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O CONHECIMENTO PEDAGÓGICO DO CONTEÚDO DE LICENCIANDOS EM 

QUÍMICA: UMA EXPERIÊNCIA BASEADA NA PRODUÇÃO DE SEQUÊNCIAS 

DIDÁTICAS 

RESUMO  

O Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK), do inglês Pedagogic Content Knowledge, é 

um conhecimento particular do professor, que se desenvolve ao longo da formação e no 

exercício da docência. Nesta pesquisa, de natureza qualitativa, pretendemos investigar 

aspectos do PCK de estudantes do Curso de Licenciatura em Química da Universidade 

Estadual de Santa Cruz, a partir da mobilização de seus conhecimentos de base durante a 

elaboração de uma sequência didática sobre o tema Tabela Periódica dos Elementos Químicos 

para estudantes do Ensino Fundamental, nas aulas de Estágio Supervisionado. Os dados 

analisados neste estudo partiram de quatro instrumentos principais: o CoRe (Representação do 

Conteúdo), a sequência didática elaborada, uma apresentação oral dos licenciandos sobre a 

produção do material, os diários de estágio. Foi empregado como referencial teórico o modelo 

proposto pela Cúpula do PCK, mais especificamente, os conhecimentos de base que integram 

o Modelo e dialogam com o PCK. Dentre outros aspectos, os resultados sinalizam que 

diferentes elementos do PCK de futuros professores podem ser mobilizados a partir da 

proposta de elaboração e desenvolvimento de sequências didáticas, porém, lacunas 

conceituais e a pouca ou nenhuma experiência profissional de indivíduos em formação inicial 

podem comprometer o resultados das ações, necessitando maior empenho dos professores 

formadores no aprimoramento do PCK dos licenciandos. 

Palavras-chave: Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, Estágio Supervisionado, Formação 

Inicial. 
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THE PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE OF CHEMISTRY STUDENTS: AN 

EXPERIENCE BASED ON THE PRODUCTION OF TEACHING SEQUENCE  

The Pedagogical Content Knowledge (PCK) is a particular knowledge of the teacher, which 

develops along the training and practice of teaching. In this research, qualitative in nature, we 

aim to investigate aspects of PCK development of students of the Chemistry Undergraduate 

Course from the State University of Santa Cruz during the supervised training classes, from 

their knowledge base, during the elaboration of a teaching sequence on the topic Periodic 

Table of Chemical Elements for students of elementary school, in supervised training classes. 

The data analyzed in this study are based on four main tools: the CoRe (Content 

Representation), the elaborate didactic sequence, an oral presentation of undergraduate 

students on the production of the material, and the internship diary. A theoretical model of 

PCK, proposed by the PCK Summit, was used, more specifically, the knowledge base that 

integrates the model and dialogue with the PCK. Among other things, the results indicate that 

different elements of PCK of future teachers might be mobilized from the proposal of 

elaboration and development of a didactic sequence, however, conceptual inadequacy and 

insufficient or no professional experience of individuals in initial training might compromise 

the results of actions, requiring more engagement from former teachers in improving the PCK 

of undergraduates. 

Keywords: Pedagogical Content Knowledge, Supervised Training, Initial Training. 
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APRESENTAÇÃO   

Pesquisas acerca dos conhecimentos necessários à docência têm ganhado destaque no 

cenário educacional e, neste trabalho, pretendemos nos juntar ao rol de pesquisas já 

existentes, que tratam da importância da formação docente para a melhoria da qualidade do 

ensino praticado nas escolas, em especial, no Ensino de Química, foco deste trabalho.  

Parte do meu interesse pelo tema abordado nesta dissertação de mestrado, surgiu de 

minha experiência acadêmica e profissional, enquanto estudante de um Curso de Licenciatura 

em Química, no final dos anos 90, e, posteriormente, como docente na Educação Básica em 

escolas da rede pública de ensino. 

Na graduação (1999 - 2002) enfrentei um período fortemente marcado por mudanças 

curriculares, em face da implementação do Curso de Licenciatura Plena na Universidade 

Estadual de Santa Cruz. Consequentemente, muitas disciplinas oferecidas pelo Curso foram 

suprimidas, ampliadas ou reestruturadas. Este contexto foi também marcado por outras 

dificuldades como, por exemplo, a falta de políticas públicas que favorecessem a permanência 

dos licenciandos no Curso. Por essa razão, adentrávamos no mercado de trabalho antes 

mesmo de estarmos formados. Eu mesma, desde o terceiro semestre do curso, já lecionava a 

disciplina de Química no Ensino Médio.  

Passados alguns anos, consigo perceber muitas lacunas na minha formação inicial em 

relação ao ensino de Química, a maior parte delas relacionada ao distanciamento entre a teoria 

e a prática no âmbito das disciplinas que cursei e à valorização excessiva, naquele período, 

das disciplinas pertencentes às áreas específicas de Química, em detrimento das disciplinas de 

Didática, Estágio e Prática de Ensino. Pouca ou nenhuma importância era dada a essas 

disciplinas. 

Concluído o curso de Licenciatura em Química, prestei os primeiros concursos para a 

docência na Educação Básica e, em 2003, iniciei oficialmente minha carreira profissional na 

Escola Pública, como professora de Química, na qual atuo até os dias atuais. Neste período, as 

dúvidas e incertezas no terreno da fundamentação teórica, didática e metodológica para o 

ensino eram frequentes, manifestadas nas dificuldades de lidar com os diferentes espaços 

formativos (Ensino Fundamental II e Ensino Médio) e na aplicação dos conteúdos químicos, 

de uma forma que favorecesse a compreensão dos alunos. Tais dificuldades me levaram a 

fazer uma especialização na área de Educação, intensificar minha participação em eventos, 
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seminários, congressos e oficinas ligadas à educação química, na maioria das vezes, 

financiada com recursos próprios. 

Em 2011, participei como bolsista do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), oferecido pela CAPES, no qual trabalhei como supervisora de dez bolsistas, 

licenciandos em química da Universidade Estadual de Santa Cruz e pertencentes a diferentes 

semestres do curso. Nesse espaço, tive contato com inúmeras discussões acerca do ensino de 

Química e conheci várias abordagens metodológicas de cunho construtivista. Também 

participei do desenvolvimento de várias atividades inovadoras, aplicadas na sala de aula, e de 

reflexões acerca dessas ações e do meu papel como professora. Pude perceber, na vivência 

com os licenciandos e com a coordenadora do PIBID, a importância do contato da 

Universidade com a escola e da troca de experiências entre professor da Educação Básica, 

licenciando e professor-formador para a formação inicial daqueles licenciandos.   

Esta experiência vivenciada no PIBID como supervisora e a minha trajetória de vida 

acadêmica e profissional, enquanto professora do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 

motivou meu retorno à academia, na busca por conhecimentos que dessem sentido à minha 

prática e favorecessem a reflexão acerca das relações educacionais que permeiam o universo 

da escola. Assim, em 2014, voltei aos bancos da Universidade, agora como aluna do Curso de 

Mestrado em Educação em Ciências. Neste espaço, tive a oportunidade de participar de várias 

discussões acerca dos conhecimentos necessários à docência, aqueles que os professores 

precisam ter para tornar um conteúdo ensinável. Dentre estes conhecimentos, destaco aqueles 

elencados por Shulman (1986), que originaram o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, 

sobre o qual versará esta pesquisa. 

Desse modo, na parte introdutória dessa dissertação, que corresponde ao primeiro 

capítulo, serão apresentadas considerações sobre os diferentes conhecimentos necessários à 

docência sob a luz de diferentes correntes teóricas. Neste capítulo também são apresentados 

os objetivos da pesquisa, geral e específicos, bem como a questão de pesquisa que norteou o 

estudo.  

No segundo capítulo, dispensaremos especial atenção ao Conhecimento Pedagógico 

do Conteúdo (PCK); às variadas compreensões apresentadas na literatura acerca do seu 

significado; aos exemplos de trabalhos desenvolvidos com professores em exercício e ainda 

em formação e; à discussão dos modelos empregados na identificação dos elementos que 

constituem esse conhecimento, com destaque ao modelo empregado como referencial nesta 

pesquisa. 
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No terceiro capítulo discutiremos sobre os cursos de Licenciatura, em especial, a 

Licenciatura em Química, foco do nosso trabalho. Serão abordados o contexto histórico e as 

reformas curriculares que conferiram a este curso uma nova perspectiva de formação. No bojo 

dessas transformações, situaremos o curso oferecido pela UESC e apresentaremos discussões 

acerca do papel do Estágio Supervisionado e suas relações com o PCK no ensino de ciências.  

No quarto capítulo, serão explicitados os aspectos metodológicos da pesquisa, suas 

etapas de desenvolvimento, os instrumentos de coleta e os dados que foram objetos de análise 

neste estudo. No quinto capítulo, será apresentada a análise detalhada dos dados, na tentativa 

de evidenciar manifestações do PCK dos futuros professores quando submetidos à proposta 

de elaboração e desenvolvimento de uma sequência didática. Por fim, apresentaremos 

algumas considerações finais sobre aspectos evidenciados no decorrer da pesquisa e 

possibilidades de trabalhos futuros. 
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1 INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, pesquisadores da área de educação têm se debruçado no estudo dos 

conhecimentos necessários à docência, tanto no contexto nacional (CARVALHO; GIL-

PEREZ, 2001; SAVIANI, 2001) como internacional (ALARCÃO, 1996; NÓVOA, 1992). A 

priori, estas investigações estariam ligadas à profissionalização do docente e, mais tarde, nos 

pressupostos epistemológicos e filosóficos envolvidos nos conhecimentos dos professores. 

Essa mudança na orientação das pesquisas voltadas à docência se justifica pelas 

transformações ocorridas nos sistemas e leis educacionais, desencadeadas a partir dos anos 

setenta. Tais leis são pautadas nas novas demandas educacionais que trouxeram novidades no 

processo de ensinar e aprender, sendo este novo processo influenciado pela inserção de novas 

culturas da informação, como a informática, e por fatores sociais e culturais (LIBÂNEO, 

1986; MAUÉS, 2003; POZO; CRESPO, 2009; SAVIANI, 2001).  

Conforme preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), os conhecimentos 

necessários à docência perpassam por vários aspectos, dentre eles: conhecimento do conteúdo, 

gerenciamento do próprio saber profissional, conhecimento sobre os alunos, incluídas as suas 

especificidades (indígenas, quilombolas etc.), conhecimento pedagógico, conhecimento da 

dimensão cultural, social, política e econômica da educação, das áreas de conhecimento que 

serão objeto de ensino e o conhecimento advindo da experiência (BRASIL, 2013). Esses 

conhecimentos revelam a complexidade do trabalho docente e refletem o que a literatura já 

vem trazendo acerca do que deve “saber” e “saber fazer” um professor. 

Na obra intitulada Pedagogia da Autonomia, Freire (1996) considera o trabalho do 

professor como um fazer permanente, que se refaz constantemente na ação, sendo formado 

não apenas pela acumulação de conhecimentos, mas a partir de fontes diversas, como livros, 

mestres, aulas, interações, experiências pessoais, dentre outras. O autor considera o “ensinar” 

uma tarefa difícil, que exige pesquisa, segurança, capacidade de mostrar possibilidades, 

conviver com as diferenças, ser aberto ao diálogo e às indagações de seus aprendizes. Gadotti 

(2003), assim como Freire (1996), defende uma formação permanente pautada no 

desenvolvimento de saberes. Para Gadotti (2003) o professor, nos dias atuais, precisa saber 

pensar, associar o ensino à pesquisa e ter envolvimento comunitário.  

