 

segundo (Carla). 

Huberman (2000), estudando o ciclo de vida dos professores, observou que o 

início da carreira representa um momento de entusiasmo, de descoberta e de 

encantamento, embora marcado por inúmeras dificuldades e insegurança. Os relatos de 

Vera e Carla demonstram que, de fato, esses sentimentos estão presentes em diversos 

momentos no início da carreira docente. A falta de domínio dos conteúdos, a sensação 

de insegurança, a falta de referências, são aspectos enfatizados pelas professoras que, de 

forma intuitiva, foram enfrentando os primeiros desafios da profissão docente. 

No enunciado a seguir Gabriela e Carla fazem menção à dificuldade por elas 

encontrada no que diz respeito à adequação da linguagem, para o alunado, sobre 

determinados conteúdos de química, ainda que, na Universidade, os mesmos conteúdos 

tenham sido relativamente mais fáceis de compreender. A constatação das professoras 

nos remete à questão apontada por Shulman (1986, 1987), quando nos diz que as mais 
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poderosas analogias, ilustrações, exemplos, explicações e demonstrações, ou seja, a 

maneira de representar e formular o assunto, fazendo-o compreensível para os outros, é 

o que distingue um especialista na matéria de um professor. É a isso que Shulman 

denominou de Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK). 

(...) Hoje posso dizer que não tenho muitas dificuldades em 

preparar e ministrar aulas, porém logo quando comecei a dar 

aulas de química, tive bastante dificuldades em trazer para a 

linguagem dos alunos alguns conteúdos que havia aprendido na 

faculdade, mesmo eu não tendo apresentado maiores 

dificuldades em aprendê-los na faculdade. (Gabriela). 

(...) As dificuldades foram aumentando, me deparei com alunos 

adolescentes que estavam construindo suas primeiras ideias 

sobre física e química. Lá estava eu naquelas turmas, 

trabalhando conteúdo que nem eu mesma compreendia direito. 

Recorria algumas vezes a outros professores para me ajudar, 

nem sempre com êxito, e recorria sempre ao que dizia os livros 

de segundo grau da época, Ricardo Feltre e Sardella. A internet 

ainda não era popular. Tive muitas dificuldades em repassar 

alguns conteúdos para os alunos como cinética, equilíbrio, 

entre outros, tendo que estudar muito para mim e para eles 

(Carla). 

Segundo Shulman (1987) o PCK é um conhecimento que é construído 

constantemente pelo professor, quando ensina um conteúdo. É enriquecido e 

potencializado quando se junta a outros tipos de conhecimentos. É um conhecimento em 

que o professor é protagonista, é de sua autoria. É construído a partir de sua própria 

aprendizagem na docência, conforme corrobora a reflexão apresentada por Carla, sobre 

conflitos vivenciados no dia a dia da sala de aula. 

(...) Certa vez os alunos do terceiro ano estavam desanimados 

na minha aula, quase que dormindo, e então eu perguntei a eles 

qual era o problema. Eles me disseram que gostavam de mim, 

da minha dedicação, mas queriam aulas mais contextualizadas, 

com experimentos, e confesso que eu mesmo estava apática 

também. Um dilema para mim, agora eu precisava virar a 

página na minha forma de trabalhar, me senti obsoleta, e 

prometi aos meninos que iria fazer o máximo para melhorar. 

Mas como? Como fazer experimentos sem ter laboratório? 

Como elaborar uma aula que desperte meus alunos, motive e 

que, ao mesmo tempo, os façam aprender? O que eu sabia 

mesmo de Química? Quais são os conteúdos necessários no 

contexto dos meus alunos? Como trabalhar de forma correta 

com o livro didático e com os recursos tecnológicos (TV pen 

drive, filmes...)? Essas coisas não aprendi na Universidade, a 

academia não me deu esse suporte, o estágio não me preparou 
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para esses desafios. Então eu tentava várias formas de conduzir 

a aula, comecei a usar material comum para os experimentos, a 

fazer visita de campo com meus alunos, a motivar a construção 

de maquetes, a usar os vídeos... (Carla). 

A construção do conhecimento profissional do docente ocorre a partir da 

reflexão sobre sua prática e da análise das ações desenvolvidas no dia a dia com os 

alunos, o que contribui efetivamente para a tomada de consciência sobre questões 

relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem (MORAES et al., 2012). A 

capacidade de um professor transformar o seu conhecimento sobre o conteúdo em 

formas pedagogicamente poderosas e adaptadas à diversidade dos estudantes, levando 

em consideração as experiências e a bagagem dos mesmos, é o que Shulman (1987) 

define como PCK. Ao narrar o episódio ocorrido em sala de aula, observamos que Carla 

reflete sobre o processo de ensino e aprendizagem, tentando, de algum modo, 

ressignificar a sua ação pedagógica nas aulas de Química. Essa capacidade reflexiva, 

segundo Nóvoa (2004, p. 5), não pode ser propiciada pela Universidade, mas somente 

na realidade prática da profissão.  

É evidente que a Universidade tem um papel importante a 

desempenhar na formação de professores. Por razões de prestígio, de 

sustentação científica, de produção cultural. Mas a bagagem essencial 

de um professor adquire-se na escola, através da experiência e da 

reflexão sobre a experiência. Esta reflexão não surge do nada, por uma 

espécie de geração espontânea. Tem regras e métodos próprios 

(NÓVOA, 2004, p. 5). 

Desse modo, os professores desenvolvem um conhecimento que é próprio, 

particular, produto das suas experiências diárias e das vivências pessoais, trazidas de 

suas histórias de vida. Nessa perspectiva, não se pode pretender que a formação inicial 

ofereça produtos acabados, mas compreender que se trata da primeira fase de um longo 

e diferenciado processo de desenvolvimento profissional (GARCIA, 1999).  

Segundo Morales (2011) o modo como se dá a relação do professor com o aluno 

influencia, positiva ou negativamente, o aprendizado dos mesmos e a própria satisfação 

pessoal e profissional. Diz ainda que a relação do professor com seus alunos pode ser 

fator determinante para que o educador alcance seu objetivo profissional. A colocação 

do autor é evidenciada na fala de Gabriela ao mencionar uma experiência vivenciada 

com os alunos na sala de aula.  

(...) Comecei a aula com o conteúdo de química no cotidiano, 

então observei quais eram as ideias que eles tinham de 

Química, onde achavam que a Química estava presente, 
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perguntei também quais as dificuldades que eles apresentavam 

nos estudos da Química. E com isso percebi que o desafio seria 

muito grande, uma vez que eles citaram muitas dificuldades. 

Porém, a cada explicação que eu dava, eu ouvia: “É só isso?”, 

“Ah! É por isso que acontece?” Neste retorno dos alunos, neste 

momento, veio a minha primeira realização como professora de 

química, tive ainda mais certeza da minha escolha profissional 

(Gabriela). 

De acordo com Shulman (1987) o PCK é constituído pelas interpretações e 

transformações que o professor, em um determinado contexto, realiza no conhecimento 

do conteúdo para facilitar a aprendizagem do aluno. Garritz e Trinidad-Velasco (2004) 

sinalizam ainda que os professores necessitam saber: os objetivos do seu ensino; o que 

será de fácil ou difícil assimilação pelos alunos; as concepções alternativas mais comuns 

e; como organizar, sequenciar e apresentar o conteúdo de modo a atender aos diversos 

interesses e capacidades de seus alunos. Nesse sentido, verificamos na fala de Gabriela 

indícios do seu PCK, ao relatar sobre sua experiência ao especular acerca das 

concepções e dificuldades dos alunos sobre o conteúdo a ser ensinado, aspecto 

considerado essencial no desenvolvimento de um satisfatório PCK. 

A inversão de papéis que, de um momento a outro, passa o indivíduo da posição 

de aluno para a posição de professor, é também mencionada por Vera. 

(...) Então eu colei grau e teve outro episódio interessante na 

minha carreira. Eu fiz o caminho inverso do que a maioria, eu 

primeiro ingressei na docência do Ensino Superior, depois eu 

fui trabalhar na docência do Ensino Médio, foi um pouco 

invertido... Foi outro desafio, em todos os sentidos, desde o 

desafio técnico mesmo, porque agora eu era professora, não 

estava mais no lado de cá como aluna, então tinha que aprender 

mais e mais a parte técnica... a química propriamente dita, 

como desafio psicológico também (Vera). 

Sobre a colocação de Vera, Gudmundsdottir e Shulman (1987) sinalizam que a 

diferença mais dramática entre o professor novato e o experiente consiste no fato de o 

professor experiente possuir um PCK que o permite ver o conteúdo de forma mais 

ampla, com mais flexibilidade para selecionar um método de ensino. Por outro lado, o 

novato começa a construir lentamente o seu PCK, que progride em termos de 

possibilidades de currículo, organização da unidade e flexibilidade pedagógica 

(GUDMUNDSDOTTIR & SHULMAN, 1987). Segundo Mizukami (2004) o PCK é um 

conhecimento que transcende uma área específica do saber. É construído 

constantemente pelo professor ao ensinar a matéria e é enriquecido e melhorado quando 
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se mesclam outros tipos de conhecimento, tais como: os conhecimentos dos alunos, do 

conteúdo, o conhecimento pedagógico geral e do contexto educacional. 

Pesquisas que discutem práticas reflexivas mostram que os professores têm 

teorias que podem contribuir para o desenvolvimento de um conhecimento de base 

comum sobre boas práticas de ensino (COCHRAN-SMITH & LYTLE, 1999). O 

processo reflexivo caracteriza-se por um revés permanente entre acontecer e 

compreender na procura de significado das experiências vividas. Professores reflexivos 

desenvolvem sua prática com base na própria investigação-ação em um dado contexto 

escolar ou sala de aula (SCHÖN, 1992). 

Vera, ao refletir sobre suas experiências, comenta como tem lidado com as 

angústias e dificuldades inerentes ao trabalho docente, com base na sua própria vivência 

e na de colegas que enfrentam diariamente os mesmos desafios. O autoquestionamento 

e a autocrítica são ações vistas por Vera como fundamentais para seguir na carreira 

docente, apesar dos inúmeros obstáculos enfrentados pelo professor no atual cenário 

brasileiro de educação, dentre eles: baixos salários, pouca valorização do professor, 

indisciplina na escola, condições precárias, dentre outros problemas exaustivamente 

relatados na literatura da área. 

(...) eu estava em um momento de auto reflexão da carreira, de 

vez em quando eu tenho isto... dar uma parada e refletir: é isto 

mesmo que eu quero? Já estou há 23 anos na carreira e me 

pergunto, será que eu não quero ir para outra área, sair da 

docência... Estava em um momento de crise profissional, eu não 

quis me dedicar e fiquei um bom tempo assim, sem querer, 

devido às dificuldades mesmo, que não é fácil trabalhar com 

educação neste nosso país... Eu me questiono o tempo todo e 

não acho ruim este questionamento. Para mim é importante este 

questionamento, porque os empecilhos que às vezes eu sinto na 

docência e o que vivencio de alguns colegas também, se não se 

questionar é complicado... Para mim é uma válvula de escape, 

se eu não me questiono, eu corro o risco, na minha forma de 

ver, de cair no “marasmo profissional” devido à minha 

estabilidade funcional (...) (Vera). 

Kaiser (1982) considera que o desinvestimento profissional dos professores com 

mais experiência, quando comparados com os principiantes, resulta da falta de 

incentivos que permitam mantê-los motivados. Com o passar dos anos, os professores 

diminuem a sua entrega e envolvimento profissional, ressaltando os efeitos negativos do 

seu ambiente de trabalho (ALVES, 1994).  
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Carla, por outro lado, revela que a motivação do seu trabalho é proporcionada 

pelo sucesso dos seus alunos, bem como pelas funções inerentes ao papel social de ser 

professor. 

Tenho certeza que escolhi a profissão correta, são dezesseis 

anos de ensino e de aprendizado, sou apaixonada pelo que faço, 

quando entro na sala de aula não vejo só alunos, vejo sonhos, e 

estes sonhos precisam ser motivados, como meus professores me 

motivaram um dia. E penso o ato de ensinar como algo 

carregado de responsabilidade, compromisso, afetividade e 

respeito (Carla). 

Carla destaca ainda a importância da afetividade no ambiente de aprendizagem. 