Pórlan et al. (1997), em estudos investigativos acerca do conhecimento profissional e 

epistemológico dos professores, entendem que o conhecimento profissional de um professor é 

gerado a partir da justaposição entre quatro tipos de saberes: o saber acadêmico, construído 
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na formação inicial; os saberes baseados na experiência, os saberes advindos da rotina de 

ações na sala de aula, e aqueles saberes ligados às teorias implícitas, relacionados às crenças 

e vivências do professor. Os autores apontam ainda para a investigação como um novo 

princípio organizador do desenvolvimento profissional.  

Candau (1987), ao discorrer acerca da formação de professores e do papel da 

Universidade, enfatiza o domínio do conteúdo específico como competência básica para a 

formação do professor e que, a partir daí, se constrói a competência pedagógica, apontando 

para a importância do saber disciplinar. Para a autora o “que” ensinar prevalece sobre o 

“como” ensinar. Em contrapartida, Pimenta (1999) argumenta que, além dos saberes 

concernentes ao conhecimento da matéria na viabilização do ensino, são também importantes 

os saberes pedagógicos e os saberes da experiência. Estes últimos são defendidos tanto na 

formação do futuro professor, quanto na formação continuada e são desenvolvidos a partir das 

vivências e das produções no cotidiano da sala de aula, dentro de um processo reflexivo e 

coletivo, entre pares, outros educadores e a literatura. 

Garcia (2007) também aponta para o valor da prática, com ênfase nas atividades 

cotidianas de sala de aula e no trabalho em equipe, entendendo o trabalho do professor como 

algo contínuo, e a formação inicial como a primeira fase do seu desenvolvimento profissional. 

No entanto, Nóvoa (1992) argumenta que os saberes dos professores não estão ligados apenas 

às dimensões profissionais, ao fazer pedagógico, mas também à dimensão pessoal, o que leva 

em conta suas histórias de vida, sendo construída nas práticas dialógicas e não apenas pelo 

acúmulo de experiências.   

Os trabalhos supracitados sinalizam, dentre outros aspectos, que os saberes, 

conhecimentos e competências necessários a um professor perpassam pelo terreno da 

experiência, das vivências, da capacidade de transformar o conteúdo em algo ensinável, 

podendo ser continuamente reelaborados, através de um permanente processo reflexivo. 

Podemos perceber também nestes trabalhos, diferentes correntes de ideias acerca do que se 

deve conhecer um professor, a fim de torná-lo apto a docência.  

Muitas das investigações voltadas à formação de professores se fundamentam em 

torno dos “saberes docentes” e dos “conhecimentos docentes”. Dentre aquelas que se referem 

aos saberes, destacam-se Candau (1987), García (1992), Freire (1996), Pórlan et al. (1997), 

Gauthier et al. (1998), Pimenta (1999, 2002) e Tardif (2000). Dentre aqueles que utilizam o 

termo conhecimento docente, se destacam Shulman (1986), Cochran et al. (1991) e García 

(1992). Na literatura, são abundantes as pesquisas que empregam os dois termos, e algumas 

considerações sobre os aspectos que os diferenciam são apresentadas a seguir.  
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Nesta pesquisa adotaremos o termo “conhecimento dos professores”, por nós 

entendido como diferente dos saberes docentes, e que se refere à especificidade da profissão, 

conhecimentos inerente apenas ao professor, e que pode ser sistematizado, reconhecido na 

comunidade científica e utilizado nos cursos de formação. 

Soares e Bejarano (2008), em estudo sobre as crenças dos professores e formação 

docente, consideram o conhecimento dos professores como elaborações sistematizadas, 

ligadas à racionalidade, sendo valorizado e aceito por uma comunidade, com argumentos 

convincentes. Para Nunes (2001), o saber é constituído a partir do contexto histórico e social, 

vivenciado e transformado em saber experiencial e está presente nos processos de formação 

dos professores e se relaciona ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. O autor 

considera que com o avanço das pesquisas, os saberes adquiriram uma nova roupagem, pelo o 

fato de os pesquisadores considerarem o professor como um profissional que adquire e 

desenvolve conhecimentos a partir da prática e no enfrentamento das condições de trabalho. 

Nessa perspectiva, o termo “conhecimento” é apenas uma nova forma de rotular os saberes, 

sendo então sinônimos.  

Para Fernandez (2015), apesar de os termos saberes e conhecimentos serem, muitas 

vezes, considerados sinônimos, eles possuem correntes teóricas que se diferenciam. Segundo 

a autora (2015, p. 504) o conhecimento “é a especialização do saber, ou seja, o conhecimento 

passa pela reflexão do saber fazer, elevando a prática a um nível de consciência, reflexão, 

análise, sistematização e intenção”. Nessa diferenciação entre saberes e conhecimentos, 

Geraldi (2003, p.18), define saberes como “(...) um conjunto de práticas sociais, que não 

chegam à sistematização, mas orientam nossos juízos e muitas de nossas ações cotidianas. 

[...] o saber é um produto das práticas sociais, o conhecimento é a organização desse 

produto das práticas sociais de forma sistemática, racional, na atividade científica”.  

As pesquisas acerca dos saberes docentes adentram no Brasil no final da década de 80 

através de obras como as de Tardif (1991) e Gauthier et al. (1998). Isso ocorre no contexto de 

um movimento de reformas na educação básica que ocorria nos Estados Unidos, Canadá, 

Austrália e em alguns países da Europa, como Bélgica, França e Suíça, chegando à América 

Latina. No centro dessas pesquisas estavam os saberes, conhecimentos e competências 

necessários à profissão docente (PUENTES; AQUINO; NETO, 2009). 

Em relação aos saberes, Tardif é um dos mais importantes pesquisadores da área, 

vindo a apresentar uma definição própria, relacionando-os, especificamente, ao campo da 

didática (PUENTES; AQUINO; NETO, 2009). Para Tardif (2000, p. 36) o saber docente, 

portanto, seria “[...] um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de 
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saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais”. Esses saberes são temporais, plurais, heterogêneos, personalizados e situados 

(TARDIF, 2000). Segundo o autor, é preciso levar em conta na formação do professor, não só 

os conhecimentos adquiridos na academia e na realidade do cotidiano escolar, sua prática 

docente, mas considerar o saber próprio deste professor, aquele relacionado com a sua 

identidade, experiência de vida, história profissional, relações com os alunos, com a sala de 

aula e com os outros atores escolares.  

Os conhecimentos necessários à docência referem-se ao que o professor deve 

compreender sobre a docência, a fim de favorecer o processo de ensino-aprendizagem 

(PUENTES; AQUINO; NETO, 2009). Nesse sentido, se destacam os trabalhos de Shulman 

(1986), considerado uma referência para as reformas educativas e para inúmeras pesquisas na 

área de formação de professores, no Brasil e no exterior.  

Assim, o modelo teórico acerca do conhecimento dos professores, elaborado por 

Shulman, parte da concepção de que existe uma base de conhecimentos inerentes à atividade 

docente. Esta base integra sete tipos de conhecimentos, dentre eles um conhecimento próprio 

do professor, denominado Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, o qual envolve vivências 

e concepções particulares acerca do ensino (MARCON, 2013). Trata-se de um elo entre 

conteúdo e pedagogia, importante para a compreensão da prática docente, em contextos de 

formação inicial ou continuada.  

Considerando a importância que tem sido atribuída ao PCK no processo da formação 

docente, apresentamos, a seguir, os objetivos deste trabalho e a questão de pesquisa que 

norteou o seu desenvolvimento. Desse modo, tivemos como objetivo geral, analisar 

evidências da mobilização dos conhecimentos de base e elementos do PCK de futuros 

professores de Química, em formação inicial, quando submetidos à elaboração e ao 

desenvolvimento de uma sequência didática para alunos do Ensino Fundamental.  

Como objetivos específicos, buscamos:  

 Caracterizar o Estágio Supervisionado como espaço de apropriação de 

conhecimentos docentes;  

 Verificar de que forma os instrumentos empregados foram eficientes para 

acessar elementos do PCK dos licenciandos;  

 Analisar como a formação inicial pode contribuir para o aprimoramento do 

PCK de futuros professores.  

Diante disso, buscaremos responder a seguinte questão de pesquisa:  
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As ações relacionadas ao processo de produção e desenvolvimento de sequências 

didáticas para o ensino de química, propostas nesta pesquisa, podem favorecer a mobilização 

dos conhecimentos de base inerentes ao processo de construção e/ou aperfeiçoamento do 

PCK dos licenciandos, ainda na etapa de formação inicial de professores? 
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2 O Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 

Estudos desenvolvidos na área de formação de professores mostram que até a década 

de 80, quando iniciado um movimento de profissionalização dos professores, em âmbito 

internacional e nacional, o foco de preocupação sobre a formação docente girava apenas em 

função do comportamento do professor, do que faziam os docentes, de como suas ações 

estariam ligadas às ações dos estudantes e de como o professor poderia ser mais bem 

preparado. Nas décadas seguintes, pesquisas acerca da formação do professor passam a 

considerar os processos cognitivos do docente. O professor, objeto de estudo, começa a ser 

visto como protagonista no contexto da sala de aula, como aquele que toma decisões e efetua 

julgamentos (BORGES, 2001). 

Até essa década, as pesquisas didáticas preocupavam-se muito pouco com as questões 

relacionadas ao “como ensinar” determinado conteúdo e às dificuldades do ensino de cada 

disciplina ou áreas que compõem o currículo escolar (PUENTES; AQUINO; NETO, 2009). 

Neste terreno constituído por muitas lacunas, é que Shulman (1986), descontente com a 

educação norte americana, sobretudo com as faculdades de educação que ofereciam má 

formação aos futuros professores (BORGES, 2001), discursa sobre o tema denominado O 

paradigma perdido na investigação sobre o ensino, em uma Conferência realizada no verão 

de 1983, na Universidade do Texas (RAMOS; GRAÇA; NASCIMENTO, 2008; SALES, 

2010; SÁ; GARRITZ, 2014). 

O paradigma perdido tratava-se de um elemento essencial acerca do ensino, que diz 

respeito às relações existentes entre o estudo do conteúdo específico e a sua interação com a 

pedagogia, posteriormente, denominado Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, oriundo do 

inglês Pedagogical Content Knowledge (PCK). A partir de 1986, este construto passou a 

representar um conhecimento de natureza prática, um saber desenvolvido pelo professor por 

meio do seu trabalho docente (FERNANDEZ, 2011; SALAZAR, 2005). Conforme Puentes, 

Aquino e Neto (2009), Shulman foi o primeiro a considerar a existência de um conhecimento 

pedagógico do conteúdo pelo professor, diferenciado do conhecimento próprio do conteúdo.  

Posteriormente, Shulman (1987) discute acerca das compreensões, habilidades, 

capacidades, traços e sensibilidades necessárias para formar um professor competente, 

definindo tudo isto como o “conhecimento base” para docência.  De acordo com Neves et al. 

(2001), a base de conhecimentos é definida como aquela que confere especificidade à 

docência como profissão, a qual se estrutura em diferentes aspectos, pelos saberes, 

habilidades e competências. De acordo com Marcon (2013, p. 25): 
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Se refere a um corpo de conhecimentos, concepções e disposições - sobre temas 

como escola, aluno, professor, ensino, aprendizagem, docência, educação e tantos 

outros que dizem respeito à profissão docente e à atuação do professor – que é 

constituído em diferentes momentos, contextos e experiências vividas pelo professor 

nas suas trajetórias pessoal, escolar, acadêmica e profissional (MARCON, 2013, 

p.25). 

Na proposta inicial de Shulman (1986), são considerados básicos sete conhecimentos 

que devem fazer parte desta formação: conhecimento do conteúdo disciplinar da matéria, 

conhecimento pedagógico geral, conhecimento curricular, conhecimento pedagógico do 

conteúdo, conhecimento dos estudantes e suas características, conhecimento do contexto 

educativo e conhecimento dos fins, objetivos e valores educacionais, bases filosóficas e 

históricas (GARRITZ; TRINIDAD-VELASCO, 2006). 

A interação proporcionada pelo PCK com os diferentes conhecimentos que integram a 

base permite a transformação do conteúdo para o seu ensino, num processo contínuo de 

construção e reflexão, que transitam no terreno do “como ensinar” e “o que ensinar”.  

Shulman (1987) chama este processo de reflexão e interpretação de Modelo de Raciocínio 

Pedagógico e Ação (MRPA), ilustrado na Figura 1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação (SHULMAN, 1987). Fonte: 

FERNANDEZ (2011, p.4).  
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Trata-se de um modelo dinâmico, cíclico, formado por seis elementos: compreensão, 

transformação, instrução, avaliação, reflexão, e nova compreensão, que inter-relacionados, 

representam a transformação do conhecimento pedagógico, do conteúdo e do contexto, a 

partir da reflexão do ato educativo, das intenções educativas e de outros aspectos inerentes à 

disciplina que se vai ensinar (SALAZAR, 2005).  

Segundo Salazar (2005), o modelo baseia-se no pressuposto de que a docência não 

implica apenas nas atividades de sala de aula, mas se inicia desde o momento em que o 

professor pensa em como vai atuar no processo educativo, ou seja, o seu planejamento. 

Assim, o modelo toma como ponto de partida a reflexão do ato docente, que inclui as 

intenções educativas, a estrutura conceitual e as ideias internas e externas inerentes à 

disciplina que se vai ensinar, enriquecida pelo contexto de ensino no qual o professor está 

inserido. De acordo com Oliveira Jr. (2011), trata-se de um mapa da prática profissional com 

todas as suas especificidades e o seu emprego permite o estudo do conhecimento profissional 

desenvolvido.  

Marcon (2011), em estudo intitulado “Busca de paralelismo entre Conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo e processo de Raciocínio e Ação Pedagógica” considera que o 

modelo retrata uma sequência de eventos inerentes às práticas pedagógicas. Um ciclo formado 

por seis elementos, que podem promover o envolvimento de futuros professores com sua base 

de conhecimentos, atrelado às práticas pedagógicas, promovendo, dessa forma, a construção 

do seu PCK.  

Em cada etapa descrita no modelo, há a necessária mobilização, por parte dos 

professores, de conhecimentos e habilidades que serão necessários para tornar o conteúdo 

compreensível aos alunos. O modelo apresenta alto valor reflexivo e se adéqua às condições 

reais de ensino. Conforme Fernandez (2011), o modelo tem natureza processual, é cíclico e 

dinâmico, pois envolve atividades que se repetem. O processo é sempre retroalimentado pela 

reflexão, começa e termina com um ato de compreensão. A seguir, apresentamos de forma 

sintetizada, a descrição de cada um dos seis elementos que constituem o MRPA. 

a) Compreensão: Implica em compreender os propósitos, a forma como é estruturada 

a área de conhecimento, dentro e fora da disciplina, como se estrutura na área e como se 

relaciona com outras ideias (SALAZAR, 2005).  

b) Transformação: Tratamento no qual são submetidos os conhecimentos que 

integram a base (MARCON, 2013). Envolve a transformação das ideias para que elas possam 

ser ensinadas (GOES, 2014). Neste processo estão inclusos outros sub-processos, a saber: (1) 
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A representação das ideias: analogias, exemplos, demonstrações, modelos, simulações, 

experimentações, dramatizações e outras formas de representar o assunto (MARCON, 2011); 

(2) A seleção das estratégias de ensino: formas de abordagens, novas estratégias de ensino, 

organização e gestão, que possibilitam a exploração e construção de novos conhecimentos por 

parte dos alunos (MARCON, 2013); (3) A adaptação e ajuste às características dos alunos: 

incluem as particularidades dos alunos e as estratégias pedagógicas significativas, de maneira 

que a aprendizagem chegue a todos. A análise é feita de forma coletiva e integrada, 

considerando as características dos alunos, suas concepções prévias, erros conceituais, 

dificuldades, linguagem, gênero, habilidades e aptidões (MARCON, 2013). 

c) Instrução: Organização e gestão do contexto de ensino e aprendizagem. Interações, 

explicações e demonstrações claras, de maneira a tornar compreensível o conteúdo. Também 

envolve acompanhamento, assistência e integração com os estudantes (MARCON, 2011). 

d) Avaliação: Refere-se aos processos formais, ou informais, da avaliação da 

aprendizagem. O foco da avaliação não estaria apenas nos estudantes, mas também nos 

professores, podendo ser utilizada para aferir o desempenho do professor e a potencialidade 

das estratégias utilizadas no alcance dos objetivos (MARCON, 2013; SALAZAR, 2005). 

e) Reflexão: Análise do desenvolvimento de toda a prática pedagógica, os seus prós e 

contras, o que foi, ou não, eficiente. Relaciona-se ainda à forma como ocorreu o aprendizado, 

as emoções despertadas, os objetivos alcançados e às possibilidades de melhorias nas futuras 

situações de ensino aprendizagem (MARCON, 2011). 

f) Nova compreensão: Momento de repensar os propósitos e as estruturas do 

conteúdo, a partir do que foi avaliado e refletido; reestruturar a base de conhecimentos; 

consolidar novas compreensões a partir das lições aprendidas e das reflexões das práticas 

pedagógicas (MARCON, 2011; SALAZAR, 2005). 

É importante ressaltar que apesar de as seis etapas do MRPA serem elencadas numa 

determinada sequência, durante a prática pedagógica isso não se dá de forma hierárquica e 

sequencial, em que uma etapa é pré-requisito da outra (MARCON, 2011). O modelo procura 

enfatizar aspectos dos processos que representam a atuação docente, com destaque no papel 

da experiência do professor e dos conhecimentos que são mobilizados no desenvolvimento de 

determinado conteúdo.  

Anos depois, o próprio Shulman (PCK SUMMIT, 2012) traz algumas considerações 

relacionadas ao seu modelo, enfatizando que grande parte dele diz respeito ao raciocínio, e 

uma pequena parte é dedicada à ação, tornando-o muito mais cognitivo. De acordo com 
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Shulman pensar no professor apenas como um profissional reflexivo não é o suficiente, mas é 

na prática do ensino que se revela habilidades e conhecimentos sobre essa prática (GOES, 

2014).  

Após este modelo, outros foram estruturados, e sobre eles discutiremos em tópico 

posterior. Alguns deles partiram de investigações realizadas por estudantes de doutorado de 

Shulman, como Grossman (1999) e Carlsen (1999), por exemplo. Essas diferentes propostas 

de modelos para a análise do PCK contribuíram trazendo novas compreensões acerca dos 

conhecimentos que devem possuir e desenvolver os professores quando em exercício ou ainda 

na formação inicial. Os modelos são baseados nas diferentes compreensões acerca do PCK, 

sobre os quais discutiremos a seguir.  

2.1 Definições para o PCK 

Várias definições acerca do PCK são encontradas na literatura. Originalmente, 

Shulman (1986, 1987) define o PCK como um conhecimento desenvolvido pelo professor 

sobre o assunto a ensinar, aliado ao conhecimento pedagógico e didático, que visa fazer com 

que seus estudantes aprendam um conteúdo específico. Grossman (1990) complementa a 

definição inicial dada ao termo, ao considerar o PCK como o resultado da transformação entre 

o conhecimento pedagógico geral, o conhecimento do conteúdo e o conhecimento do 

contexto.  

Cochran et al. (1991) conceituam o PCK como a maneira pela a qual os professores 

entendem as matérias escolares e as transformam em algo ensinável na sala de aula. Garritz e 

Trinidad-Velasco (2006), em estudo sobre o conhecimento pedagógico da estrutura 

corpuscular da matéria, pontuam que o PCK refere-se a todo esforço empreendido pelo 

professor para fazer o estudante compreender um determinado tema ou conteúdo, aplicado a 

um contexto específico. Park e Oliver (2008) o descrevem como um conhecimento particular 

do professor, que se desenvolve ao longo da formação e no contexto de sua prática 

profissional, tendo relação direta com um conteúdo específico, para o qual o professor lança 

mão de inúmeras estratégias instrucionais, considerando o contexto social e o ambiente da 

aprendizagem.  

Cochran, De Ruiter e King (1993) definem o PCK como um conhecimento que deriva 

da integração de quatro conhecimentos que possuem o professor: pedagógico, do conteúdo, 

características dos estudantes e contexto ambiental da aprendizagem. Nessa compreensão, o 

PCK é gerado a partir da síntese desses quatro componentes, de maneira simultânea. Para 

Loughran (2012), o PCK é um conjunto de conhecimentos e crenças que os professores 
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desenvolvem ao longo do tempo, através da experiência, sobre como ensinar determinado 

conteúdo de maneira particular, a fim de melhorar a compreensão dos estudantes. 

O PCK vai além das preocupações sobre “o que ensinar” e “como ensinar” e se 

relaciona com outros aspectos que estão presentes, de forma implícita ou explícita, na ação do 

professor, desde a escolha do tema até o seu ensino, suas simbologias, representações, 

analogias, concepções, dentre outros. Diaz (2009) sinaliza que o PCK é considerado um 

conceito chave para a investigação e melhoria da prática docente. Kind (2009) entende o PCK 

como uma importante e útil ferramenta para descrever e possibilitar a compreensão das 

práticas profissionais dos professores, sendo um conhecimento adquirido na prática.  

Goes (2014), em suas investigações acerca do PCK, apresenta as diferentes 

concepções trazidas por doze grupos que estudam esse conhecimento, sintetizadas no Quadro 

1. 

Quadro 1 – Síntese das principais concepções dos grupos de estudos acerca do PCK 

Grupo de estudo Definição 

Berry, Loughran e 

Cooper  

(Austrália) 

Conhecimento/habilidades que os professores desenvolvem sobre como 

ensinar os tópicos, de modo a conduzir o estudante ao aprendizado. O PCK 

é específico ao tópico, pessoa e contexto. 

 

Daehler e Heller 

(EUA) 

Conhecimento prático que leva o professor a transformar o conteúdo e os 

conhecimentos científicos relacionados a um assunto, para fins de ensino. 

 

 

Vanessa Kind  

(Reino Unido) 

Conhecimento tácito, desenvolvido através da experiência e da reflexão. Os 

fatores que se combinam para produzir esse PCK são o conhecimento do 

tema, a experiência em sala de aula e os atributos emocionais considerados 

positivos. 

 

 

Fischer e Borowski 

(Alemanha) 

 

O PCK é considerado dentro de um modelo integrativo, sendo uma 

dimensão que apenas professores possuem e precisam, é específico para 

domínios individuais e indicador de desempenho do aluno. 

 

Gess-Newsome, 

Carlson e Gardner, 

(Estados Unidos) 

 

Base de conhecimento única, que lhes permite considerar estrutura e 

importância de um tópico instrucional. É específico no contexto e não 

específico no domínio. 

 

Padilla e Garritz 

 (México) 

 

Conhecimento que os professores devem ter a respeito de como os alunos 

aprendem um conteúdo específico, incluindo itens de domínio afetivo em 

relação ao tema. 

 

Park e Suh 

(EUA) 

Conhecimento resultante da integração de cinco componentes que levam em 

conta as orientações para o ensino de ciências, a compreensão dos alunos 

em ciências, o currículo, o conhecimento das estratégias instrucionais e o 

conhecimento da avaliação e aprendizagem, com fins de ajudar a um grupo 

de alunos a compreender um tema específico. 
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Schneider 

(EUA) 

Conhecimento do ensino que é de domínio específico, representa o que os 

professores sabem sobre o seu tema e como torná-lo acessível aos 

estudantes. 

 

 

Rollnick e 

Colaboradores  

(África do Sul) 

 

 

Conhecimento único e especial que os professores possuem. O PCK é 

específico do tópico, sua qualidade vai depender de aspectos advindos dos 

conhecimentos dos professores acerca dos aprendizes, da pedagogia, do 

contexto e o mais importante, do nível de compreensão do tópico a ser 

ensinado. 