Segundo Tobin e Fraser (1990) os professores exemplares mantêm um ambiente 

favorável em sala de aula, uma vez que os estudantes aprendem melhor num ambiente 

unido e afetuoso. Garritz (2011) aponta que propiciar um ambiente favorável à 

aprendizagem nas aulas deve fazer parte do PCK do professor, ainda que a afetividade 

não seja explicitamente classificada como um membro do mesmo. Além disso, a prática 

docente é resultado da inter-relação entre duas dimensões: uma que integra o mundo 

subjetivo do professor, representado pelas suas ideias e crenças, que engloba também o 

afetivo, o emocional e o experiencial (teorias implícitas); e outro objetivo, representado 

pelos desafios enfrentados no cotidiano da vida familiar, social e escolar. São estas duas 

dimensões que definem a maneira de o professor planejar sua conduta docente e pessoal 

(SAVELLI, 2006). 

6.2.3. Influência da Participação das Professoras em Programas de Qualificação 

Docente e Outras Ações de Formação Continuada 

A formação está ligada à produção de sentidos sobre as vivências e experiências 

de vida, por isso não existe um modelo de formação, existem programas diferenciados e 

alternativas de formação continuada (MORAES, 2004). Nos estudos sobre formação 

docente muito se discute sobre o que constitui o desenvolvimento profissional do 

professor, uma vez que é amplamente reconhecido que a formação inicial é insuficiente 

para proporcionar todos os elementos necessários para uma prática consistente 

(CARRASCOSA, 1996; CARVALHO & GIL-PÉREZ, 1995; SHULMAN, 1987). 

Os programas de formação continuada visam possibilitar o desenvolvimento 

profissional e a atualização dos conhecimentos docentes. Tais programas, ao 

propiciarem reflexão crítica sobre a prática, favorecem uma atuação profissional mais 

alinhada aos novos tempos (ANDRÉ, 2008). Conforme Nascimento (2008) a concepção 



 

57 

 

de que um projeto de formação de professores não pode visar unicamente a aquisição de 

conhecimentos, mas também o desenvolvimento do professor quanto ao conhecimento 

de si próprio e da realidade, implica necessariamente em uma ação prolongada, baseada 

na reflexão contínua e coletiva sobre todas as questões que permeiam o trabalho 

pedagógico. 

(...) agora, neste momento, nós estamos num processo de 

formação continuada no Estado, é um curso sobre as TICs - 

Tecnologias da Informação. Eu fico pensando quanta coisa 

bonita, inovadora, interessante... Como nós estamos defasados e 

chatos na sala de aula, lá na frente. Com tudo aquilo à 

disposição e a gente ali no quadro branco, no máximo com um 

projetor. Gente, como é tedioso, como o ensino é defasado em 

relação a tudo isso, mas como a teoria é bonita (Vera). 

Para que haja uma mudança significativa nos processos de ensino e 

aprendizagem, é importante que os docentes estejam envolvidos em um processo 

reflexivo que permita melhor compreenderem a sua ação pedagógica. A tomada de 

consciência sobre sua própria ação torna o docente reflexivo quanto ao seu fazer no 

cotidiano pedagógico (SILVA et al., 2010). É possível perceber nas narrativas que o 

processo de formação das três professoras é pautado na ação reflexiva, por meio de um 

“diálogo” entre teoria e prática, cujo efeito conduz à ressignificação da ação 

pedagógica. No comentário a seguir Carla apresenta reflexões sobre a importância de 

experiências vivenciadas em ações de formação continuada, com destaque na sua 

participação enquanto supervisora do PIBID.   

(...) Paralelo a essas inquietações, me matriculei em um curso, 

modalidade semipresencial de Métodos e Técnicas de Ensino. 

Quinzenalmente passava meus finais de semana estudando, mas 

valeu a pena, passei por uma infinidade de matérias que tinham 

tudo a ver com a minha prática na sala de aula, além de poder 

situar as minhas abordagens de ensino. As minhas aulas 

começaram a ter mais sentido (...). Mas a grande mudança para 

mim, enquanto professora, foi quando participei do PIBID, em 

2011, o qual inicialmente relutei, porque não queria mais 

trabalho, além do que já tinha. Adentrei neste programa em 

julho de 2011, e comecei a trabalhar conjuntamente com dez 

bolsistas, e uma orientadora, professora da UESC, área de 

Educação em Ciências. Começamos a ler e discutir artigos 

sobre métodos de ensino, sobre outras formas de se abordar o 

conteúdo e trabalhamos juntos na elaboração de aulas 

contextualizadas. Conheci novos recursos tecnológicos, novas 

tendências de ensino e discutia o que fazia na escola, com muita 

troca de saberes entre aqueles estudantes, gostava de contar 
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minhas experiências e da valorização que eles davam ao meu 

trabalho (Carla). 

Das três professoras, apenas duas tiveram experiência como supervisora do 

PIBID, Carla e Vera. Como podemos perceber no relato de Carla, a participação neste 

Programa e a relação estabelecida com os licenciandos refletiram em mudanças 

significativas em sua ação pedagógica. Atualmente, somente a professora Vera 

permanece como supervisora do PIBID. O Programa é uma ação conjunta do Ministério 

da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESu), da Fundação 

de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O Programa busca 

melhorar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores 

nos cursos de licenciatura das instituições públicas de ensino superior no país e a 

inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

promovendo a integração entre a educação superior e a educação básica (CAPES, 

2011). 

Na UESC o programa teve início em 2009 e, atualmente, 11 projetos são 

desenvolvidos em escolas municipais e estaduais situadas nas cidades de Ilhéus, Itabuna 

e Olivença, pertencentes à região sul da Bahia. Onze cursos de licenciatura participam 

do Programa, todos eles com projetos que correspondem aos editais de 2009, 2011 e 

2013. Cabe ressaltar que esses projetos têm atendido alunos do Ensino Médio, Ensino 

Fundamental, Ensino Profissionalizante, Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Indígena e Educação Especial. 

Dentre as principais ações desenvolvidas pelos bolsistas atuantes no projeto 

PIBID do curso de Licenciatura em Química da UESC, até o presente momento, 

destacam-se: leitura e discussão de textos relacionados ao Ensino de Química; 

participação no planejamento de atividades a serem realizadas na sala de aula; 

participação nos eventos realizados pela escola, como feiras de ciências e seminários 

interdisciplinares; preparação de oficinas com material de baixo custo; elaboração de 

material didático; organização de ações de conscientização ambiental envolvendo 

alunos e comunidade e; acompanhamento das aulas ministradas pela professora. 

Todas essas ações promovidas a partir do PIBID propiciam ao futuro professor a 

sua inserção no cotidiano escolar e aproximam a Universidade da realidade da Escola 

Básica. Além disso, a troca de experiências propiciada pela interação estabelecida na 

tríade “Licenciando - Professor da Educação Básica - Professor Formador” tem 
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promovido reflexões teórico-metodológicas que fundamentam as ações realizadas na 

escola e contribuem para a elaboração de novas práticas. Com base nesses aspectos, 

pesquisas têm sinalizado para a efetiva contribuição do PIBID na qualificação dos 

futuros professores (SILVA et al., 2010), assim como na formação continuada do 

professor atuante na Educação Básica (SANTOS, 2012; PEREIRA JR., 2011). 

Neste sentido, Sá e Garritz (2014a) realizaram um estudo com o objetivo de 

analisar a transformação dos conhecimentos e das crenças de futuros professores de 

Química, bolsistas do PIBID, sobre o tema “Natureza da Matéria”, de modo a torná-lo 

compreensível aos alunos do Ensino Médio. Os autores buscaram documentar e discutir 

manifestações do desenvolvimento do PCK de cada um desses indivíduos durante o 

processo de desenvolvimento e aplicação de uma unidade didática sobre o tema. A 

pesquisa foi realizada com quatro bolsistas de Iniciação à Docência, estudantes de um 

curso de Licenciatura em Química de uma universidade pública brasileira. Os principais 

resultados sinalizam para a apropriação, pelos estudantes, de conhecimentos necessários 

para a prática docente, também favorecida pelas ações propostas no âmbito do PIBID. 

6.3. Perspectivas Profissionais 

A participação das professoras em atividades de formação inicial e continuada 

oferecidas pela Universidade, como no caso de Gabriela, que foi bolsista de Iniciação 

Científica na área do Ensino de Ciências, ou no caso de Vera e Carla, participantes de 

projetos como o PIBID, contribuiu para despertar o interesse destas profissionais por 

melhores qualificações, como a busca por Cursos de Especialização e Mestrado, além 

da participação em eventos científicos. Como mostra o Quadro 4, todas realizaram 

cursos de especialização e uma delas, Carla, é aluna regular de um curso de Mestrado 

em Educação em Ciências. A procura pela formação e a constante reflexão sobre a 

prática docente, características importantes desse grupo de professoras, são 

evidenciadas nos trabalhos por elas desenvolvidos na escola, alguns deles apresentados 

em eventos voltados à área de Educação em Ciências. 

As expectativas profissionais mais enfatizadas pelas professoras foram: 

realização de cursos de pós-graduação, nível de mestrado e doutorado, e a docência no 

Ensino Superior. 

Este ano optei por fazer um curso de especialização a fim de 

ampliar os meus conhecimentos e melhorar a minha prática 

docente, mas não quero parar por aí. Pretendo fazer mestrado e 



 

60 

 

doutorado e, apesar de gostar bastante de dar aulas no Ensino 

Médio, pretendo dar aulas no Ensino Superior (Gabriela). 

(...) sinto necessidade de estar embasada tecnicamente naquilo 

que eu estou fazendo, sistematicamente embasada, e não só de 

informação de prática profissional, sem o embasamento teórico, 

sem o referencial teórico específico... Eu estou sentindo falta 

destes norteadores para fazer um trabalho mais pautado, enfim, 

e dar esta sequência... Então eu estou novamente neste momento 

de resgate desta sequencia profissional... Então eu não digo em 

longo prazo, mas em médio prazo quero fazer uma pós em nível 

de mestrado (...) (Vera). 

Conforme Gama e Terrazzan (2007), ao longo de suas carreiras, os profissionais 

aceitam participar de determinados processos de formação continuada, desde que estes 

estejam de acordo com suas próprias ideias sobre formação docente. A formação 

continuada se mantém, ainda, no âmbito da formação individual, mediante a qual o 

professor procura, de forma isolada, melhorar suas práticas de sala de aula (URZETTA 

& CUNHA, 2013). Ainda, segundo Schnetzler (1996), a formação continuada justifica-

se pela necessidade de contínuo desenvolvimento profissional, de reflexões críticas 

sobre a própria prática pedagógica e de superação do distanciamento entre as 

contribuições da pesquisa educacional e sua utilização para a transformação da prática 

docente. Quando analisamos o percurso formativo das três professoras verificamos que, 

além da formação inicial em Química, todas elas participaram de programas de 

formação continuada. A qualificação profissional também assegura melhores salários, 

mas apesar disso, a motivação das professoras parece, em grande parte, estar associada a 

um sentimento de satisfação pessoal, propiciado pela aquisição de novos conhecimentos 

e valorização do trabalho docente. 
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7. BUSCANDO INDÍCIOS DO PCK: ANÁLISE DO CORE E PAP-ERS 

Na literatura diversas compreensões acerca do PCK são apresentadas, todas 

elaboradas com a finalidade de elucidar o conhecimento empregado pelos professores 

na sua prática educativa. De acordo com Carlson e Gess-Newsome (2013): 

"Se pode pensar o PCK como um atributo pessoal do professor, 

considerando dois aspectos: o conhecimento básico de um tópico e o 

seu ensino em ação. Este conhecimento é resultado do raciocínio, do 

planejamento para ensiná-lo e da forma de ensinar um tema 

particular, de uma maneira particular, por razões também 

particulares, para atingir a melhor aprendizagem de um grupo 

particular de estudantes” (CARLSON & GESS-NEWSOME, 2013; 

TRADUÇÃO NOSSA). 

Verifica-se que a palavra “particular” é mencionada quatro vezes na definição 

supracitada, apontando sobre o quão específico o PCK pode ser. Nessa perspectiva, o 

PCK é uma construção pessoal com um propósito que é específico para o nível de 

educação, os conhecimentos prévios dos estudantes e os objetivos almejados (SÁ & 

GARRITZ, 2014b).  