 

Van Driel, Henze e 

Janssen  

(Holanda) 

Forma de conhecimento profissional dos professores sendo altamente 

específico do tópico, da situação. É a transformação do conhecimento do 

tema de modo a ser usado de forma eficaz e flexível no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Friedrichsen, Lannin e 

Sickel 

 (EUA) 

Conhecimento base especializado para o ensino, único e tem diferença do 

conhecimento apenas do tema. Se desenvolve a partir do ensino e da 

reflexão, mas também a partir do desenvolvimento profissional e dos cursos 

pedagógicos. Os professores recorrem ao seu PCK para ensinar, planejar e 

avaliar suas aulas. 

 

Smith e Banilower 

(EUA) 

Conhecimento necessário para desenvolver nos alunos a compreensão de 

conceitos científicos. Conhecimento diferenciado, resultante da 

transformação do conhecimento do tema, do pedagógico e do aprendiz. 

Fonte: GOES (2014). 

Verifica-se no Quadro 1 pontos de convergência nas definições apresentadas para o 

PCK, dentre elas a que entende o PCK como um conhecimento específico do professor acerca 

de um conteúdo específico, para um determinado contexto, e que o mesmo pode ser resultado 

da integração de conhecimentos ou de uma transformação, em que o professor busca melhores 

estratégias com o intuito de tornar compreensível o conteúdo para os estudantes, propiciando 

melhores resultados de aprendizagem.  

Essas diferenças e semelhanças conceituais fundamentaram variadas investigações 

acerca do PCK de professores. Estudos de revisão bibliográfica e estudos empíricos deram 

lugar a novas compreensões sobre o termo. Conforme Graça (1997), em estudo sobre o PCK 

no ensino de Basquetebol, o PCK é definido ainda como um conhecimento construído a partir 

do resultado do entrelaçamento das várias dimensões do conhecimento, que são essenciais na 

atividade docente. Portanto, é um conhecimento prático, transformativo. A autora se 

fundamentou nas ideias de Grossman para realização de suas investigações.  

 Marcon (2013), em estudo acerca do desenvolvimento do PCK de futuros professores 

de Educação Física, considera esse conhecimento como uma fusão entre conteúdo e 

pedagogia, que acontece quando o professor utiliza elementos disponíveis na base de 

conhecimentos, acerca do conteúdo, dos alunos, do contexto e do conhecimento pedagógico 

geral. O PCK se apoia e depende destes conhecimentos e os convoca no momento do ensino.  
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Goes (2014, p.37), com base nas diversas concepções apresentadas no Quadro 1, 

esclarece que não tem a intenção de apresentar mais uma definição para o PCK, sintetizando o 

seu significado como “um conhecimento específico que envolve além da concepção dos 

conhecimentos dos alunos, o conhecimento das estratégias instrucionais de ensino, para 

ensinar e desenvolver a compreensão dos alunos em um conteúdo específico”. Ao investigar 

sobre o PCK de licenciandos em Química, Oliveira Jr. (2011, p.12) o define ainda da seguinte 

forma: 

O PCK é um conhecimento particular do professor, que engloba os conhecimentos 

do conteúdo, da pedagogia, do ambiente de aprendizagem e dos alunos. Esse 

conhecimento fundamenta as decisões dos professores diante do processo de ensino 

e aprendizagem em diferentes contextos, conferindo ao profissional de ensino a 

capacidade de adaptar o conteúdo e as estratégias de ensino em função das 

necessidades de diferentes grupos de alunos (...)” (OLIVEIRA JR, 2011, p.12). 

De acordo com Lozano e Penagos (2014) o PCK se apresenta como uma hibridação 

dos conhecimentos e crenças que podem ser integrados de forma explícita e implícita pelos 

professores. Uma complexa relação entre pedagogia e conteúdos inerentes à atividade 

docente, o qual demanda diferenciados domínios. Para Garritz (2013), o PCK tem uma 

natureza indescritível e, por ser de natureza pessoal, pode ser considerado tanto uma base de 

conhecimento como uma ação.  

Partindo das diferentes compreensões sobre o PCK, na literatura encontramos diversas 

propostas de modelos para investigação do conhecimento dos professores que, conforme 

Fernandez (2011) podem ajudar e contribuir de forma efetiva para uma formação plena dos 

professores. Alguns desses modelos são caracterizados a seguir.  

2.2 Modelos de PCK 

2.2.1 Modelo de Grossman (1990) 

Pâmela Grossman, orientada por Shulman em sua tese de doutorado, trouxe um 

conceito de PCK baseado no entendimento de que o mesmo decorre de uma transformação do 

conhecimento pedagógico, do contexto e do conhecimento específico, sendo que cada um 

destes conhecimentos pode ainda desdobrar-se em outros (GOES, 2014), conforme ilustra a 

Figura 2. 
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Figura 2 – Modelo de Conhecimento dos Professores (GROSSMAN, 1990). Fonte: 

(FERNANDEZ, 2015, p.507). 

De acordo com o modelo proposto por Grossman (1990) os quatro componentes 

constituintes do PCK são: a) concepção dos propósitos para ensinar um conteúdo específico: 

se relaciona ao que o professor percebe como necessário de ser trabalhado em determinado 

assunto; b) conhecimento da compreensão dos estudantes: relaciona-se ao conhecimento do 

professor acerca de seus alunos, incluindo suas concepções, equívocos de tópicos particulares 

etc.; c) conhecimento do currículo: abarca o que o professor sabe sobre os materiais 

disponíveis para o ensino de determinado assunto, que implica no conhecimento dos 

currículos vigentes, aspectos da legislação, assim como conceitos de interdisciplinaridade e 

pedagógicos; d) conhecimentos das estratégias instrucionais: engloba as formas pelas quais o 

professor representa o conteúdo e todas as maneiras que podem torná-lo mais acessível e 

compreensível aos alunos (BALLERINI, 2014). 

Grossman foi a primeira pesquisadora a sistematizar os quatro conhecimento inerente 

ao PCK. O seu modelo foi considerado, por pesquisadores da área, o mais compreensível, 

sendo o mais utilizado em pesquisas que discutem o PCK. O modelo apresenta relação entre 
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os conhecimentos de base e o PCK, que ocupa posição central no conhecimento dos 

professores (GOES, 2014; FERNANDEZ, 2015). Apesar de bastante empregado, o modelo 

também tem recebido algumas críticas, tais como: a não apresentação de uma perspectiva 

integrativa e o fato de os elementos constituintes do PCK serem tratados como estáticos e 

independentes (PENG, 2013). 

2.2.2 Modelo de Carlsen (1999) 

O modelo de conhecimento dos professores proposto por Carlsen (Figura 3), também 

aluno de doutorado de Shulman, baseou-se em cinco domínios de conhecimentos, a saber: 

conhecimento sobre o contexto educacional geral, conhecimento sobre o contexto educacional 

específico, conhecimento do tema, conhecimento pedagógico geral e conhecimento 

pedagógico do conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Domínio de conhecimentos de Carlsen (1999). Fonte: (GOES, 2014, p.56). 

 O modelo de Carlsen (1999) se aproxima ao de Grossman, em todos os seus pontos, 

com exceção do conhecimento do contexto, que é valorizado nesta proposta, permeando todos 

os outros conhecimentos; e os propósitos para o ensino, que ocupa o mesmo nível hierárquico 

que os demais componentes do PCK. Foi um modelo exclusivamente pensado para o ensino 

de ciências (FERNANDEZ, 2015). 
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Carlsen (1999) reformulou os domínios de conhecimentos já apresentados, dando 

especial relevância ao contexto, enfatizando sua relação única com os outros domínios do 

conhecimento. Diferencia-se do modelo de Grossman no que diz respeito ao conhecimento do 

tema, ao apresentar uma categoria relacionada ao conhecimento da natureza da ciência e 

tecnologia. Enfatiza a importância de expandir a funcionalidade das estruturas sintáticas e 

substantivas de ciências, tanto na pesquisa quanto na formulação de políticas. Quanto aos 

propósitos para o ensino de ciências, estes se encontram no mesmo nível hierárquico que os 

outros componentes do PCK (GOES, 2014). 

2.2.3 O Modelo de Gess-Newsome (1999) 

A fim de compilar dados da literatura, Gess-Newsome (1999) propõe dois modelos 

teóricos que buscam explicar a formação do PCK do professor de ciências (FERNANDEZ, 

2011; ELIAS; FERNANDEZ, 2009). Esses dois modelos são denominados Modelo 

Integrativo e Modelo transformativo, conforme ilustra a Figura 4. 

 

Figura 4 – Modelos de formação do conhecimento dos professores. Fonte: (GOES, 2014, 

p.79). *Conhecimento necessário para o ensino em sala de aula 

O modelo integrativo consiste em uma interseção entre o conhecimento pedagógico, 

do contexto e o disciplinar. Estes elementos se desenvolvem separadamente e são integrados 

no ato docente. O PCK, portanto, é um produto da relação pedagogia-conteúdo-contexto. O 

modelo transformativo por sua vez, concebe o PCK como o produto de uma transformação do 

conhecimento pedagógico, do conteúdo e do contexto.  
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A diferença básica entre os dois modelos é a integração e a transformação. Um 

trabalha na perspectiva de que os conhecimentos podem desenvolver-se separadamente e 

depois se integrarem na ação docente. O transformativo não se preocupa com o 

desenvolvimento destes conhecimentos, mas como estes se transformam em PCK, na prática 

docente, como um conhecimento base para o ensino (FERNANDEZ, 2011; GOES, 2014). 

 2.2.4  O modelo de Magnusson, Krajcik e Borko (1999) 

Os autores basearam-se em Grossman e o modelo é usado, predominantemente, no 

ensino de ciências (GOES, 2014). É apresentada uma adaptação dos conhecimentos base para 

o ensino voltada às orientações para o ensino de ciências (Figura 5).  

 

Figura 5 - Os componentes do conhecimento pedagógico do conteúdo para o ensino de 

ciências (MAGNUSSON et al., 1999). Fonte: (FERNANDEZ, 2011, p.5) 
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De acordo com o modelo, o PCK integra cinco componentes principais: a) orientações 

para o ensino de ciências; b) conhecimento do currículo de Ciências; c) conhecimento da 

compreensão dos alunos sobre ciências; d) conhecimento das estratégias instrucionais e; e) 

conhecimento da avaliação no ensino de ciências. O termo “orientações” existente neste 

modelo, foi introduzido inicialmente por Anderson e Smith que, a princípio, descreveram 

quatro diferentes tipos de orientações para o ensino de ciências, sendo posteriormente 

ampliados para nove no modelo de Magnusson, sendo eles: processo, rigor acadêmico, 

didática, mudança conceitual, atividade dirigida, descoberta, projeto baseado em ciências, 

investigação e investigação orientada. Também acrescentam as concepções concernentes aos 

efeitos do ensino e o conhecimento da avaliação (GOES, 2014). 

Cabe ressaltar que o modelo sofreu algumas críticas em relação ao termo “orientação”, 

por apresentar visão generalizada, não se aplicando a tópicos específicos. Outro fator a ser 

considerado, de acordo com estudos empíricos que utilizam o modelo, é a falta de clareza 

quanto à relação entre as orientações e os outros componentes do PCK (GOES, 2014). 

Segundo Jing Jing (2014), o modelo especifica de forma mais detalhada os conhecimentos 

necessários ao ensino, e por apresentar uma estrutura mais clara, pode ser facilmente  aplicado 

em estudos do PCK. 