Algumas vezes o PCK é mencionado como um conceito canônico (BANILOWER 

et al., 2013). Sá e Garritz (2014b) sinalizam para a existência de ambos: o PCK 

canônico (fundamentado pela pesquisa sistemática), que pode ser compartilhado e 

aplicado por muitos professores; e o PCK pessoal (fundamentado na experiência pessoal 

e crenças/orientações) que pode, ou não, ser aplicado em outros contextos. Segundo os 

autores “todos os professores têm um PCK pessoal, tácito ou explicito. Nem todos os 

professores têm um PCK canônico”. 

Considerando as especificidades do PCK, apontadas por Carlson e Gess-

Newsome (2013), realizamos a análise apresentada neste capítulo, que trata de temas 

particulares (Sais e Soluções), ensinado de uma maneira particular por cada uma das 

professoras (Gabriela, Carla e Vera), por razões particulares, para cada uma delas, 

visando, com isso, a melhor aprendizagem de um grupo particular de estudantes, 

pertencentes a contextos distintos, como o ensino público ou privado, por exemplo.  

7.1. Construção do CoRe 

O CoRe é um instrumento que estabelece e discute o entendimento dos 

professores sobre aspectos particulares do PCK: o estabelecimento das ideias centrais 

acerca do tema específico; a importância de que os estudantes as adquiram; o 

conhecimento das concepções alternativas dos estudantes, que são pontos 
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reconhecidamente problemáticos no que diz respeito ao entendimento do conteúdo; as 

estratégias didáticas empregadas para apresentar as ideias; e as formas condizentes de 

avaliar a compreensão das mesmas (GARRITZ et al., 2008). 

No presente estudo o tema “Sais” foi trabalhado por duas das professoras, 

Gabriela e Carla, enquanto que o tema “Soluções” foi trabalhado apenas por Vera. Cabe 

ressaltar que a nossa pretensão inicial consistia na análise do PCK de quatro professoras 

a respeito de um tema comum, que nos permitisse traçar um comparativo entre o PCK 

de professoras oriundas de uma mesma Instituição (UESC), porém formadas em 

períodos distintos e imersas em diferentes contextos educacionais. Uma das professoras 

declinou do convite para participação na pesquisa e por questões de cronograma das 

disciplinas, não foi possível que as três professoras trabalhassem o mesmo tema no 

período em que os dados foram coletados.  

Dessa maneira, no Quadro 5 apresentamos uma síntese das principais respostas 

das professoras Carla e Gabriela para as oito questões do CoRe, sobre o tema “Sais”, e 

no Quadro 6 as respostas da professora Vera, sobre o tema “Soluções”. 
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Questões do CoRe 

Ideias Centrais – Tema: Sais 

Gabriela Carla 

Ideia 1 

Identificação da Função: 

Reação de Neutralização 

 

Ideia 2 

Nomenclatura de Sais 

 

Ideia 3 

Classificação dos sais 

(quanto ao caráter e 

grupo funcional) 

Ideia 1 

Conceito (segundo 

Arrhenius) 

 

Ideia 2 

Solubilidade dos Sais 

Ideia 3 

Aplicação no cotidiano 

O que você pretende que 

os estudantes aprendam 

sobre essa ideia? 

Revisar reações químicas; 

Equacionar uma reação de 

neutralização; Observação 

da formação de sais 

Reconhecer a fórmula 

química dos sais e nomeá-

los 

Distinguir os diferentes 

tipos de sais e sua 

respectiva aplicação 

Caracterização da função 

inorgânica: Sais 

Entender a Solubilidade 

dos Sais 

Perceber a presença de 

sais em seu cotidiano 

Por que é importante que 

os estudantes conheçam 

essa ideia? 

Saber agir em situações 

cotidianas, por exemplo: 

acidentes com ácidos e 

bases 

Reconhecer os sais nos 

produtos que são 

consumidos por eles em 

seu dia a dia 

Reconhecer os sais nos 

produtos que são 

consumidos por eles em 

seu dia a dia 

Para que conheçam sobre 

as Funções Inorgânicas e 

os conceitos científicos 

Para que estabeleçam 

relações com materiais do 

cotidiano 

Para que percebam a 

presença de sal em várias 

aplicações: 

medicamentos, 

cosméticos, cozinha etc. 

O que mais você sabe 

sobre essa ideia e não vai 

ensinar agora aos 

estudantes? 

Reação de neutralização 

parcial de sais 

Nomenclatura de sais 

ácidos, básicos, duplos e 

hidratados 

Compostos higroscópicos, 

solubilidade e força dos 

sais 

Classificação da função. 

Exemplo: hidroxissais 

Reações de Neutralização 

Parcial 
Nomenclatura de sais  

Quais são as dificuldades 

e limitações relacionadas 

ao ensino dessa ideia? 

Reconhecer um grupo 

característico desta 

função, por exemplo: 

ácidos H, bases OH 

Nomenclatura do tipo 

orto, meta, piro 

Reconhecer os grupos 

funcionais para classificar 

os sais 

Falta de base em alguns 

conteúdos da disciplina. 

Ex: Reações Químicas, 

Noções claras das funções 

ácidos e bases 

Falta de base em alguns 

conteúdos da disciplina. 

Exemplo: Soluções 

Os alunos não conseguem 

associar os sais ao seu 

cotidiano, falta leitura, 

vivência, cultura 

Qual o seu conhecimento 

sobre o que os estudantes 

já sabem (conhecimento 

prévio dos alunos) que 

influencia o seu ensino 

desta ideia? 

Identificação das funções 

inorgânicas: ácidos e 

bases. Reconhecer e 

equacionar reações 

químicas de dupla troca 

Nomenclatura das funções 

inorgânicas: ácidos e 

bases. 

Identificação das funções 

inorgânicas: ácidos e 

bases 

Conhecimentos sobre 

Ligações Químicas 

Conhecimentos sobre 

Misturas Homogêneas e 

Heterogenias 

- 

Que outros fatores 

influenciam no ensino 

desta ideia? 

Compostos inorgânicos; 

identificação de 

compostos iônicos e 

moleculares; Fórmulas 

Químicas; Reações 

Químicas: balanceamento, 

tipos 

 

Compostos inorgânicos; 

identificação de 

compostos iônicos e 

moleculares; Fórmulas 

Químicas; Reações 

Químicas: balanceamento, 

tipos 

 

 

Compostos inorgânicos; 

identificação de 

compostos iônicos e 

moleculares; Fórmulas 

Químicas; Reações 

Químicas: balanceamento, 

tipos 

 

 

Conhecimentos sobre o 

que são cátions e o que 

são ânions 

Conhecimentos sobre 

solubilidade como 

característica própria dos 

materiais  

 

Leitura e Pesquisa 
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Quadro 5. Ideias Centrais para as questões do CoRe (LOUGHRAN et al., 2004) – Professoras Gabriela e Carla.

Quais 

procedimentos\estratégias, 

você emprega para que os 

alunos aprendam essa 

ideia? 

 

 

Exemplos voltados para o 

cotidiano. Exemplos de 

exercícios de exames, 

como ENEM. 

Questionamentos orais 

Exemplos voltados para o 

cotidiano. Exemplos de 

exercícios de exames, 

como ENEM. 

Questionamentos orais 

Exemplos voltados para o 

cotidiano. Exemplos de 

exercícios de exames, 

como ENEM. 

Questionamentos orais 

Questionamentos para 

verificar o “conhecimento 

prévio” dos alunos sobre a 

ideia – slides com 

questões. Ouvir os alunos 

e fazer associações com o 

que já foi trabalhado em 

sala de aula. Utilizar o 

conceito do livro didático 

e o uso de imagens para 

exemplificar o “real” 

 

Experimentação - 

Experimento com alguns 

sais presentes em 

materiais comuns do “dia 

a dia” e comparação com 

a tabela de solubilidade 

do livro didático 

Experimentação  

 Uso de imagens para 

exemplificar o “real” 

Que formas específicas 

você utiliza para avaliar o 

entendimento ou a 

confusão dos alunos sobre 

essa ideia?  

Questionamentos Orais, 

Exercícios de Fixação, 

Provas 

Questionamentos Orais, 

Exercícios de Fixação, 

Provas 

Questionamentos Orais, 

Exercícios de Fixação, 

Provas 

Observação da 

participação e elaboração 

de conceitos e nas 

discussões com o grupo 

 

Observação da 

participação e elaboração 

de conceitos e nas 

discussões com o grupo 

 

 

Observação da 

participação e elaboração 

de conceitos e nas 

discussões com o grupo 
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Questões do CoRe 

Ideias Centrais – Tema: Soluções 

Vera 

Ideia 1 

Conceito 

Ideia 2 

Diluição das 

Soluções 

Ideia 3 

Unidades de 

Concentração 

O que você pretende que 

os estudantes aprendam 

sobre essa ideia? 

Identificar as soluções 

que estão no 

cotidiano do aluno 

Compreender que é 

possível alterar a 

concentração da 

solução 

Expressar a concentração 

de uma solução em 

unidades distintas 

Por que é importante que 

os estudantes conheçam 

essa ideia? 

Distinção entre as 

soluções e outros 

tipos de misturas 

(suspensão e colóide) 

É um conceito muito 

presente no dia a dia 

dos alunos. Exemplo: 

café forte e café fraco 

Relacionar a concentração 

de substancias benéficas 

e/ou maléficas presentes 

em rótulos e doses limites 

O que mais você sabe 

sobre essa ideia e não vai 

ensinar agora aos 

estudantes? 

- - Mistura de soluções 

Quais são as dificuldades 

e limitações relacionadas 

ao ensino dessa ideia? 

Diferenciar o termo 

“reagir” do termo 

“misturar” (modelo 

microscópico para o 

macroscópico) 

Não entendimento da 

ideia de proporção 

Relacionar as unidades de 

concentração. 

Compreensão de mol, 

molaridade 

Qual o seu conhecimento 

sobre o que os estudantes 

já sabem (conhecimento 

prévio dos alunos) que 

influencia o seu ensino 

desta ideia? 

Constituição da 

matéria: átomo, 

elemento, molécula, 

substância, mistura 

Adicionar solvente 

torna a solução 

diluída 

Conceitos: soluto, 

solvente, densidade 

Que outros fatores 

influenciam no ensino 

desta ideia? 

- 
Razão, Proporção, 

Concentração 
Grandezas e Unidades 

Quais 

procedimentos\estratégias, 

você emprega para que os 

alunos aprendam essa 

ideia? 

 

Texto: Ciclo da chuva 

compreendendo o 

fenômeno citado. O 

conceito é construído 

a partir do texto 

Experimentação – é 

possível pelo aspecto 

macroscópico (visão) 

identificar se a 

solução está diluída 

ou concentrada 

Rótulo de água mineral. É 

possível identificar os 

compostos químicos 

presentes e as 

concentrações. 

Experimentação 

Que formas específicas 

você utiliza para avaliar o 

entendimento ou a 

confusão dos alunos sobre 

essa ideia? 

Peço que 

exemplifiquem 

soluções, suspensões 

e colóides que eles 

conhecem. 

Aula Prática 

Exemplifico com o 

preparo de suco, café, 

etc. 

Estudo de rótulos e 

embalagens: produtos 

alimentícios, produtos de 

beleza 

Quadro 6. Ideias Centrais para as questões do CoRe (LOUGHRAN et al., 2004) – Professora Vera. 

De acordo com Loughran et al. (2004) o CoRe não deve ser entendido como 

estático ou como uma única/melhor/correta representação da prática docente. É uma 

necessária, mas incompleta generalização resultante do trabalho do professor, que 

ajudará a codificar o seu conhecimento e, aliado ao PaP-eR, fornecerá indícios do PCK.  

Dessa forma, partimos para a elaboração dos PaP-eRs, relacionados à prática 

cada uma das professoras. De acordo com Loughran, Mulhall e Berry (2004, p.24) os 

PaP-eRs podem partir da perspectiva dos estudantes; outros ainda da perspectiva do 

professor, seja na formação inicial (ELIAS & FERNANDEZ, 2009; OLIVEIRA JR. et 
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al., 2012; FREIRE & FERNANDEZ, 2014; SÁ & GARRITZ, 2014a) ou continuada 

(SÁ & GARRITZ, 2014b; BERTRAM, 2014), com base nas suas anotações, ações e 

ideias. Podem, ainda, ser construídos a partir de entrevistas, observação de aula, 

atividades experimentais, demonstrações, concepções do professor sobre determinado 

conceito, dentre outros.  