2.2.5 O modelo de Rollnick e Colaboradores (2008) 

O modelo de Rollnick e colaboradores (2008) baseia-se nas manifestações dos 

domínios de conhecimento do professor (Figura 6), engloba o conhecimento do conteúdo 

específico, o conhecimento pedagógico geral, o conhecimento dos alunos, e o conhecimento 

do contexto, que integrados representam o PCK do professor.   
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Figura 6 – Modelo de PCK de Rollnick et al. (2008).  Fonte: (PEREIRA; FERNANDEZ, 

2013). 

Conforme o modelo ilustrado na Figura 6, o conhecimento dos professores é acessado 

por meio da prática. Quatro domínios são considerados fundamentais no conhecimento para o 

ensino: o conhecimento do conteúdo específico, o conhecimento dos alunos, o conhecimento 

pedagógico geral e o conhecimento do contexto. O PCK resulta da mistura entre esses 

conhecimentos, observável quando os professores estão na prática da sala de aula (GOES, 

2014). Os autores consideram ainda que o PCK sofre influência destes conhecimentos de base 

e que as manifestações desses domínios de conhecimento são: a) representações do conteúdo; 

b) estratégias instrucionais de um conteúdo específico; c) saliência curricular e; d) avaliação 

(FERNANDEZ, 2015).  

 As representações do conteúdo são as formas de expressar, mostrar e representar as 

ideias, analogias e metáforas usadas para favorecer a compreensão e a apropriação do 

conteúdo. A saliência curricular se refere à ênfase adotada no processo de ensino (OLIVEIRA 

Jr, 2011). Relaciona-se também à importância que um professor dá a um, ou outro assunto, 

em detrimento de outros do currículo escolar (BALLERINI, 2014). A estratégia instrucional 

de tópicos específicos tem relação com a mobilização e organização de recursos materiais ou 
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humanos, na realização de uma tarefa ou alguma explicação, fundamentadas no conhecimento 

do conteúdo e vinculada à compreensão do entendimento de como os estudantes aprendem 

(OLIVEIRA Jr, 2011). 

O modelo traz ainda diferenciações entre o conhecimento tácito do professor e as 

manifestações desses conhecimentos em sala de aula. Esses últimos, passíveis de serem 

observáveis em sala de aula no momento da prática didática. O modelo separa conhecimento 

de manifestações e resgata a ideia original de Shulman para o PCK, dando ênfase às 

representações do conteúdo, às estratégias instrucionais e à avaliação, além de colocar a 

saliência curricular como uma manifestação do conhecimento do professor (FERNANDEZ, 

2015).  

2.2.6 O modelo de Park e Oliver (2008) 

Modelo similar ao de Magnusson et al. (1999). Foi apresentado por Park e Oliver 

(2008), sendo denominado Modelo Hexagonal (Figura 7), devido à integração dos seis 

componentes que formam o PCK.  

 

Figura 7 - Modelo Hexagonal do Desenvolvimento do Conhecimento Pedagógico do 

Conteúdo (PARK; OLIVER, 2008). Fonte: (MONTENEGRO; FERNANDEZ, 2015, p. 260). 
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Os seis componentes presentes no modelo são integrados a partir de reajustes oriundos 

dos processos de reflexão na ação e sobre a ação. Para Montenegro e Fernandez (2015) o 

modelo permite um olhar mais amplo acerca do professor. O componente “eficácia” permite 

visualizar não apenas aspectos do conhecimento deste professor, mas também aqueles 

relacionados às suas crenças e convicções. Sobre este modelo, Fernandez (2015) faz a 

seguinte consideração: 

Nesse modelo, as orientações para o ensino de ciências influenciam não somente o 

PCK, como no modelo de Grossman, mas também influenciam os conhecimentos da 

base. O componente eficácia que aparece nesse modelo direciona o professor para 

ações que ele percebe serem mais eficazes na sala de aula. Nesse modelo também há 

uma abertura para o entendimento de como o PCK se desenvolveria na prática de 

professores – através de processos de reflexão na ação e sobre a ação, resgatando a 

ideia do modelo de raciocínio pedagógico e ação de Shulman (FERNANDEZ, 2015, 

p.514). 

As diferentes propostas de modelos para a análise do PCK, como as ilustradas acima, 

trouxeram novas compreensões acerca do domínio dos conhecimentos desenvolvidos por 

professores experientes ou ainda em formação, permitindo análises cada vez mais profundas 

de aspectos, evidências e manifestações do PCK. Vale ainda ressaltar a existência de outros 

modelos, além destes, tais como o de Tamir (1988), Marks (1990), Morine-Dershimer e Kent 

(1999), Koballa e Colaboradores (1998), e o mais recente, denominado o Modelo da Cúpula 

(2012), empregado como referencial teórico nesta pesquisa e detalhado no tópico a seguir. 

2.2.7 Modelo Consensual da Cúpula 

Dos dias 20 a 26 de outubro de 2012 estiveram reunidos, em uma Conferência 

realizada na cidade de Colorado Springs, Estados Unidos, um conjunto de especialistas 

formado por pesquisadores de diferentes países envolvidos em investigações acerca do PCK. 

Dentre outros aspectos, foram discutidos nesta conferência: um consenso sobre uma definição 

e um modelo de PCK; as diferentes formas de acessar/avaliar os conhecimentos dos 

professores e o seu desenvolvimento; e as implicações para as políticas públicas (BSCS, 

2013). Dessa maneira, chegou-se ao seguinte consenso sobre a definição de PCK: 

“Conhecimento do raciocínio prévio e planejamento para o ensino de um tópico 

particular de uma maneira particular, para um propósito particular, para 

determinados alunos, com o intuito de melhorar os seus resultados (reflexão sobre a 

ação, explícito). O ato de ensinar um tópico particular, de uma maneira particular, 

com um propósito particular para determinados alunos, de modo a melhorar os seus 

resultados (reflexão na ação, tácito ou explícito)”. (GESS-NEWSOME e 

CARLSON, 2013, tradução nossa).  

A partir dessa nova compreensão de PCK elaborou-se um modelo consensual (Figura 

8), resultado da discussão acerca de outros modelos já existentes. O modelo utilizou a base de 
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conhecimentos de Shulman (1986) como ponto de partida para mostrar a relação entre o que 

os professores sabem ou precisam saber com a sua prática em sala de aula e com os resultados 

dos alunos (TOERIEN, 2012). 

É considerado o modelo mais abrangente e apresenta maior aproximação com os 

modelos de Grossman, Magnusson e colaboradores (GOES, 2014), e ao de Shulman 

(FERNANDEZ, 2015). No entanto, alguns pesquisadores consideram que o modelo não 

acrescentou, significativamente, àquilo que já havia sido discutido nos modelos anteriores 

(BALLERINI, 2014). 

Cabe mencionar que ainda há poucas discussões e poucos registros teóricos e 

empíricos baseados neste modelo. Como exemplos de trabalhos teóricos, no Brasil, podemos 

destacar o trabalho de GOES (2014), que fez um estudo do tipo Estado da Arte acerca de 

pesquisas que envolvem o PCK, e um artigo recente de Fernandez (2015). Em ambos, as 

autoras fazem uma revisitação a todos os modelos até então propostos, finalizando com o 

modelo da Cúpula do PCK. No México, Garritz (2013) cita o modelo, ao discutir acerca da 

construção e do desenvolvimento do PCK pessoal e do PCK canônico dos professores. A 

Figura 8, ilustra o Modelo Consensual da Cúpula do PCK, adotado como referencial teórico 

nesta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Modelo Consensual da Cúpula (2012). Fonte: (GOES, 2014). 

O modelo ilustrado na Figura 8 apresenta como conhecimentos base para a profissão 

dos professores: o conhecimento da avaliação; o conhecimento pedagógico; o conhecimento 
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do conteúdo; o conhecimento dos alunos e; o conhecimento curricular. Esses cinco 

conhecimentos influenciam e são influenciados pelo conhecimento específico de um 

determinado conteúdo. O conhecimento específico inclui o conhecimento das estratégias 

instrucionais, as representações do conteúdo, a compreensão dos alunos, as práticas científicas 

e as maneiras de pensar dos estudantes. Esse conhecimento específico passa pelos filtros e 

amplificadores, que consistem nas crenças dos professores, no contexto e nos propósitos para 

o ensino.  

Conforme o modelo é na prática de sala de aula que se manifesta o PCK pessoal, 

fortemente influenciado pelo conhecimento do conteúdo específico e pelo conhecimento 

curricular. A prática de sala de aula envolve conhecimento do currículo, das estratégias 

instrucionais e da gestão de sala de aula. O conhecimento específico de um tópico depois de 

transformado para o ensino passa novamente por filtros e amplificadores que, dessa vez, são 

as crenças dos estudantes, seus comportamentos e conhecimentos prévios, que após reflexão, 

pode ser avaliado por meio dos resultados dos alunos (GOES, 2014). 

O modelo tem base na ação docente e carrega uma forte tendência reflexiva, muito 

semelhante ao MRPA, proposto por Shulman (1987), que inclui etapas de reflexão, 

compreensão e formação de novas compreensões. À luz da literatura que discute o PCK, 

descreveremos a natureza de cada conhecimento de base apresentado no modelo consensual 

da cúpula, da forma como eles foram entendidos na análise dos dados apresentados nesta 

pesquisa. 

Conhecimento da Avaliação: Esse componente não foi profundamente discutido 

como conhecimento de base por outros modelos. No entanto, no MRPA (SHULMAN, 1987) 

a avaliação é um dos seis elementos que constituem a ação docente. A avaliação também 

aparece no modelo de Rollnick (2008), como um dos componentes do PCK. Esse 

conhecimento consiste na avaliação da compreensão dos alunos e do processo de ensino. 

Envolve todas as tarefas do professor que visam acompanhar o desenvolvimento e a evolução 

do aprendizado dos estudantes, diagnosticar suas dificuldades, avaliar o próprio fazer docente 

e a fidedignidade dos materiais planejados para essa avaliação (BALLERINI, 2014; 

OLIVEIRA JUNIOR et al., 2012; SALAZAR, 2005). 

Conhecimento Pedagógico: Envolve conhecimentos dos princípios gerais de 

organização do ensino, gestão de sala de aula e do conhecimento das teorias e métodos de 

ensino (GARRITZ; TRINIDAD-VELASCO, 2006). Refere-se a princípios e estratégias gerais 
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de manejo e organização da aula, que vão além do âmbito da disciplina (SHULMAN, 2005). 

Trata-se, portanto, da habilidade de gerenciar todo o processo de ensino-aprendizagem.  

Conhecimento do conteúdo: Este conhecimento, conforme Marcon (2013), está 

diretamente relacionado com a matéria a ser ensinada, considerado fundamental para o 

sucesso da atividade docente. Em relação ao conteúdo a ser ensinado trata-se do 

conhecimento no qual o professor é um especialista (SHULMAN, 2005). Remete às 

diferentes maneiras pelas quais os futuros professores podem aprofundar seu próprio 

conhecimento acerca do conteúdo, gerenciar esse entendimento e adaptá-lo de maneira que o 

torne compreensível aos estudantes (MARCON, 2013). 

Conhecimento dos Alunos: Se relaciona à forma como os estudantes aprendem 

determinado conteúdo, aos conhecimentos prévios, às habilidades orais e escritas, à 

aprendizagem colaborativa e ao conhecimento de seus interesses e aspirações (BALLERINI, 

2014). Conforme Marcon (2013) esse conhecimento de base permite ao professor diferenciar 

os alunos entre si. Shulman (1987) considera que o conhecimento dos alunos e suas 

características estão intrínsecos ao conhecimento do contexto, e refere-se a particularidades 

sociais, culturais e psicológicas. Ter conhecimento sobre os alunos implica conhecer a 

respeito das suas características, suas concepções, crenças, experiências e conhecimentos 

particulares. Tais conhecimentos são trazidos pelos alunos para a sala de aula, na situação de 

ensino-aprendizagem (MARCON, 2013).  

Conhecimento Curricular: Inclui o entendimento e o conhecimento dos materiais 

disponíveis para o ensino de um conteúdo específico e permite aos professores identificar os 

principais conceitos que serão ensinados (FREIRE; FERNANDEZ, 2013). Inclui o 

conhecimento dos pressupostos de ensino presentes nos documentos oficiais normativos da 

educação nacional; consideram aspectos do currículo vertical e as especificidades curriculares 

da escola; assim como os programas escolares que orientam os planejamentos e projetos no 

âmbito da escola e demais elementos constituintes do currículo horizontal (BALLERINI, 

2014; FREIRE; FERNANDEZ, 2013).  

Conhecimento profissional de um determinado tópico: Esse conhecimento está 

implícito no momento em que os cinco conhecimentos de base, situados no primeiro nível, 

são modificados.  Essa modificação acontece no ato docente, no ensino de um tópico 

particular, formando um PCK pessoal. À medida que se trabalha com outro tema, os 
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conhecimentos de base são novamente modificados, formando um PCK diferenciado 

(TOERIEN, 2012). Essa dinâmica confere especificidade ao PCK.  

O conhecimento profissional específico é representado pelo conhecimento das 

estratégias profissionais, pelas representações do conteúdo, pela compreensão dos alunos, 

pelas práticas científicas e maneiras de pensar do professor (FERNANDEZ, 2015). Entre o 

conhecimento profissional específico de um tópico e o momento da manifestação do PCK 

pessoal na prática da sala de aula, estão os amplificadores e filtros dos professores. 

Conforme Gess-Newsome e Carlson (2013, p.16, tradução nossa) “O PCK pessoal é o 

ato de ensinar um tópico específico de uma determinada maneira para uma finalidade 

específica, para alunos particulares, a fim de obter os melhores resultados dos alunos”. 

Todos os professores tem PCK pessoal, seja de forma tácita ou de forma explicita, ele é 

formado pelas experiências, crenças e orientações que podem ou não se aplicar a todas as 

classes de alunos (GARRITZ, 2015). O PCK pessoal se manifesta quando o professor precisa 

preparar e refletir sobre o ensino de determinado tópico, em um contexto específico, para um 

determinado grupo de alunos, com objetivos específicos (SMITH; BANILOWER, 2012). 

Os amplificadores e filtros dos professores: se relacionam às crenças, orientações e ao 

contexto no qual o professor está inserido (FERNANDEZ, 2015). Segundo Garritz (2013) as 

crenças são filtros involuntários, que estão na base de conhecimentos dos professores, e são 

levados para a sala de aula.  

Prática na sala de aula: Ao passar pelos filtros e amplificadores o conhecimento 

profissional específico de um tópico é transformado e adaptado para a sala de aula, 

influenciado pelo conhecimento do PCK pessoal, conhecimento do contexto, currículo etc. 

(FERNANDEZ, 2015). Nesse nível estão presentes as manifestações do PCK e suas relações 

com outros conhecimentos, sendo possível observar e identificar o PCK em ação (TOERIEN, 

2012). Entre os componentes compreendidos estão a aprendizagem e concepção dos 

estudantes, as representações e estratégias instrucionais e os propósitos para o ensino (GOES, 

2014). Para se chegar ao último nível, o resultado dos alunos, o modelo apresenta outros 

amplificadores e filtros, agora referente aos alunos. 

Os amplificadores e filtros dos alunos: Conforme Garritz (2015) os amplificadores e 

filtros, pertinentes aos estudantes, são todas as características destes, adentrando em aspectos 

como comportamento, cooperação junto aos colegas e atitudes. Todos esses elementos 

influenciam de forma significativa no aprendizado e irão direcionar os resultados dos alunos.  
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Resultados dos alunos: Passados pelos filtros e amplificadores, os resultados dos 

alunos realimentam os conhecimentos profissionais de base e o conhecimento específico de 

um tópico (FERNANDEZ, 2015). O conhecimento específico de um tópico será avaliado 

pelos professores através dos resultados apresentado pelos alunos (BALLERINI, 2014). 

Trata-se do resultado final do esforço de ensino (TOERIEN, 2012).  

O modelo sugere ainda diversas interações entre os diferentes níveis evidenciados 

pelas setas que indicam essas conexões. Conforme Fernandez (2015) o modelo apresenta um 

PCK mais formalizado e um conhecimento pessoal de PCK, específico, que se manifesta na 

sala de aula, que influencia e é influenciado pelo conhecimento específico de um tópico. Os 

resultados dos alunos, por sua vez, são influenciados pelos dois conhecimentos: o 

conhecimento pessoal e o conhecimento profissional específico de um tópico. 

Baseada no estudo de GOES (2014), Ballerini (2014) considera que o modelo é 

construído com base na ação e concebe a ideia do professor reflexivo, usando a avaliação 

como forma de alcançar melhores resultados dos alunos. O modelo destaca também a 

natureza individual do PCK (TOERIEN, 2012).  

As investigações acerca das manifestações desse PCK e suas relações com os 

conhecimentos de base, podem ser evidenciados, acessados, embora não seja considerado 

pelos pesquisadores, uma tarefa fácil. Acerca deste acesso discutiremos a seguir.  

2.3 O acesso ao PCK 

Por se tratar de um domínio único e particular, Garritz e Trinidad-Velasco (2006) 

sinalizam que reconhecer e articular o PCK dos professores não é um processo fácil. Isso se 

dá não apenas pela sua singularidade no uso das estratégias para ensinar um determinado 

conteúdo, mas por um repertório único relacionado a cada contexto de aprendizagem, a cada 

grupo de estudantes. Trata-se de um conhecimento implícito do professor, oriundo de uma 

construção interna, tácita, e, portanto, difícil de reconhecer. Bertram (2014, p.293), ao referir-

se aos diferentes meios de representar e articular o PCK de professores, afirma que, além de 

tácito, o PCK “é difícil de articular, capturar e retratar por causa de sua construção muito 

pessoal.”  

Pesquisas revelam que o PCK pode ser documentado, construído, desenvolvido e 

aperfeiçoado, tanto com professores em etapa de formação inicial, como com aqueles que já 

estão em exercício (FARRÉ; LORENZO, 2014; GARRITZ; TRINIDAD-VELASCO, 2006; 

LOZANO; PENAGOS, 2014). No entanto, Garritz e Trinidad-Velasco (2006) consideram que 
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reconhecer e articular o PCK dos professores não é um processo fácil, por algumas razões: o 

PCK não está associado a um determinado conteúdo apenas; o professor não utiliza todas as 

suas estratégias com apenas um grupo de estudantes; trata-se de um conhecimento implícito 

do professor, uma construção interna, tácita, difícil de reconhecer. Conforme Talanquer 

(2014) são inúmeros os esforços dos pesquisadores para documentar, caracterizar ou 

identificar o PCK dos docentes, sendo necessária, pelas razões acima descritas, a utilização de 

um leque de estratégias para tornar explícito este conjunto de conhecimentos.  

Baseados no estudo de diversos autores acerca das diferentes estratégias para capturar 

o PCK, Farré e Lorenzo (2014), apresentam, resumidamente, as características de algumas 

delas (Quadro 2):  

Quadro 2 – Metodologias utilizadas para documentar o PCK.  

Metodologia Características/exemplos Desvantagens 

 

 

Estratégias 

inferenciais 

Utilizam descrições verbais 

predeterminadas.  

Questões com escala Likert. 

Questionários de múltipla escolha. 

Questionários de resposta curta. 

Pré e pós-teste para analisar mudanças no 

PCK. 

Assume a existência de uma resposta 

correta. 

Não documentam aspectos não 

generalizáveis do ensino. 

Pode não representar exatamente o que 

o professor conhece, pela dificuldade 

da expliccitação do conhecimento. 

 

Técnicas de 

Visualização 

Fornecem uma representação externa 

conhecimento dos professores: 

Mapas conceituais. 

Representações pictóricas. 

Construção de analogias. 

São ambíguos. 

A mesma representação pode ser usada 

por professores com PCK diferentes. 

Se os professores explicam a sua 

produção podem mudar o seu PCK 

durante a pesquisa.  

 

 

Aproximações 

Multimetodológicas 

Triangulam os dados obtidos a partir de 

diferentes fontes para validar as conclusões 

das pesquisas. Podem incluir qualquer um 

dos métodos acima e também: 

Entrevistas. 

Lembranças de registros em vídeos de sala 

de aula.  

Observações de aulas. 

Reflexões  

Análise de materiais didáticos. 

Discussão em grupos grandes ou pequenos. 

São extremamente trabalhosos e 

difíceis de reproduzir. 

Fornecem múltiplas oportunidades 

para que o professor reflita acerca do 

que seria modificado no PCK durante 

a pesquisa. 

 

Fonte: (FARRÉ e LORENZO, 2014, p. 42-43) (tradução nossa). 

Essa variedade metodológica é verificada em vários trabalhos reportados na literatura. 

Freire e Fernandez (2014), por exemplo, analisaram aspectos do PCK de professores 

formadores e professores novatos, a partir da análise dos materiais avaliativos, relatórios de 
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estágio e diários de campo, no âmbito das disciplinas de Estágio I e II. Fernandez et al.(2013) 

para descrever e identificar os componentes principais do PCK de professores universitários 

elaboraram questionários baseados no modelo de Grossman. Lima e Nuñes (2013) analisaram 

elementos relativos ao PCK de licenciandos em Química a partir da elaboração de uma 

sequência didática e a construção de modelos para o ensino do tema “Fenômenos Químicos”. 

Os autores concluíram que à medida que estudantes elaboravam estratégias e negociavam 

acerca dos melhores modelos que atendiam àquele contexto, o PCK de cada um deles era 

aprimorado e desenvolvido. 

Todos esses recursos metodológicos auxiliam e se complementam na tentativa de 

acessar o PCK do professor. No entanto, uma das ferramentas mais empregadas com esse 

propósito é o modelo proposto por Loughran et al., (2004), denominado CoRe (Figura 9), 

oriundo do inglês (Content Representation). O instrumento busca acessar as ideias e conceitos 

centrais dos professores diante da exposição do conteúdo, tendo a função de documentar a 

prática pedagógica destes profissionais, além de permitir conhecer suas concepções 

alternativas, que são pontos reconhecidamente problemáticos no que diz respeito ao 

entendimento do conteúdo, à sua organização etc. (OLIVEIRA JR., 2011). Para Farré e 

Lorenzo (2014, p.43, tradução nossa), o CoRe: “consiste na visualização das formas pelas 

quais os professores representam para si mesmos os conteúdos da disciplina que ensinam a 

partir de uma série de perguntas sobre ideias consideradas centrais para a disciplina”  

 

Figura 9 - CoRe (LOUGHRAN et al., 2004). Fonte: (GOES, 2014, p. 88) 

É recorrente na literatura o uso do CoRe como forma de evidenciar o processo de 

raciocínio do professor no que diz respeito aos procedimentos metodológicos, concepções 
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acerca do ensino, concepções alternativas, estratégias avaliativas, compreensão dos alunos, 

entre outros. Pesquisadores mostram evidências da eficácia do CoRe (GARRITZ; 

TRINIDAD-VELASCO, 2006; BERTRAM, 2014; LOZANO; PENAGOS, 2014), no entanto, 

outras formas de documentar o PCK do professor são possíveis e se fazem necessárias, 

conforme apresenta Farré e Lorenzo (2014) no Quadro 2, mostrado anteriormente.  

Outro instrumento também bastante difundido nos estudos sobre o PCK, são os 

PaPeR’s (Repertório de Experiência Profissional e Pedagógica), da sigla em inglês 

Pedagogical and Professional Experience Repertoires, que conforme Fernandez (2011, p.10) 

“É um registro de aula e da reflexão do que o professor acredita ser necessário para uma 

aprendizagem efetiva.” Garritz e Trinidad-Velasco (2006) definem os PaPeR’s como 

explicações narrativas do PCK de um professor, que envolve suas ações e decisões ao ensinar 

determinado tema. O PaP-eR baseia-se, portanto, nas observações de classe, no 

gerenciamento de aulas acerca de um conteúdo específico e nas concepções do professor e 

tem o objetivo de adentrar nos elementos interativos do PCK, de forma que seja acessível ao 

leitor.  