O formato de um PaP-eR depende ainda do objetivo e do tipo de situação que se 

pretende mostrar. No trabalho de Bertram (2014), por exemplo, o PaP-eR é mostrado na 

forma de uma entrevista, enquanto que nos trabalhos de Freire e Fernandez (2014) e Sá 

e Garritz (2014b), o PaP-eR é mostrado na forma de um texto, que reúne as falas dos 

professores, a descrição de momentos na sala de aula e a interpretação dos autores para 

as ações e concepções dos docentes. Com a produção dos PaP-eRs, o CoRe deixa de ser 

um simples questionário respondido sobre o cotidiano da sala de aula, passando a 

capturar a complexidade e a natureza holística do PCK, de forma que não seria possível 

unicamente com a utilização do CoRe.  

7.2. Construção dos PaP-eRs 

Os três PaP-eRs, apresentados a seguir, foram elaborados a partir dos seguintes 

elementos: 1) observação de aulas: foram observadas duas aulas de cinquenta minutos 

de cada professora sobre seus respectivos temas; 2) informações oriundas da entrevista 

do CoRe.  

PaP-eR  – Relacionando os sais com o cotidiano (Carla) 

Este PaP-eR ilustra aspectos da compreensão de uma professora em formação 

continuada acerca da Função Inorgânica Sal, que influenciam diretamente na sua prática 

de ensino sobre o tema. Em uma turma de 2º ano, do Ensino Médio, de uma escola 

pública, Carla inicia sua aula com uma breve revisão sobre as ligações químicas: iônica, 

covalente e metálica. Ela questiona os estudantes sobre as características de cada uma 

das ligações e relembra o experimento realizado na aula anterior, que envolvia a Teoria 

de Arrhenius, primeira ideia central evidenciada no CoRe. Os estudantes se mostram 

participativos e apresentam respostas coerentes para as indagações da professora como, 

por exemplo, aquelas relacionadas ao conceito de dissociação. O emprego de 

questionamentos, frequentemente verificado na aula de Carla, é por ela justificado: 

 

 



 

67 

 

“Procuro fazer questionamentos para verificar o conhecimento 

prévio dos alunos sobre a ideia... Ouvir os alunos e fazer 

associações com o que já foi trabalhado em sala de aula... 

Utilizar o conceito do livro didático e o uso de imagens para 

exemplificar o real”. 

A professora introduz o conceito de funções inorgânicas e menciona 

rapidamente a existência de quatro diferentes tipos: ácidos, bases, óxidos e sais. Na 

sequência começa a falar dos Sais, tema de sua aula, partindo dos seguintes 

questionamentos: O que vocês entendem por sais? Todos os sais são comestíveis? 

Todos os sais são brancos? Notoriamente, a intenção de Carla com estes 

questionamentos consiste em mostrar que nem todos os sais apresentam as mesmas 

características do Cloreto de Sódio (NaCl), conhecido sal de cozinha.  

“Eu imaginava que o primeiro exemplo de sais que eles 

citariam fosse o sal de cozinha e, no entanto, eles falaram sais 

minerais, algo tão distante deles, por não conseguir fazer esta 

associação dos conteúdos de química com o cotidiano”. 

Percebe-se, em vários momentos da aula, a tentativa da professora em identificar 

perguntas, problemas ou atividades que levem o aluno a refletir sobre suas ideias 

prévias acerca do tema e relacioná-lo com o dia a dia. Tais ações estão de acordo com as 

respostas dadas no CoRe para a terceira ideia central, a aplicação dos sais no cotidiano. 

Os questionamentos de Carla partem da sua hipótese inicial acerca do conhecimento dos 

alunos acerca dos sais. Segundo ela, os alunos apresentam dificuldades em relacionar 

esse tema ao cotidiano. 

“Os alunos não conseguem associar os sais ao seu cotidiano, 

falta leitura, vivência, cultura. Eles têm muita dificuldade em 

relacionar o que é visto na sala de aula com o dia a dia deles. 

Por isso procuro desenvolver atividades práticas relacionando 

com os conceitos, tornando o ensino de química contextualizado 

para que o aluno possa fazer relações, bem como compreender 

e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão tanto 

macroscópica quanto microscópica”. 

Dando continuidade à aula, com o auxílio do projetor de slides, Carla mostra 

uma ilustração contendo três imagens (Mármore, Mar e Gesso) e pergunta: O que estas 

três imagens têm em comum? Os alunos respondem que as três imagens não apresentam 

qualquer tipo de semelhança. Carla então pergunta sobre a existência de sal na água do 

mar e continua a explicação a partir de indagações sobre as outras imagens. A intenção 

da professora com os questionamentos consiste em mostrar a abundância dos sais na 
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natureza e a existência dos sais mais conhecidos, como o cloreto de sódio (presente na 

água do mar), o sulfato de cálcio (gesso) e o carbonato de cálcio (mármore). Carla busca 

selecionar problemas que permitam ao aluno explorar as ideias centrais acerca do tema. 

A explicação da professora é sempre acompanhada de perguntas, buscando relacionar os 

conceitos discutidos na aula com o cotidiano. O questionamento é uma ação 

constantemente evidenciada durante a aula, na tentativa de envolver os alunos e 

favorecer a aprendizagem.  

Carla retoma o conceito de dissociação e da Teoria de Arrhenius para conceituar 

e classificar os sais, abordando também os conceitos de neutralização total e parcial para 

a formação dos sais. Nas explicações ela recorre aos recursos áudio-visuais, como o 

projetor de slides, mas também utiliza o quadro e pincel. A partir do questionamento 

“Será que todos os sais são solúveis em água?” Carla propõe uma atividade 

experimental, em pequenos grupos, que consistiu na solubilização dos seguintes 

materiais em água: sal de cozinha, gesso, fermento e pedra ume. A atividade se 

relaciona à segunda ideia central (solubilidade dos sais) e teve como objetivo a 

verificação, pelos alunos, do grau de solubilidade, em água, de alguns materiais. Os 

materiais deveriam ser classificados como solúveis, pouco solúveis e insolúveis.  As 

observações foram registradas em uma tabela, para posterior discussão com os colegas e 

comparação com a tabela de solubilidade dos sais presente no livro didático. 

Segundo Carla, de maneira geral, os estudantes apresentam dificuldades na 

compreensão de aspectos macroscópicos e microscópicos acerca dos fenômenos 

observados, por falta de maior embasamento teórico.  

“A maior dificuldade desta atividade é a ideia confusa que os 

alunos têm sobre solubilização, ou é solúvel ou não é. Eles não 

entendem solubilidade como uma característica própria de cada 

material. Às vezes falta leitura, pesquisa, bagagem cultural 

mesmo para estes alunos, vivência”.  

Após discutir com os estudantes a solubilização dos materiais, com base na 

observação do experimento, a professora mostra a tabela de solubilidade dos sais, 

extraída do livro didático, e compara com a solubilidade dos materiais analisados no 

experimento. Os alunos deveriam associar a presença de determinados sais, constituídos 

por elementos de determinados grupos da tabela periódica, aos materiais observados no 

experimento, a partir de sua solubilidade. Finalmente, Carla aponta quais sais estão 

presentes nos materiais analisados: sal de cozinha (cloreto de sódio), gesso (sulfato de 
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cálcio), fermento (bicarbonato de sódio) e pedra ume (sulfato de alumínio e potássio). 

Para a professora é importante que os estudantes conheçam os principais sais existentes 

na natureza, mas critica a ênfase comumente dada à nomenclatura destas substâncias, 

aspecto que, segundo ela, não é essencial para a aprendizagem do estudante sobre o 

tema. 

“Considero importante que eles saibam os principais (sais), 

aqueles que estão presentes no seu cotidiano, por exemplo, 

cloreto de sódio, bicarbonato de cálcio, hipoclorito de sódio. 

Que saibam identificar em um rótulo, os sais ali presentes, mas 

não ficar decorando regras de nomenclaturas”.   

Percebe-se que a aula de Carla seguiu um planejamento previamente 

estabelecido, com questionamentos e discussões que tinham como propósito revisar 

conceitos anteriores e envolver os alunos com a temática. O processo de avaliação, 

embora não apareça de forma explicita durante a aula, parece estar associado à 

participação dos alunos nas atividades propostas, conforme resposta dada pela 

professora, quando questionada sobre como se daria a avaliação acerca do tema.  

“Para avaliar procuro escutar o conceito que os alunos estão 

elaborando na discussão com o grupo, suas descrições acerca 

do fenômeno químico trabalhado, suas anotações. Procuro 

através das discussões em aula observar se eles estão 

entendendo os conceitos e os fenômenos ali presentes. Penso 

que a avaliação é um contínuo em sala de aula, não só uma 

prova ou um trabalho”. 

PaP-eR – Os sais e suas propriedades químicas (Gabriela) 

Numa turma de 1º ano do Ensino Médio de uma escola privada, Gabriela inicia a 

aula com alguns questionamentos que têm como objetivo retomar o assunto trabalhado 

na unidade passada: fórmula química dos ácidos e bases, reações de dissociação e 

reações de ionização (Figura 12).  

“Quando vou trabalhar determinada ideia em sala de aula, eu 

parto daquilo que eu sei que eles já sabem, pois como trabalho 

com todos primeiros anos da escola, eu sei o que eles já viram, 

e tenho certeza que eles aprenderam e sabem aqueles 

conhecimentos prévios. Por exemplo: eu sei que eles sabem 

identificar ácidos e bases, que sabem reações químicas, então 

vão saber equacionar a reação de neutralização e formação de 

sal”. 

Percebe-se, na fala de Gabriela, segurança ao afirmar sobre a efetiva 

aprendizagem dos estudantes em relação aos assuntos por ela trabalhados em aulas 
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anteriores. Com base nisso, ela dá início ao novo conteúdo, recorrendo a estratégias que 

facilitem, na sua concepção, a compreensão dos estudantes.  

 

Figura 12. Exemplo utilizado por Gabriela no início da aula. (Fonte: a autora). 

Desse modo, Gabriela inicia a explicação partindo de conceitos básicos, como a 

formação do NaCl, resultante da reação entre um ácido e uma base. A aula é sempre 

acompanhada de questionamentos, exemplos e os chamados “exercícios de fixação” 

(Figura 13). Tais exercícios são oriundos de fontes distintas, dentre elas, provas 

anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

 

Figura 13. Exemplo de um exercício de fixação utilizado por Gabriela. (Fonte: a autora). 

O questionamento e a demonstração de exemplos relacionados ao tema são 

ações constantemente evidenciadas durante a aula de Gabriela. Segundo ela, na maioria 

de suas aulas os únicos instrumentos empregados são o quadro e o pincel. 

“Costumo iniciar as ideias com exemplos para eles irem 

chegando onde quero, ao conceito daquela ideia. Através dos 

exemplos faço um levantamento das ideias prévias, conforme 

eles vão respondendo aos meus questionamentos”. 

Após a aplicação dos exercícios de fixação sobre as reações de neutralização 

total e parcial, a professora aborda a nomenclatura dos sais, segunda ideia central do 

CoRe, sempre retomando os conhecimentos prévios acerca dos ácidos e bases e 

relacionando-os com os sais. Gabriela retoma ainda o conceito de número de oxidação 

(NOX) e elemento central, exemplificando com algumas particularidades inerentes à 

nomenclatura dos sais.  
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A partir dos exemplos de sais utilizados nos exercícios de fixação sobre 

nomenclatura, a professora introduz conceitos relacionados à classificação de sais, 

quanto ao seu caráter e grupo funcional (terceira ideia central do CoRe): sais neutros, 

ácidos (Hidrogenossal), básicos (Hidroxissal), duplos (mistos) e hidratados.  

Gabriela procura contextualizar os assuntos trabalhados, relacionando-os ao 

cotidiano do aluno, utilizando exemplos que aparecem na mídia ou a experimentação de 

natureza demonstrativa. Ela busca selecionar problemas que permitam ao aluno explorar 

as ideias centrais do tema a ser trabalhado. 

“Quando estava trabalhando com ácidos, apareceu no Jornal 

Nacional uma notícia de que um caminhão com uma carga de 

cloro tombou na pista de uma rodovia, e começou a chover no 

local. Muitos quilômetros da pista precisaram ser isolados, 

porque houve a formação de ácido clorídrico, até o vapor que 

estava nas proximidades do local era ácido. Houve um estado 

de alerta na população local. Procuro trazer exemplos assim 

para que eles entendam a importância de trabalhar 

determinados conteúdos de química, mais como motivação”. 

Exemplos como o supracitado são considerados importantes por Gabriela, pois 

permitem ao aluno saber proceder em situações do cotidiano relacionadas ao tema 

abordado na sala de aula. 

“Procuro evidenciar a importância do conhecimento da 

química na discussão de problemas que surgem cotidianamente, 

como por exemplo, vazamentos de ácidos e bases que poderiam 

provocar graves acidentes, e aparecem com bastante frequência 

na mídia. Problemas de saúde ligados à ingestão de alimentos, 

como o excesso de sal. Enfim mostrar a Ciência utilizada na 

elucidação de problemas, que a química não está restrita 

apenas a sala de aula”.  

Gabriela considera as atividades experimentais interessantes e favoráveis à 

aprendizagem. Apesar disso, atividades dessa natureza não são evidenciadas com 

frequência nas suas aulas. Estas, quando realizadas, apresentam caráter demonstrativo, 

pelo o fato de a escola não possuir laboratório e ter um enfoque mais conteudista.  

“Algumas vezes realizo algum experimento demonstrativo para 

introduzir a ideia. A escola não tem laboratório, o foco do 

ensino é o conteúdo, então faço o melhor para motivá-los dentro 

da proposta da escola”. 
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Normalmente as aulas de Gabriela são expositivas, com espaço para os 

questionamentos orais e exercícios de fixação, conforme ela denomina. Tais atividades 

são consideradas na avaliação da compreensão do tema pelos estudantes. No entanto, a 

avaliação formal, por meio de provas é também empregada, dentre outras razões, por se 

tratar de uma exigência da escola. 

“Embora na minha escola predomine a avaliação formal, com 

provas, simulados, notas, procuro observar as ideias prévias e a 

compreensão dos conceitos químicos através dos 

questionamentos orais, levando em conta a discussão do grupo 

e as ideias prévias de cada aluno. Além disso, quando eles estão 

fazendo os exercícios de fixação, gosto de circular pela sala 

para observar o que está sendo feito e valorizo muito a 

participação dos alunos na correção oral destes exercícios”. 

PaP-eR – As soluções no nosso dia a dia (Vera) 

Numa turma de 2º ano do Ensino Médio, Vera inicia a aula retomando uma 

atividade realizada na aula anterior, na qual foram empregados rótulos de água mineral, 

uma das estratégias por ela apontada como eficiente para o ensino do tema, e que se 

relaciona a uma das ideias centrais do CoRe: unidades de concentração.  

“Procuro elaborar atividades que se aproximem da realidade 

do meu aluno, tentando fazer com que o mesmo se identifique 

com o trabalho, provocando assim, o seu interesse e 

encorajando-o a responder perguntas que, de outro modo, ele 

sequer participaria da discussão. Atividades como esta, com a 

do rótulo de água mineral, se aproximam do cotidiano dos 

alunos, e permite trabalhar muitos conceitos dentro da unidade 

soluções, utilizo já há alguns anos e dá muito certo para 

trabalhar com este tema”. 

Na atividade com os rótulos (Figura 14), a professora questiona os estudantes 

sobre as diferenças existentes na composição química da água mineral: As águas “com” 

e “sem” gás têm a mesma composição química? De onde vem o gás da água mineral? 

As águas minerais de diferentes regiões têm a mesma composição química?  De onde 

vêm os sais minerais presentes nestas águas? 
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Figura 14. Exemplo de rótulo empregado na atividade. 

A partir dos questionamentos e respostas dos alunos Vera retoma os conceitos de 

substância e de misturas homogêneas e heterogêneas. Segundo ela, os alunos 

confundem estes conceitos por falta de uma formação anterior mais sólida, dificultando, 

dessa maneira, o entendimento de outros assuntos estudados posteriormente.  

“Ficamos com uma carência de professores de química na 

escola, os alunos tiveram aulas desta disciplina com professores 

que não eram formados nesta área. Então os alunos chegam 

com ideias equivocadas de alguns conceitos químicos. Eu tenho 

muita dificuldade em desconstruir estas ideias equivocadas para 

construir o conceito quimicamente correto. Não adianta eu 

seguir com os alunos, com eles com uma “base” equivocada”.   

Após esclarecimentos Vera segue a aula introduzindo o conceito de soluções e 

concentração, sempre questionando os alunos, na tentativa de favorecer a compreensão 

acerca das ideias centrais do tema. Neste momento, informações contidas nos rótulos 

são empregadas na explicação das unidades de concentração. Para ela, esse tipo de 

atividade é considerado importante para o ensino do tema, dentre outras razões, por 

favorecer o entendimento da relação da concentração com os efeitos das substâncias. 

“Utilizando rótulo de água mineral é possível identificar os 

compostos químicos presentes, as concentrações, além de 

trabalhar diversos conceitos de unidades de concentração”. 

Vera traz ainda para discussão expressões do cotidiano, como “café forte” e 

“café fraco”, para introduzir os termos: solução, soluto e solvente. Assim, ela propõe 

uma atividade experimental demonstrativa, com a intenção de discutir outra ideia 

central relacionada ao tema: diluição das soluções. Na atividade são introduzidos os 

termos soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas. Ela espera que, a partir do 
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experimento, os discentes elaborem as primeiras noções sobre soluções e concentração, 

evidenciando, dessa maneira, a presença do tema na vida diária. 

“Eu trago para a sala de aula informações que estão presentes 

no dia a dia deles, no caso das soluções: rótulos de água, de 

cosméticos, de remédios... Discuto as questões que envolvem a 

preparação do cafezinho, do suco que eles tomam na merenda, 

por exemplo. Eu sinto que eles ficam mais atentos, mais 

motivados, “prende” a atenção dos alunos... Então no meu 

planejamento eu sempre procuro pensar em exemplos do 

cotidiano deles para trazer para sala de aula”. 

O experimento proposto por Vera é de simples execução. São adicionadas 

diferentes quantidades de refresco em pó (Ki-suco), sabor uva, em quantidades iguais de 

água (Figura 15). As soluções são colocadas em balões volumétricos e, após isso, é 

discutida a relação existente entre a quantidade de soluto e o volume de solução. A 

professora solicita que os alunos discutam as diferenças observadas nas três soluções e, 

a partir disso, discute os termos: “soluto”, “solvente”, “concentrado” e “diluído”. 

Também são solicitados cálculos da concentração em gramas por litro (g/L) das 

soluções contidas em cada um dos balões, considerando a informação contida na 

embalagem (25g do pó para 1L de refresco)  

 

Figura 15. Simulação da atividade experimental com o refresco em pó. (Fonte: a autora). 

Tanto nas respostas dadas para o CoRe quanto na observação das aulas, a 

professora mescla ações que visam trabalhar os aspectos macroscópicos e 

microscópicos envolvidos no tema soluções. Nesse sentido, a experimentação é vista 

como importante para a compreensão do tema. 

“As atividades experimentais têm um papel fundamental no 

ensino de química, pois experimentos simples, como este do 

refresco em pó, auxiliam na formação dos conceitos, visão 

macroscópica e microscópica, no desenvolvimento cognitivo do 

aluno, além de criar um ambiente favorável a aprendizagem 

pelas interações professor-aluno e aluno-aluno”. 
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Na aula de Vera observa-se importância por ela dada ao planejamento das aulas 

e ao uso de diferentes estratégias instrucionais no processo de ensino-aprendizagem. 

Percebe-se o aluno como ativo no processo de construção do conhecimento e o 

professor atento à criação de situações que estimulem e facilitem a aprendizagem. O 

processo de avaliação, embora não apareça de forma explicita durante a aula, parece ser 

centrado na observação, na análise das atividades desenvolvidas e no desenvolvimento 

pessoal do aluno. 

“Procuro verificar durante as aulas, como forma de avaliação, 

a evolução conceitual, contrastando com as ideias iniciais (os 

modelos explicativos) e as conclusões após a minha 

intervenção, em relação aos conceitos trabalhados em cada 

atividade”.  

7.3. Considerações sobre o PCK das professoras com base no Modelo de 

Grossman (1990): relações com as narrativas 

Nesse tópico discutimos o CoRe e os PaP-eRs à luz de elementos presentes no 

modelo proposto por Grossman (1990), descrito no capítulo “Referenciais Teóricos”, 

que apresenta uma relação entre os principais domínios do conhecimento do professor e 

descreve o PCK como componente resultante da transformação dos conhecimentos do 

conteúdo específico, da pedagogia e do contexto, associado às crenças dos professores 

(OLIVEIRA JR., 2011), sendo constituído, dessa maneira, pelo conhecimento da 

compreensão dos estudantes, do currículo e das estratégias instrucionais. Na análise, 

apresentada a seguir, será discutida a relação destes elementos com: 1) o contexto em 

que cada uma das professoras está inserida e; 2) as suas histórias de vida, a partir das 

informações contidas nas narrativas autobiográficas. Na medida do possível serão 

articuladas as ideias do CoRe e os demais elementos que originaram os PaP-eRs: 

observação das aulas e entrevistas. 

Conhecimento da compreensão dos estudantes 

Neste tópico discutimos acerca do conhecimento das professoras no diz que 

respeito à compreensão dos estudantes sobre o tema estudado. Sobre este aspecto, as 

três professoras reconhecem as dificuldades de aprendizagem dos alunos acerca do 

conteúdo ensinado e planejam suas aulas considerando essas dificuldades. Ou seja, a 

abordagem do tema é feita, muitas vezes, com base no nível de conhecimento do aluno, 

com grande ênfase em exemplos do cotidiano ou de situações mostradas na mídia.  
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Para explicar mistura de soluções, por exemplo, eu sinto que 

eles têm muita dificuldade. Por que não reage quando eu coloco 

açúcar na água? Eu tenho que fazer uma explicação muito 

simplista do fenômeno, falo da questão energética, associo a 

ideia do abraço para relacionar a energia de solvatação, mas 

eu não posso avançar muito, falta conhecimentos prévios... 

Como a aplicabilidade da ideia de misturas dentro do tema 

soluções é titulação, e este assunto é pouco cobrado nas provas 

que os alunos costumam fazer, ENEM, vestibulares etc. e eles 

têm muitas dificuldades nestes cálculos, eu priorizo outras 

ideias, por exemplo, a diluição que está no dia a dia deles 

(Vera). (Trecho extraído do CoRe) 

Eles têm muita dificuldade em relacionar o que é visto na sala 

de aula com o dia a dia deles. Procuro desenvolver atividades 

em que o aluno possa fazer relações, bem como compreender e 

utilizar conceitos químicos dentro de uma visão tanto 

macroscópica quanto microscópica. Geralmente eu trabalho 

com imagens do cotidiano para que eles estabeleçam estas 

relações com o cotidiano deles. Nesta aula de sais, por exemplo, 

eu trouxe imagens do “mar” que está ali pertinho deles, do 

“mármore” que aparece muito em filmes, nas estátuas, e do 

“gesso” que é muito comum para eles também (Carla). (Trecho 

extraído do CoRe) 

Vera e Carla demonstram ter clareza sobre a natureza das dificuldades dos 

estudantes para compreender determinado tema, assim como da ausência dos conceitos 

prévios necessários para a aprendizagem daquele conteúdo. Esse conhecimento é 

resultado da larga experiência na sala de aula, uma vez que ambas possuem mais de dez 

anos de docência no Ensino Médio. Por outro lado, é notável a segurança de Gabriela, 

professora menos experimente, sobre o seu conhecimento acerca da compreensão dos 

alunos acerca do tema.  

Quando vou trabalhar determinada ideia em sala de aula, eu 

parto daquilo que eu sei que eles já sabem, pois como trabalho 

com todos os primeiros anos da escola, eu sei o que eles já 

viram, e tenho certeza que eles aprenderam e sabem aqueles 

conhecimentos prévios. Por exemplo: eu sei que eles sabem 

identificar ácidos e bases, que sabem reações químicas então 

vão saber equacionar a reação de neutralização e formação de 

sal (Gabriela). (Trecho extraído do CoRe) 

Ela não parece ter dúvida quanto ao entendimento dos alunos sobre temas 

anteriormente trabalhados, que servirão de base para os conhecimentos novos. Além 

disso, demonstra bastante maturidade na forma como conduzir a aula, nos exemplos 

apresentados e nas atividades desenvolvidas. Embora Gabriela seja considerada novata, 
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se comparada às demais, a formação inicial diferenciada, com a participação ativa em 

projetos voltados ao Ensino de Ciências, parece influenciar fortemente a sua atuação 

como professora.  