Farré e Lorenzo (2014) afirmam que os PaP-eRs configuram-se como uma espécie de 

diário pessoal dos professores, que permitem investigar a sua prática de sala de aula, acerca de 

um determinado conteúdo, com dados coletados a partir de narrativas, entrevistas e 

observações de classe. Os PaP-eRs são comumente empregados na análise do PCK de  

professores experientes, no entanto, sua utilização com professores em formação inicial 

também é possível. Nesta pesquisa, os PaP-eRs não serão empregados. 

2.4 O PCK na formação inicial e continuada 

As maneiras como se forma, se desenvolve, se constrói ou se aperfeiçoa o PCK deu 

margem à realização de inúmeras pesquisas teóricas e empíricas envolvendo a formação 

inicial e continuada, contemplando professores novatos, professores veteranos, futuros 

professores e professores-formadores. Tais estudos foram desenvolvidos no âmbito de 

diferentes áreas, principalmente na área do ensino de ciências.  

Como exemplo de pesquisa desenvolvida com professores em exercício, Montenegro e 

Fernandez (2015), em estudo sobre o processo reflexivo e o desenvolvimento do PCK, a partir 

de uma intervenção formativa com professores de química, buscaram analisar o 

desenvolvimento do PCK de dois professores de química no contexto da formação 

continuada. Para as autoras, quando os professores refletem acerca de suas ações pedagógicas 

de forma colaborativa, na formação continuada, o PCK pode ser explicitado durante esse 
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processo formativo e auxiliar, de forma significativa, no desenvolvimento profissional desses 

professores. 

Sales (2010) investigou o PCK de uma professora de química sobre o conteúdo 

específico “soluções” em turmas de ensino médio. Segundo a autora, os dados sinalizam para 

a existência de um PCK pouco desenvolvido em relação a esse conteúdo, com uso de 

exercícios de memorização e cálculos em detrimento de conteúdos conceituais. Além disso, o 

pouco conhecimento do conteúdo afetou outros domínios do conhecimento da professora 

participante, refletindo no seu PCK. 

Ballerini (2014) apresenta, em sua dissertação de mestrado, uma discussão acerca dos 

conhecimentos de base de professores de Biologia do Ensino Médio, em processo de 

formação continuada, utilizando o modelo de Grossman (1990). Dentre outras conclusões, a 

autora aponta que os professores não apresentam conhecimentos sólidos acerca dos alunos, do 

contexto, do conteúdo específico, da pedagogia e da compreensão de como se dá o processo 

de ensino-aprendizagem. 

Moreira (2015) investigou o desenvolvimento do PCK de um professor novato de 

química para o ensino da argumentação científica, feita com base no modelo de Grossman. Os 

resultados mostraram que, ao longo do processo, o professor apresentou mudanças 

significativas nos conhecimentos de base e em elementos relacionados ao PCK. Também 

destaca como fator importante a reflexão sobre a argumentação, favorecida com o 

desenvolvimento de um repertório de boas perguntas, causando impactos nas concepções 

acerca dos propósitos para o ensino.  

Maués (2003) investigou sobre as estratégias utilizadas por professoras de ciências dos 

anos iniciais, tendo como referência o PCK. O intuito era compreender de que forma acontece 

a relação entre o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico de conteúdo nas 

práticas de ensino-aprendizagem. Os dados revelam a importância do conhecimento do 

conteúdo na construção do PCK pessoal, a boa criatividade das professoras no uso de variadas 

estratégias, mas um conhecimento de ciências ainda incipiente. O autor aponta ainda que 

estudos como estes não servem apenas para tratar do déficit no conhecimento dos professores, 

mas contribuir para a compreensão da realidade do ensino de ciências e possibilitar caminhos 

para melhor preparação e formação de professores que atuam ou atuarão com classes de séries 

iniciais.  

Não obstante o fato de os estudos sobre o PCK privilegiarem os professores já em 

exercício, pesquisas envolvendo o PCK de professores em formação inicial, foco do presente 

trabalho, também têm sido evidenciadas nos últimos anos. Conforme Fernandez (2011, p.11):  
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Atualmente, o PCK tem sido considerado o melhor arcabouço teórico para examinar 

e compreender as habilidades de professores. Sendo assim, o estudo do PCK de 

professores em diferentes momentos profissionais (formação inicial, estagiários, 

novatos, experientes, em formação contínua, etc.) visa trazer subsídios para a 

formação de professores. Seu acesso e explicitação durante a formação inicial de 

professores pode auxiliar licenciandos no processo de se tornarem melhores 

professores, assim como auxiliar professores experientes a desenvolverem práticas 

mais reflexivas e, desse modo, promoverem maior desenvolvimento de seu PCK 

(FERNANDEZ, 2011, p.11). 

 Desse modo, o estudo do PCK de professores, ainda na etapa de formação inicial, tem 

sido recomendado e recebido maior atenção nos cursos preparatórios para a docência. 

Segundo Marcon (2013, p.108):  

As concepções e os conhecimentos dos futuros professores são constantemente 

revistos e reestruturados, em um fluxo contínuo de idas e vindas sobre suas 

vivências e sua base de conhecimentos. Gerido pelo conhecimento pedagógico do 

conteúdo, esse processo se estenderá não só pelo período da formação inicial, mas 

ao longo de sua vida profissional (MARCON, 2013, p.108).  

Nessa perspectiva, Sá e Garritz (2014), em um trabalho que investigou o PCK de 

bolsistas brasileiros participantes do PIBID sobre o tema “natureza da matéria”, consideram 

que compreender o PCK dos futuros professores pode melhorar a qualidade do ensino na 

Educação Básica e que mais iniciativas, nesse sentido, precisam ser incentivadas.  

Neves et al. (2001), em pesquisa com alunos de um curso de Licenciatura em 

Química, analisaram os resultados de uma experiência envolvendo o PCK acerca do tema Lei 

e Tabela Periódica. Os autores concluíram que o PCK é um saber necessário à formação de 

competências, e que estudos dessa natureza contribuem para a profissionalização do ensino, 

pois melhor prepara o futuro professor para a prática docente.  

Garritz e Trinidad-Velasco (2006), em estudo envolvendo o tema estrutura corpuscular 

da matéria, investigaram sobre o impacto do PCK nos processos formativos dos professores. 

Os autores pontuam que apesar de o PCK ser considerado um construto que se adquire com o 

tempo, como uma expressão do próprio fazer docente, este conhecimento tem particular 

relevância no processo formativo dos professores, uma vez que trará a oportunidade aos 

futuros docentes de gerir seus próprios conhecimentos, capacitando-os para o enfrentamento 

das variadas situações comuns da sala de aula que, possivelmente, encontrarão quando 

estiverem atuando, bem como reduz a distância entre teoria e prática.  

Lima e Nuñes (2013) analisaram o PCK envolvido no planejamento de atividades que 

tratam da utilização de modelos para o ensino de química, tendo como sujeitos licenciandos 

de um curso de Química. Os resultados sinalizam para a necessidade de propiciar aos 

professores oportunidades para o aprimoramento do PCK. Os autores defendem ainda que as 
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ferramentas que possam instrumentalizar os futuros professores devem ser trabalhadas ainda 

no período da graduação.  

Para Salazar (2005) o PCK favorece a formação docente, aspecto para o qual as 

universidades necessitam dispensar maior atenção. O autor considera este conhecimento um 

componente inclusivo no processo de formação dos futuros professores, conferindo-lhes 

melhores compreensões acerca dos conteúdos que serão ensinados, propiciando um 

importante espaço para reflexão e construção de ações pedagógicas que favoreçam a 

aprendizagem dos alunos.   

Garritz e Trinidad-Velasco (2006), ao estudar o impacto do PCK no processo 

formativo de professores da área de química, concluem que o conhecimento pedagógico de 

tópicos específicos de química, assume lugar de importância nos espaços formativos, 

aumentando a confiança dos professores novatos, e aproximando teoria e prática. Neste 

sentido, Sá e Garritz (2014) discutem aspectos do PCK no âmbito do PIBID, com estudantes 

do curso de Licenciatura em Química, reconhecendo que as ações oferecidas pelo programa, 

contribuíram para a apropriação de conhecimentos considerados necessários à docência e para 

a evolução do PCK destes indivíduos.  Segundo Salazar (2005) os docentes em formação vão 

construindo suas representações sobre os processos pedagógicos durante a sua preparação 

para a docência e, neste sentido, o PCK pode ajudar na compreensão e análise de como o 

licenciando pensa os conteúdos e a sua dimensão pedagógica.  

Apesar dos inúmeros estudos que apontam para as potencialidades do emprego do 

PCK na formação de professores, são ainda encontradas na literatura restrições 

epistemológicas sobre esse conhecimento. Padilla (2014), ao mencionar o entendimento de 

Shulman acerca do PCK como uma amálgama entre conteúdo e pedagogia, questiona que 

tipos de conhecimentos devem ser incluídos nesta amálgama. Para ela, questionamentos dessa 

natureza, têm dado margem para a existência de diversos modelos sobre o PCK. Compartilha 

da mesma ideia Fenstermacher (1994), quando coloca que, apesar de o construto de Shulman 

e seus colaboradores aprofundarem nas discussões acerca da ligação entre o conhecimento do 

conteúdo e o conhecimento pedagógico, este marco, epistemologicamente, não ficou 

totalmente claro. 

Em contrapartida, Luft e Zhang (2014) assinalam que a investigação na área aumentou 

exponencialmente e tem sido fundamental para os processos de transformação do 

conhecimento do conteúdo. De acordo com Talanquer (2014) o PCK pode funcionar como 

forma de análise e fortalecimento do trabalho docente de maneira menos subjetiva. Para o 

autor, o PCK trata-se de uma nova forma de conhecimento que contribui para enriquecer a 
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prática docente. Cabe destacar que o PCK passou a ser incluído nos padrões de 

desenvolvimento profissional dos professores de ciências nos Estados Unidos (MARCON, 

2013; SÁ; GARRITZ, 2014), visando, com isso, melhorar a qualidade da Educação no país. 

2.5 Popularização do PCK no Brasil e no mundo 

Estudos que envolvem o PCK têm se intensificado nos últimos anos, conforme 

corrobora o trabalho, do tipo Estado da Arte, de Fernandez e GOES (2014). Segundo as 

autoras, ao longo de 27 anos, houve um aumento significativo de trabalhos que discutem o 

PCK, relacionados à área de Ciências da Natureza e Matemática. Dentre outros aspectos, as 

autoras evidenciam a necessidade de mais estudos teóricos sobre o PCK, com professores que 

atuam na Escola Básica, em especial, no Ensino Médio e na Educação Infantil, principalmente 

na área de ciências. Sinalizam também que o PCK, desde a primeira publicação de Shulman, 

tem sido utilizado com maior frequência como ferramenta exponencial para a compreensão do 

conhecimento profissional dos professores.  

No contexto ibero-americano o PCK também tem ganhado destaque, como corrobora a 

recente publicação do livro Conocimiento Didáctico del Contenido: una Perspectiva 

Iberoamerica (GARRITZ; LORENZO; ROSALES, 2014), que reúne trabalhos sobre o PCK 

desenvolvidos por pesquisadores de diferentes países. Também merece destaque a publicação 

de um número especial sobre o PCK na revista mexicana Educación Química, em celebração 

ao seu 25º aniversário. O número traz um conjunto de dez artigos sobre o PCK, de autores 

diversos, pertencentes a diferentes nacionalidades, inclusive o Brasil.  