No decorrer da graduação fui bolsista de iniciação científica em 

projetos na área de Educação. A participação neste projeto me 

possibilitou ter um contato com a escola antes do período dos 

estágios curriculares, o que me permitiu desenvolver um 

trabalho diferenciado daqueles vivenciados na sala de aula 

durante o estágio. Nada mais gratificante do que ver a alegria 

dos alunos ao aprender a bela química presente em nossas 

vidas, ter o envolvimento com escola e professores, e saber que 

tive a oportunidade de contribuir para a educação desses 

jovens. Além disso, aprendi muito com o trabalho em equipe 

(Gabriela). (Trecho extraído da narrativa autobiográfica) 

Segundo Lucchiari (1997), a história familiar é o ponto de partida para a 

constituição dos conceitos que os jovens têm de si mesmos, assim como para a 

compreensão das suas aptidões. As escolhas vivenciadas se dão a partir de modelos 

familiares, que também acabam influenciando no juízo de valores do sujeito acerca das 

profissões. Nessa perspectiva, de acordo com narrativas, dentre as três professoras, 

Gabriela parece ter recebido maior influência para a escolha pela docência no ambiente 

familiar, fato que também sugere influenciar a sua postura frente ao ensino.  

Pelo fato da minha mãe ser professora e desde muito nova ser 

carregada para a escola todos os dias com ela, pois ela tinha 

medo de me deixar com pessoas estranhas, desenvolvi a 

admiração por coisas relacionadas ao magistério, como por 

exemplo, a minha brincadeira predileta era “brincar de 

escolinha”, onde eu sempre era a professora (Gabriela). (Trecho 

extraído da narrativa autobiográfica) 

De Gaulejac (2007) demonstra que o projeto dos pais orienta-se por duas lógicas 

contraditórias: a primeira, de reprodução, em que o desejo deles é ver o filho 

continuando a sua própria história e, a segunda, de diferenciação, em que eles desejam 

que os filhos realizem tudo o que eles próprios não puderam realizar, encorajando a 

singularidade, a autonomia e a oposição. A primeira lógica proposta pelo o autor pode 

estar relacionada ao caso de Gabriela que, sem dúvida, recebeu forte influência da mãe 

no diz respeito ao encantamento pela a docência e às escolhas realizadas ao longo de 

sua trajetória profissional. 

De maneira geral, percebe-se que as três professoras valorizam o conhecimento 

prévio dos alunos e, com base nisso, planejam suas ações na sala de aula. Muitos 
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autores (PORLAN & RÍVERO, 1998; CAMPOS & NIGRO, 1999; MIRAS, 2006) 

defendem a ideia de que os alunos sempre têm algum conhecimento prévio sobre o 

assunto que será ensinado. Segundo Miras (2006) o aprendizado é resultado de uma 

atividade mental construtiva que não pode ser realizada no vácuo, e essa construção do 

conhecimento não começa do zero, nem mesmo nos momentos iniciais da escolaridade. 

Acho importante partir da ideia do que eles já sabem, eles 

sempre têm algum conhecimento prévio que é significativo para 

aquele conteúdo que você vai trabalhar. Quando você vai 

começar um conteúdo que é muito distante da realidade, do 

cotidiano deles se torna muito difícil o aprendizado por que têm 

as relações, eles têm que fazer essas relações com alguma coisa 

que já venha prévia (Carla). (Trecho extraído do CoRe) 

Também é perceptível a preocupação das três professoras em trabalhar os 

aspectos macroscópicos e microscópicos relacionados ao tema. Segundo elas, os 

estudantes apresentam dificuldades em compreender essas diferentes formas de 

representação.  

Muitas vezes os alunos tem uma visão tão distorcida que foge ao 

que é a realidade. É complicado, muitas vezes, a gente ter que 

desfazer esta ideia que os alunos têm sobre determinado 

fenômeno (Vera). (Trecho extraído do CoRe) 

Dificuldades dessa natureza são também evidenciadas em muitos estudos 

(SEUFERT, 2003; GRECA & SANTOS, 2005, SOUZA & CARDOSO, 2009). Seufert 

(2003), por exemplo, constatou que os estudantes se concentram mais sobre as 

características concretas de um fenômeno e que apresentam dificuldades ao realizar 

conexões entre os diferentes níveis de representações, macroscópico e microscópico. O 

ensino e a aprendizagem de química requerem processos de teorização, construção e 

reconstrução de modelos que possibilitem a interpretação da natureza e a elaboração de 

explicações por parte do estudante, favorecendo a manipulação e a proposição de 

previsões acerca de fenômenos observáveis, ou seja, que usem, de forma adequada, 

múltiplas representações (SOUZA & CARDOSO, 2009). 

Currículo  

Carla e Vera lecionam em escolas públicas cujo foco não é somente a preparação 

para exames, como o ENEM. Por essa razão, ambas possuem maior flexibilidade para 

selecionar os temas a serem trabalhados e aprofundar na abordagem de conteúdos 
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considerados, por elas, necessários à formação do aluno para a cidadania. Nesta 

concepção de ensino, o professor deixa de ser um técnico que aplica um saber 

produzido por outros e passa a ser considerado um agente racional, isto é, um prático 

que, em sala de aula, toma decisões contextualizadas para as quais pode fornecer uma 

justificativa racional (MAUÉS, 2003). 

 Por outro lado, Gabriela é professora da rede particular, em uma escola cujo 

foco principal é o bom desempenho dos estudantes em exames como o ENEM, usados 

para o ingresso no Ensino Superior. Neste cenário, a professora possui pouca 

flexibilidade para selecionar os temas a serem trabalhados, bem como para dedicar 

tempo ao aprofundamento de determinados conteúdos. Embora não apresente grandes 

dificuldades na preparação e condução das aulas, ela considera o conteúdo programático 

de química, para o Ensino Médio, muito extenso. Na fala sua observamos a dicotomia 

existente entre ‘cobrir todo o currículo’ e ‘ensinar para o entendimento’ (GEDDIS et al., 

1993). 

Embora hoje, não tenha muitas dificuldades em preparar e 

ministrar aulas considero o conteúdo programático de química 

do Ensino Médio muito extenso. Penso ser necessário rever o 

excesso de conteúdos que povoa as propostas de ensino de 

ciências no Ensino Médio. Leciono em uma escola onde o foco 

dos alunos é o ingresso na Universidade, então preciso 

trabalhar TODOS os conteúdos, e suas particularidades 

(Gabriela). (Trecho extraído da narrativa autobiográfica) 

Exames nacionais como o ENEM e os vestibulares, estes últimos já abolidos de 

muitas universidades, têm influenciado o ensino praticado nas escolas. Segundo Costa-

Beber e Maldaner (2015) não se pode atribuir à educação escolar apenas a função 

preparatória para as provas de ingresso no Ensino Superior. Entretanto, parece 

importante considerar o fato de que as características dos processos seletivos para o 

ingresso no Ensino Superior podem influenciar significativamente o currículo escolar, o 

que constitui uma forma de induzir mudanças que podem melhorar a qualidade do 

ensino, ou não.  

“A substituição dos vestibulares tradicionais pelo novo ENEM tem 

como objetivo induzir a reestruturação dos currículos do Ensino 

Médio e, por meio destes, melhorar a qualidade da educação. No 

entanto, o ingresso no Ensino Superior, por meio desse exame ou não, 

não pode, de maneira alguma, limitar a inserção cultural das novas 

gerações pela concepção equivocada de exames realizados com base 

em perguntas que confundem e em memória mecânica. É preciso 

vigilância para que não se confunda os fins da Educação Básica, pois 
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se este não fosse um problema já existente, a possibilidade de induzir 

melhorias no currículo e na qualidade da Educação Básica, por meio 

da mudança nos processos seletivos de ingresso no Ensino Superior, 

não seria considerada pertinente” (COSTA-BEBER & MALDANER, 

2015, p.52) 

Na literatura também encontramos pesquisas que sinalizam para a influência do 

contexto no PCK dos professores (SILVA, 2012; SILVA & FERNADEZ, 2014). No 

entanto, de acordo com estes estudos, um professor cujo PCK é desenvolvido, faz 

adaptações em seu ensino de acordo com a instituição onde está inserido. Tais estudos 

também reafirmam a importância do contexto como forma de promoção do 

desenvolvimento do PCK. Percebemos na postura de Gabriela, por exemplo, que apesar 

das imposições colocadas pela escola em relação aos conteúdos, suas ações são 

direcionadas a um ensino que seja útil para a compreensão do mundo, pelos estudantes.  

Quando eu trabalho com o tema função inorgânica sal, por 

exemplo, quero que eles reconheçam os sais que estão presentes 

nos produtos consumidos, e o porquê da preocupação com a 

saúde relacionado ao excesso de sal. Me preocupo que eles 

façam estas relações e que não se detenham somente ao 

conceito químico (Gabriela). (Trecho extraído do CoRe) 

Por outro lado, Vera também faz modificações na sua prática, baseadas naquilo 

que considera importante que os seus estudantes aprendam. Os conteúdos exigidos nos 

exames e as dificuldades apresentadas pelos alunos são justificativas, por ela 

apresentadas, para as decisões tomadas na sala de aula, sobre o que ensinar e o que não 

ensinar, para aquele grupo específico de estudantes. 

(...) Como a aplicabilidade da ideia de misturas dentro do tema 

soluções é titulação, e este assunto é pouco cobrado nas provas 

que os alunos costumam fazer, ENEM, vestibulares etc. e eles 

têm muitas dificuldades nestes cálculos, eu priorizo outras 

ideias, por exemplo, a diluição que está no dia a dia deles 

(Vera). (Trecho extraído do CoRe) 

Reflexões acerca do currículo são evidenciadas nas respostas de Carla e Vera 

com mais frequência que nas respostas de Gabriela. Isso se deve à maior flexibilidade 

oferecida pelas escolas onde as duas estão inseridas, no que diz respeito à autonomia 

diante dos conteúdos a serem trabalhados na sala de aula. Conforme observamos na fala 

de Vera, anteriormente citada, essas reflexões parecem influenciar significativamente no 

planejamento das aulas, que é realizado com base em razões particulares de cada uma 

das professoras, para o ensino daquele conteúdo em particular, com vista à 
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aprendizagem de um grupo particular de estudantes (CARLSON & GESS-NEWSOME, 

2013).  

Reflexões em torno do currículo destinado a estudantes que, provavelmente, não 

seguirão à carreira acadêmica na área específica do conhecimento e a sua relação com 

os livros didáticos atualmente adotados nas escolas, são também enfatizadas por Carla e 

Vera, nos comentários abaixo. 

As disciplinas escolares do Ensino Médio se diferenciem das 

disciplinas acadêmicas, particularmente porque elas fazem 

parte da educação de pessoas que não serão especialistas em 

uma determinada área, ao saírem do Ensino Médio. Isto é uma 

coisa que me preocupo desde o início, no planejamento das 

minhas aulas, não enfatizar somente os conteúdos conceituais 

(Carla). (Trecho extraído da Narrativa Autobiográfica) 

Os debates em torno dos currículos evoluem em outro ritmo e a 

atualização dos livros não consegue acompanhar o ritmo das 

mudanças tecnológicas. Procuro me atualizar, pesquisando e 

participando de congressos e debates da área. Mas a iniciativa 

do professor, infelizmente, ainda está na vanguarda do processo 

(Vera). (Trecho extraído da Narrativa Autobiográfica) 

Segundo Talanquer (2004), para o professor experiente a tarefa de escolher uma 

atividade exige um desafio intelectual, porque ele sabe que suas ações irão determinar o 

êxito, ou não, na aprendizagem do aluno. De acordo com o autor “a tarefa demanda que 

o docente reflita sobre as metas, propósitos e a filosofia do que fazer em química em um 

dado contexto de nível de desenvolvimento intelectual, conhecimento prévio, interesse e 

motivações dos seus estudantes”. Nessa perspectiva, percebem-se nas ações das 

professoras tentativas de transformar o conhecimento acadêmico em conhecimento 

acessível aos alunos do Ensino Médio. Os conteúdos, considerados por elas essenciais, 

são selecionados, enfatizando-se, na medida do possível, a relação conceito-fenômeno, 

em detrimento de um ensino voltado meramente aos aspectos conceituais e, portanto, 

desvinculados da realidade dos estudantes.  

Estratégias Instrucionais 

Os modelos de ensino são representações criadas com o propósito de subsidiar 

os estudantes a aprender algum aspecto do modelo curricular, que podem ser desenhos, 

maquetes, analogias e simulações (JUSTI, 2006). Enquanto que os modelos didáticos 

estariam relacionados “ao conjunto de procedimentos construídos com o propósito de 
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promover a educação” (FRANCISCO JR., 2010). Para Lima e Nuñéz (2013) ambos são, 

portanto, ferramentas mediadoras entre os modelos elaborados pelos estudantes e os 

científicos, em um processo de negociação e construção de significados, e se relacionam 

intimamente com o PCK do professor de química. Neste sentido, as estratégias 

instrucionais referem-se à mobilização e à organização de recursos, utilizados para a 

realização de uma tarefa ou explicação (sendo recursos materiais ou humanos), 

vinculados à compreensão do conhecimento dos alunos e do contexto, fundamentados 

no conhecimento do conteúdo (OLIVEIRA JR. & FERNANDEZ, 2011).  

Na seleção das estratégias de ensino e dos diferentes recursos empregados na 

abordagem do conteúdo, Carla e Vera costumam considerar as concepções alternativas e 

as dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Dentre as estratégias metodológicas 

empregadas por ambas, de acordo com os materiais analisados, destacam-se: os 

questionamentos colocados no decorrer das aulas; e as atividades de natureza 

investigativa, que levam o aluno a observar, analisar, pesquisar, classificar e caracterizar 

um dado fenômeno químico (MAUÉS, 2003). Um exemplo de atividade investigativa 

foi à desenvolvida por Carla, para discutir a solubilidade dos sais, já mencionada 

anteriormente.  

Além do quadro e pincel, nas aulas de Carla e Vera também evidenciamos o uso 

de recursos audiovisuais tais como imagens e projeções em slides. De acordo com as 

professoras, também é frequente nas suas aulas o emprego de outros recursos como 

filmes, pesquisas na internet e kits de laboratório. No entanto, estes recursos não foram 

evidenciados nas aulas observadas, exceto na atividade de solubilidade, realizada por 

Vera, que empregou algumas vidrarias do laboratório. Também não foi verificada, 

nestas aulas, a aplicação de questionários ou listas de exercícios.  

Gabriela, por outro lado, também parte do conhecimento prévio dos alunos para 

iniciar a abordagem de um tema, mas emprega estratégias menos diversificadas, como 

os exercícios de fixação e alguns experimentos demonstrativos. Suas aulas são, 

predominantemente, expositivas. Os recursos utilizados, praticamente, se limitam ao 

quadro e pincel.  

Costumo iniciar as ideias com exemplos para que os alunos 

cheguem onde quero, ao conceito daquela ideia. Algumas vezes 

realizo algum experimento demonstrativo para introduzir a 

ideia. A escola não tem laboratório, o ensino é tradicional, 

então faço o melhor para motivá-los dentro da proposta da 

escola (Gabriela). (Trecho extraído do CoRe) 
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A diversidade no uso dos recursos didáticos é recomendada e permite a ligação 

entre teoria e prática. Diante das condições oferecidas pela escola, Gabriela recorre às 

atividades experimentais de caráter demonstrativo, como forma de motivar e favorecer o 

entendimento dos estudantes. Atividades de natureza experimental são importantes e 

devem ser conduzidas visando diferentes objetivos, tais como: demonstrar um 

fenômeno, ilustrar um princípio teórico, coletar dados, testar hipóteses, desenvolver 

habilidades de observação ou medidas, adquirir familiaridade com aparatos, entre 

outros, permitindo o desenvolvimento do raciocínio crítico e reflexivo do aluno 

(FERREIRA, 2010).   

Vera reconhece que o laboratório de ciências e o laboratório de informática da 

escola não apresentam as condições necessárias para utilização pelos estudantes. 

Também ressalta a defasagem dos professores frente às novas tecnologias de ensino.  

Agora neste momento nós estamos num processo de formação 

continuada no Estado, um curso sobre as tecnologias da 

informação. Eu fico pensando quanta coisa bonita, inovadora, 

interessante, como nós estamos defasados e chatos na sala de 

aula. Tantos recursos à disposição e a gente ali, no quadro 

branco, no máximo com um projetor. Como o ensino é tedioso e 

defasado em relação a tudo isso. A teoria é bonita, mas quando 

a gente vai para a realidade... Nossa escola tem laboratório de 

informática, laboratório de ciências... agora o de informática 

que tem vinte e poucas máquinas, se tiver 2 funcionando é 

muito, por exemplo (Vera). (Trecho extraído da narrativa 

autobiográfica) 

Na escola, de modo geral, predomina a tradição de ensinar os 

conteúdos da forma como eles foram aprendidos no passado. É 

uma pena que o processo educativo, não tenha conseguido 

acompanhar tanta evolução. Ainda há educadores 

“analfabetos” em informática, não sabem sequer ligar um 

computador tornando-se ultrapassados em relação a uma 

grande parte de seus alunos. Mesmo os professores mais bem 

informados sentem dificuldades para tratar de tecnologias 

recentes (Vera). (Trecho extraído da narrativa autobiográfica) 

Este avanço tecnológico ainda é um grande desafio para nós 

docentes que estamos aprisionados ao modelo tradicional no 

qual fomos formados e, de certa forma, “moldados”... Acho de 

grande importância no processo ensino-aprendizagem, pois é 

uma ferramenta a mais para inovação das aulas de forma a 

despertar interesse do aluno ao aprendizado, como também 

incluí-lo no mundo da tecnologia, ou seja, da atualidade 

(Carla). (Trecho extraído da Narrativa Autobiográfica) 
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As reflexões de Vera e Carla a respeito da necessidade de apropriação das novas 

tecnologias de ensino e do desafio para o docente diante destas inovações é reportada 

por Coracini (2006), quando sinaliza que 

O efeito de naturalização das chamadas novas tecnologias, como base 

para um desempenho pedagógico de qualidade, instaura, no 

imaginário do professor, uma situação de conflito, despertando, ao 

mesmo tempo, o desejo de dominá-las e a angústia diante da 

constatação de seu desconhecimento e das dificuldades que colocam 

em xeque sua autoridade ou poder legitimado pelo saber que, embora 

lhe seja ainda atribuído pelo imaginário social, se vê questionado 

(CORACINI, 2006, p. 8). 

Segundo Carla, suas práticas de ensino passaram por grandes transformações ao 

longo dos anos. É notória a insatisfação da professora frente às suas práticas de ensino, 

segundo ela, pouco motivadoras e obsoletas naquele momento.  De acordo com relatos 

presentes nas narrativas, a influência de ações no âmbito da formação continuada, como 

a participação no PIBID, foi determinante para que mudanças significativas ocorressem 

em sua prática. 

As minhas aulas eram as mesmas desde que comecei a lecionar, 

quadro, pincel, livros. Usava os textos do livro para 

contextualizar algum ou outro conteúdo... Paralelo a essas 

inquietações, me matriculei em um curso, modalidade 

semipresencial de Métodos e Técnicas de Ensino. Depois que 

terminei o curso e achei ter resolvido meu problema com aulas 

desmotivadas, me acomodei, e fiquei com aquelas práticas por 

algum tempo... A grande mudança para mim enquanto 

professora foi quando participei do PIBID, em 2011. 

Começamos a ler e discutir artigos sobre métodos de ensino, 

sobre outras formas de se abordar o conteúdo e trabalhamos 

juntos na elaboração de aulas contextualizadas. Conheci novos 

recursos tecnológicos, novas tendências de ensino e discutia o 

que fazia na escola, com muita troca de saberes entre aqueles 

estudantes... (Carla). (Trecho extraído da narrativa autobiográfica) 

Essa capacidade contínua de reflexão, evidenciada nos comentários de Carla, é 

considerada elemento central no desenvolvimento do PCK (FREIRE & FERNANDEZ, 

2014) e tem contribuído, de forma positiva, com as suas concepções/ações no contexto 

da sala de aula. De acordo com as narrativas, o PIBID tem se mostrado um espaço 

profícuo para a reflexão acerca das estratégias instrucionais, aqui entendida como a 

capacidade de o professor mobilizar e organizar recursos para suas ações na sala de 

aula. Na fala de Carla, a seguir, é mencionada a importância da investigação e da 
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argumentação no contexto escolar. A professora sinaliza ainda para a importância da 

autonomia do aluno e do “ensinar a pensar”.  

Percebi que preciso trabalhar a investigação e a argumentação 

nos meus alunos, dar-lhes autonomia e ensiná-los a pensar, 

outro desafio que ultimamente venho me desdobrando para 

colocar em prática, porque nem eu mesma vim de uma escola 

que me ensinou a pensar. Preciso saber trabalhar com as TICs, 

explorar as várias possibilidades que a internet nos traz, com 

seus aplicativos na área de química. Tudo está em um acelerado 

movimento e não posso ficar a mercê dessas inovações (Carla). 
(Trecho extraído da narrativa autobiográfica) 

De acordo com Martins et al. (2006, p.28) ensinar ciências implica “ensinar a 

pensar, conhecer os modos de pensar, conviver com dúvidas e procurar viabilidade nos 

modelos interpretativos”. Carla também traz à tona aspectos de sua formação, quando 

menciona que é fruto de uma escola que não a ensinou a pensar.  

Neste sentido, o principal teste educacional do mundo apresenta dados que 

corroboram com a preocupação apontada por Carla. O Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA), desenvolvido e coordenado pela Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) avalia a capacidade dos jovens 

em solucionar problemas inéditos, que exigem mais que uma fórmula para serem 

resolvidos, e a habilidade para explicar suas ideias de forma clara, com base em 

evidências científicas. Na avaliação realizada com 57 países, o Brasil ficou em 52º lugar 

na área de Ciências, em 2006. Neste período, o aluno médio brasileiro encontrava-se no 

nível 1, o mais baixo, quando só se resolve questões que façam parte de sua rotina, ou 

cuja solução esteja evidenciada no próprio enunciado da questão. O país teve 27% de 

alunos que sequer chegaram ao patamar mínimo, ou seja, que não conseguiam nem 

entender a questão colocada (BYBEE et al., 2009). Dados dos últimos exames, 

realizados em 2009 e 2013 sinalizam para as mesmas tendências. Esses dados são 

preocupantes e alertam para a necessidade premente de mudanças no cenário 

educacional, em especial, no âmbito da formação inicial e continuada de professores. 

A partir da observação das aulas e entrevistas percebe-se que o conhecimento, 

pelas professoras, acerca da compreensão dos estudantes e suas dificuldades de 

aprendizagem, assim como do contexto em que estão inseridas, influenciam diretamente 

na seleção dos conteúdos e estratégias instrucionais empregadas. Essas ações realizadas 

na tentativa de tornar o conteúdo compreensível aos estudantes são entendidas como 

manifestações do PCK de cada uma das professoras. A análise dos dados revela ainda 
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que diferentes elementos relacionados ao PCK pessoal (baseado na experiência pessoal, 

nas crenças e nos objetivos do ensino para um determinado professor) foram 

mobilizados. Na busca por relações entre as trajetórias de vida e o PCK das professoras 

obtivemos resultados que nos levam a concordar com Freire e Fernandez (2014, p. 322), 

quando assumem que “existem tramas que são estabelecidas ao longo de nossas vidas, 

que existem laços que construímos conscientemente e outros que sequer temos 

conhecimento, mas que nos levam por diferentes caminhos de desenvolvimento 

pessoais e profissionais”.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até onde vai o nosso conhecimento, são poucas as iniciativas, reportadas na 

literatura, de trabalhos que relacionam, diretamente, as narrativas autobiográficas dos 

professores com o tipo de PCK por eles desenvolvido. Com base nisso, neste trabalho 

buscamos indícios que nos levassem a responder à seguinte questão de pesquisa: Quais 

as possíveis relações existentes entre a trajetória de vida do professor da Educação 

Básica e as manifestações do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) 

evidenciadas em sua prática docente? 

Primeiramente, buscamos conhecer sobre a situação profissional dos egressos do 

curso de Licenciatura em Química da UESC e verificamos que a maioria não atua como 

professor da Educação Básica. Parcela significativa dos egressos buscou cursos de pós-

graduação, especialmente mestrados e doutorados. Também verificamos que essa 

tendência é mais evidenciada com aqueles que concluíram a graduação a partir de 2008. 

Isso se justifica pelo aumento de cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) na 

própria universidade e na região. Esses dados também nos remetem à necessidade de 

mais incentivos que atraiam esses profissionais para a escola e para a necessidade de 

melhorias nas condições oferecidas ao professor, como salários mais dignos e melhores 

condições de trabalho. 

As narrativas autobiográficas se mostraram um espaço propício para a reflexão, 

por parte das professoras, ao descreverem, de modo sistemático, sobre vivências 

pessoais e profissionais, sobre suas emoções e descobertas, e sobre a forma como se 

desenvolveram profissionalmente ao longo de suas trajetórias de vida. Por meio das 

narrativas pudemos especular sobre as teorias que norteiam suas práticas pedagógicas, o 

processo de produção dos conhecimentos necessários ao aprender e ensinar, bem como 

repensar o processo de formação docente a partir das suas próprias necessidades 

(CUNHA & MENDES, 2010). Também podem ser empregadas quando se pretende 

verificar o processo de construção dos saberes docentes e situar elementos que 

contribuem para a produção dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento 

profissional, ou seja, o processo pelo qual o professor desenvolve o seu PCK. 

Sobre as manifestações do PCK das professoras em diferentes estágios da prática 

docente algumas considerações merecem destaque. Verificamos que o conhecimento do 

tema, por parte das três professoras, é considerável. As três manifestam um adequado 

conhecimento do conteúdo propriamente dito, dos fatos, fenômenos e conceitos que são 
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pertinentes ao ensino dos temas trabalhados. Também verificamos que as concepções 

acerca do ensino das professoras não diferem, de forma significativa. Apesar de 

Gabriela ter concluído o Curso mais recentemente, e ter vivenciado experiências 

formativas diferenciadas das demais, a vivência das duas professoras mais experimentes 

em projetos como o PIBID ou mesmo o ingresso no Mestrado, contribuiu para a 

formação de ambas. Isso justifica o porquê de as três professoras apresentarem 

concepções adequadas acerca do ensino, tais como aquelas relacionadas à valorização 

dos conhecimentos prévios dos estudantes, a importância da experimentação, a 

abordagem de situações do cotidiano e a necessidade de melhor formação para lidar 

com as novas tecnologias. 

Com relação ao “Conhecimento Pedagógico Geral” das professoras verificamos 

que as abordagens de ensino predominantes são a tradicional e a cognitivista 

(MIZUKAMI, 1986). Vera e Carla consideram a abordagem cognitivista, com ênfase 

em aspectos que caracterizam as atividades investigativas, mais interessantes e 

favoráveis à aprendizagem, e tentam trabalhar nesta direção, uma vez que as escolas nas 

quais atuam oferecem essa flexibilidade. Por outro lado, a influência do contexto da 

escola privada, faz com que nas aulas de Gabriela prevaleça a abordagem tradicional, 

numa sequência lógica de aulas expositivas. Aspectos relacionados à estrutura física da 

escola, como as condições dos laboratórios e das salas de aula, por exemplo, também 

influenciam no tipo de abordagem empregada pelas professoras na condução de suas 

aulas. Tais resultados mostram como o PCK do professor é fortemente influenciado 

pelo o contexto no qual está inserido.  

Shulman (1987) considera que o PCK é constituído pelas interpretações e 

transformações que o professor, em determinado contexto, realiza no conhecimento do 

conteúdo para facilitar a aprendizagem do aluno. Nesse sentido, as concepções e ações 

das professoras sobre o ensino dos temas, nos seus diferentes contextos, nos levam a 

crer que todas apresentam um PCK bem desenvolvido.  

Os dados discutidos neste trabalho sinalizam para relações existentes entre a 

trajetória pessoal do indivíduo e a sua postura no dia a dia da sala de aula, que são as 

manifestações do PCK do professor, em ação. Cabe ressaltar que apesar de as 

evidências mostrarem que as concepções e ações do professor são influenciadas pelas 

experiências pessoais, trazidas de suas histórias de vida, estas também são fortemente 

modificadas e adaptadas de acordo com o contexto no qual estão inseridas.  
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Acreditamos que a presente pesquisa representa uma importante contribuição 

para as discussões acerca da formação docente e poderá servir de subsídio para futuras 

pesquisas relacionadas às trajetórias de vida do professor e ao desenvolvimento do 

PCK, em processos de formação inicial ou continuada.  

As limitações desta pesquisa se concentraram nas dificuldades de acesso a um 

grupo de educadores que se mostrassem disponíveis em expor sua trajetória pessoal e 

profissional. Além disso, outra dificuldade foi encontrar um conteúdo comum que 

estivesse sendo trabalho pelo grupo de professores selecionados no mesmo período em 

que ocorreu a coleta dos dados, em virtude da organização curricular das escolas onde 

estes docentes estão inseridos. 

Analisar as relações existentes entre as trajetórias de vida e as manifestações do 

PCK evidenciadas na prática docente de professores em diferentes áreas de atuação-

formação, assim como de professores mais experientes (final da carreira) são possíveis 

desdobramentos da presente pesquisa.  
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP-UESC 

 

 

 

 

 



 

106 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

  



 

109 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Pesquisadora responsável: Renata Neves Rocha 
Contato: 73-99015314/ 73-36326849 – renatanevers@gmail.com 
Endereço: Av. Lomanto Jr. 326 apto 103 – Ilhéus/ BA 

 
Informações sobre a pesquisa: O projeto “O Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) de 

professores de Química e suas trajetórias de vida: possíveis relações” tem como objetivos: investigar a 
respeito das manifestações do Conhecimento Pedagógico de docentes egressos do curso de Licenciatura 
em Química da Universidade Estadual Santa Cruz (UESC), em diferentes estágios da prática docente, e 
buscar estabelecer relações com suas experiências de vida e concepções acerca do ensino sobre 
determinados tópicos de química. Buscaremos compreender de que forma as trajetórias de vida de 
indivíduos que optaram pela carreira docente, na Educação Básica, influenciaram na escolha pela 
profissão e em suas concepções acerca do ensino.  

Os resultados dessa experiência serão de grande importância para a pesquisa no campo de 
Educação em Ciências. Assim, pedimos a autorização dos professores para que as imagens produzidas 
durante algumas das aulas realizadas na escola (apenas o professor será filmado), assim como as 
respostas dadas às entrevistas e as narrativas escritas, sejam utilizadas como objeto de estudo. Cabe 
ressaltar que, embora as intervenções propostas inevitavelmente exponham os participantes e suas 
concepções e possam representar algum tipo de desconforto ou constrangimento para os mesmos, serão 
tomados todos os cuidados necessários de modo a gerar o mínimo de risco ao participante, cuja 
identidade será mantida em sigilo. Cabe ressaltar também que o pesquisador responsável se compromete 
a prestar todos os esclarecimentos necessários ao participante da pesquisa, respeitando a Resolução 
CNS 466/2012 e suas complementares. 

 
_________________________________________ 

Renata Neves Rocha 

Eu, __________________________________, RG _________________, Professora de Química da 
escola____________________________, tendo recebido as informações acima, e ciente dos meus 
direitos, concordo em participar da referida pesquisa, bem como ter:  
 
1. A garantia de receber todos os esclarecimentos sobre todas as discussões antes e durante o 
desenvolvimento da pesquisa podendo afastar-me a qualquer momento, assim que desejar.  
2. A segurança plena de que não serei identificado, mantendo o caráter oficial da informação, assim como 
está assegurado que a pesquisa não acarretará nenhum prejuízo individual ou coletivo.  
3. A segurança de que não terei nenhum tipo de despesa material ou financeira durante o 
desenvolvimento da pesquisa, bem como esta pesquisa não causará nenhum tipo dano físico, ou mesmo 
constrangimento moral e ético.  
4. A garantia de que toda e qualquer responsabilidade nas diferentes fases da pesquisa é dos 
pesquisadores, bem como fica assegurado que haverá ampla divulgação dos resultados finais nos meios 
de comunicação e nos órgão de divulgação científica em que a mesma seja aceita.  
5. A garantia de que todo material resultante será usado exclusivamente para a construção da pesquisa e 
ficará sob guarda dos pesquisadores.  
6. A garantia de plena liberdade, de recusar-me a participar ou retirar meu consentimento, em qualquer 
fase da pesquisa, sem penalização alguma. 
7. A garantia de que receberei uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
8. A garantia de que terei esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terei 
direito, inclusive considerando benefícios e acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ou 
interrupção da pesquisa. 
 
Tendo ciência do exposto acima, desejo participar da pesquisa.  
 

Ilhéus, _______ de __________ de 20___.  
 

____________________________________________ 
                   Assinatura do Participante 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UESC  

Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro: 
Salobrinho.  

Torre Administrativa - 3° andar CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia 
Contatos Fone: (73) 3680-5319 E-mail: cep_uesc@yahoo.com.br e cep_uesc@uesc.br  

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira de 8:00 às 12:00h e de 13:30 às 16:00h 

 

mailto:renatanevers@gmail.com
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA PRODUÇÃO DAS NARRATIVAS 

AUTOBIOGRÁFICAS 

 

A NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA 

 

Prezada professora _____________________, primeiramente agradecemos a sua 

disponibilidade em participar da nossa pesquisa e gostaríamos de brevemente esclarecer do que 

se tratam as narrativas autobiográficas: 

 

As narrativas se caracterizam como uma metodologia ou procedimento para obtenção 

de informações e como estratégia para formação de professores (NÓVOA, 1992). Possibilita ao 

sujeito da pesquisa, ao organizar as ideias para o relato escrito, reconstruir e dar sentido pessoal 

as suas experiências de vida de modo reflexivo, colaborando, desse modo, para a compreensão 

de sua própria prática (NÓVOA & FINGER, 1988). Ao narrar a sua trajetória de vida o sujeito 

retoma alguns sentidos dados ao longo dessa trajetória, passando a redefini-los, reorientá-los, 

construindo novos sentidos para a sua história. Não é um simples narrar de acontecimentos, a 

narrativa permite uma atitude reflexiva, identificando fatos que foram, realmente, construtivos 

na própria formação (MORAES, 2004). 

 

Nessa perspectiva, pedimos que produza um texto, com a maior riqueza de detalhes possível, 

considerando os seguintes aspectos: 

 

a) Sua trajetória de vida até a escolha pela carreira docente, com enfoque em experiências 

pessoais que influenciaram na sua decisão profissional. 

b) Qualquer situação ou fato que, direta ou indiretamente, influenciaram na sua decisão pela 

docência. 

c) A sua trajetória na docência, propriamente dita, com reflexões sobre momentos considerados 

relevantes na sua carreira enquanto professor de química para a Educação Básica. 

d) Considerações acerca da sua formação inicial e continuada. 

e) Perspectivas profissionais: objetivos profissionais a curto e longo prazo. 

 

Gostaríamos de pedir que as narrativas fossem entregues até o dia ________ para o e-

mail: renatanevers@gmail.com 

 

Atenciosamente, 

Mestranda Renata Neves Rocha 

Orientadora: Luciana Passos Sá 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA DO CoRe 

 

*Ideia = conceitos 

centrais sobre o assunto/ 

conteúdo específico. 

Ideia1 
 

 

 

Ideia 2 Ideia 3 

1)O que você pretende 

que os estudantes 

aprendam sobre essa 

ideia*?  

   

2)Por que é importante 

que os estudantes 

conheçam essa ideia*?  

   

3)O que mais você sabe 

sobre essa ideia* e não 

vai ensinar agora aos 

estudantes? 

   

4)Quais são as 

dificuldades e limitações 

relacionadas ao ensino 

dessa ideia* ? 

   

5)Qual o seu 

conhecimento sobre o 

que os estudantes já 

sabem (conhecimento 

prévio dos alunos) que 

influencia o seu ensino 

desta ideia*? 

   

6)Que outros fatores 

influenciam no ensino 

desta ideia? 

   

7)Que procedimentos e 

estratégias você utiliza, 

para que os alunos 

aprendam essa ideia*? 

   

8)Que formas específicas 

você utiliza para avaliar o 

entendimento ou a 

confusão dos alunos 

sobre essa ideia*? Incluir 

possíveis respostas dos 

estudantes! 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DA ENTREVISTA DAS NARRATIVAS 

AUTOBIOGRÁFICAS 

 

 