No Brasil, os estudos sobre o PCK têm sido evidenciados, com mais frequência, nos 

últimos anos, sendo que a maior parte das pesquisas se concentra no Grupo de Pesquisa em 

Ensino de Química (PEQuim) liderado pela professora Carmen Fernandez, da Universidade 

de São Paulo. Os trabalhos desenvolvidos no grupo tem como foco de investigação o 

conhecimento dos professores, buscando documentar e analisar o PCK de docentes de 

química, em diferentes contextos e níveis de escolaridade, tendo como objetivo maior 

desenvolver conhecimento teórico sobre PCK (http://www2.iq.usp.br/docente/?id=carmen).
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3 A LICENCIATURA EM QUÍMICA E O 

PAPEL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

Historicamente as licenciaturas foram criadas nas antigas faculdades de Filosofia, na 

década de 30, a fim de atender os alunos egressos do ensino secundário. Por muitos anos o 

modelo curricular pautou-se no conhecido 3+1, com três anos dedicados às disciplinas 

específicas da área de conhecimento e um ano às disciplinas pedagógicas. Também conhecido 

como “modelo da racionalidade técnica”. Este modelo, conforme Pereira (2000), apresentava 

problemas, pois a ênfase era dada à formação teórica e se apregoava uma errônea concepção 

de prática.  

O ensino de química no Brasil tem sua história marcada pela chegada da família real, 

no século XVIII, com a implantação das primeiras instituições superiores. O curso de química 

adentra o século XIX com poucos avanços, sendo considerado um apêndice dos cursos de 

medicina, farmácia e engenharia. A formação de químicos surge no início do século XX, a 

partir da necessidade de se conhecer e dominar os processos de produção e os processos 

analíticos e sintéticos, conforme as exigências do sistema capitalista trazido pela 

industrialização. Os primeiros professores contratados foram trazidos da Europa e com o 

advento da Lei 5540/68, que tratava das Licenciaturas nas áreas de Ciências da Natureza, se 

instituiu as licenciaturas de curta duração (CIRÍACO, 2009). 

Nas décadas de 70 e 80, os cursos de licenciatura foram fortemente influenciados pela 

pedagogia tecnicista, com práticas pedagógicas instrucionais (LIBÂNEO, 1986; SAVIANI, 

2001). No entanto, a partir dos anos 90, em um contexto de importantes mudanças políticas, 

econômicas e sociais no cenário brasileiro, surge a necessidade de repensar o papel do 

professor. As políticas de reformas educacionais priorizava a formação continuada. O 

movimento pela profissionalização do professor foi intenso, sendo aprovados, neste período, 

três importantes referenciais para a profissão docente: A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB (Nº 9394/96), a definição das Diretrizes para a Educação Básica e 

os Parâmetros e Referenciais Curriculares Nacionais (MENDES; ROMANOWSKY, 2006). 

Neste novo formato, o modelo de racionalidade técnica é rompido e a estrutura 

curricular dos cursos de licenciatura são resinificados, quando especial atenção é dada aos 

fundamentos metodológicos da profissão e concebida nova prerrogativas quanto ao papel do 

professor (BRASIL, 2000). De acordo com a LDB todas as licenciaturas passam a ser plena, a 

carga horária mínima para um curso de licenciatura é de 2800 horas, sendo: 400 horas para o 

estágio supervisionado; 400 horas para práticas de ensino e; 200 horas para atividades 
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acadêmico científico-culturais (BRASIL, 2002). Conforme a Legislação, a Licenciatura Plena 

em Química é o espaço privilegiado de formação do futuro professor e deve atender o 

seguinte pressuposto (BRASIL, 2001, p.4):  

Formação generalista, mas sólida e abrangente em conteúdos dos diversos campos 

da Química, preparação adequada à aplicação pedagógica do conhecimento e 

experiências de química e de áreas afins na atuação profissional como educador na 

educação fundamental e média (BRASIL, 2001, p.4). 

Essas competências não estão dissociadas das novas Orientações Curriculares do 

Ensino Médio, as quais pressupõem para o componente curricular de Química, um ensino que 

possibilite a compreensão dos processos químicos em si e a sua articulação com o meio 

cultural e natural, abarcando dimensões ambientais, sociais, econômicas, ético-políticas, 

científicas e tecnológicas (BRASIL, 2008). 

3.1 A Licenciatura em Química na UESC: breve histórico 

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) está situada na região sul da Bahia, 

seu nome faz referência ao marco histórico do descobrimento do Brasil, nomeado naquela 

época como Terra de Santa Cruz. O Campus está localizado entre as cidades de Itabuna e 

Ilhéus. A Universidade foi criada em 5 de dezembro de 1991, através da Lei 6.344/91, 

passando a ser Fundação Pública, posteriormente reorganizada sob a forma de autarquia e, em 

tal condição, tem sua manutenção integralmente assegurada pelo Estado.  

O curso de Licenciatura em Química da UESC teve sua origem no Curso de Ciências 

– 1º grau, autorizado a funcionar através da Resolução nº 133/71, oriunda do Parecer nº 

127/71- Conselho Estadual de Educação. Em 13 de março de 1995, foi solicitado ao Conselho 

Estadual de Educação - CEE, a extinção do curso de Licenciatura Plena em Ciências e da 

Licenciatura Curta de 1º Grau em Ciências e a criação das Licenciaturas Plenas em Química, 

Física, Matemática e Ciências Biológicas. Essa solicitação de extinção é atendida através do 

Decreto 7.530 (D.O. 19/02/99) e a nova configuração de Licenciatura Plena em Química 

passa a vigorar a partir de 01 de março de 1999, contemplando uma carga horária total de 

3060 horas. O curso funcionava, inicialmente, com 20 vagas oferecidas anualmente, número 

ampliado em anos posteriores (JESUS; GRAMACHO, 2005). 

Com as reformulações no curso de Licenciatura em Química no ano de 2005, novas 

adequações curriculares necessitaram ser feitas, como por exemplo, o aumento da carga 

horária nas disciplinas de Prática de Ensino, que passaram a ser chamadas de Estágio 

Supervisionado I, II e III. Aumentou-se também, a carga horária na participação dos alunos 

em atividades complementares de cunho acadêmico-científicos-culturais, como forma de 
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atender as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Licenciatura em 

Química, em seu Parecer CNE/CES 1.303/2001.  

Em 2009 o curso sofreu uma nova adaptação curricular, incluindo a obrigatoriedade 

do Trabalho de Conclusão de Curso, com as disciplinas Pesquisa no Ensino de Química I e II, 

oferecidas nos últimos semestres. Movidos pelas dificuldades apresentadas pelos estudantes 

na elaboração dos trabalhos científicos, foi criada a disciplina Metodologia de Pesquisa em 

Ensino de Química, com carga horária de 60 horas, oferecida no 6º semestre, conforme se 

verifica no fluxograma do curso (SILVA; GRAMACHO, 2009). 

Percebemos que o curso evoluiu conforme as mudanças que foram ocorrendo ao longo 

do tempo, se adequando aos novos parâmetros educacionais do Ensino Superior e buscando 

suprir carências que surgiram no interior do próprio curso, com vistas a aproximar, cada vez 

mais, os pressupostos teóricos e práticos na formação dos futuros professores. Acreditamos 

que, nesse contexto, o Estágio Supervisionado ganha maior ênfase, não só pelo aumento de 

carga horária, mas pelo reconhecimento de sua importância, se comparado às outras 

disciplinas do curso de Licenciatura.  

O curso de Licenciatura em Química da UESC atualmente tem duração mínima de 

quatro anos, carga horária de 3.260 horas, com 43 disciplinas. As disciplinas específicas de 

ensino permeiam todo o currículo, desde o primeiro semestre, com a presença da disciplina 

“O Professor e o Ensino de Química” e “Organização e Trabalho Pedagógico”. A partir do 

quinto semestre são oferecidas as disciplinas de Estágio Supervisionado, com carga horária de 

400 horas, distribuídas ao longo dos quatro últimos semestres. 

3.2 O papel do Estágio Supervisionado na formação docente 

As novidades trazidas pelos documentos oficiais deixaram os professores inseguros 

sobre o “que” e “como” ensinar, e daí a necessidade de investimentos nos programas de 

formação, a fim de promover a instrumentalização necessária para que os futuros professores 

se adequassem a essas propostas (CARVALHO et al., 2010). 

A sociedade mudou e a escola se transformou e as propostas de ensino devem 

acompanhar essas mudanças. Além das influências sociais, o ensino de cada uma 

das disciplinas escolares também sofreu reformulações provenientes dos resultados 

das pesquisas que foram desenvolvidas no ensino e na aprendizagem dessas áreas 

curriculares. E nesses últimos anos a educação passa a ser considerada uma área 

essencial no desenvolvimento econômico e social das nações, muitas investigações 

sobre o como se aprende e, especialmente o como se propõe a formação dos 

professores (CARVALHO, 2003, p.8). 
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Apesar das recomendações e leis que regem a educação brasileira, os programas de 

formação de professores, ainda hoje, encontram fortes críticas à forma como são conduzidos 

nas universidades brasileiras. Nesse sentido, Maldaner e Zanon (2006) apontam diversos 

problemas relacionados à formação de professores de Ciências, como: falta de didática da 

maioria dos professores de graduação; dicotomia entre aulas práticas e teóricas; permanência 

de formas tradicionais de organização do Ensino de Ciências; cursos de formação pautados na 

formação disciplinar; aprendizagens superficiais e restritas que não contribuem para 

desenvolver as potencialidades dos estudantes. Mello (2000), ao analisar a formação inicial de 

professores para a Educação Básica, também aponta para o academicismo exagerado e o 

empirismo tradicional. Segundo a autora: 

Os cursos de graduação são ministrados num contexto institucional distante da 

preocupação com a educação básica, que não facilita nem mesmo a convivência com 

pessoas e instituições que conhecem a problemática desta última. Os professores 

formadores que atuam nesses cursos, quando estão em instituições de qualidade, são 

mais preocupados com suas investigações do que com o ensino em geral, e menos 

interessados ainda no ensino da educação básica (MELLO, 2000, p. 100). 

Essas críticas revelam ainda que os cursos de formação, no Brasil, ainda estão 

centrados no saber acadêmico, teórico e científico, o que contribui para que os professores 

novatos não estejam preparados para o desafio de sua profissão. Conforme Neves et al. 

(2001), nesse novo contexto educacional é preciso ter interesse em estudar como os 

professores aprendem a ensinar e associar as inovações educativas a uma correta formação 

docente.  

Chassot (2004, p.52) menciona que a Licenciatura em Química, por muitas vezes, foi 

vista com desprestígio em relação ao Bacharelado e à Química Industrial, e que era 

apresentada como alternativa a alunos que não conseguiam prosseguir em estudos avançados. 

Nessa visão, o autor defende que o licenciando em química merece uma preparação com 

maior e melhor excelência.  

O Estágio Supervisionado apresenta um papel fundamental no processo de formação 

docente. Neste espaço o futuro professor pode ter maior protagonismo nas experiências extra 

e intra-escolares, pode ser submetido a estímulos e ser levado a tomar importantes decisões 

acerca do ensino. Para Marcon (2013) o contexto da universidade é o mais profícuo e pode 

oferecer aos licenciandos exitosas oportunidades de revelarem suas concepções, ideias, 

conhecimentos e experiências vividas. Deixando, assim, marcas positivas no processo de 

formação da personalidade docente.  

O Estágio Supervisionado faz parte do rol de disciplinas oferecidas nos cursos de 

Licenciatura, sendo uma exigência da LDB, e constitui-se espaço de formação que possibilita 
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a interação entre o professor e o aluno, a interlocução entre teoria e prática e a produção de 

saberes para ensinar (MACIEL; MENDES, 2000).  

Para Bernardy e Teixeira (2012) o Estágio Supervisionado deve ser um espaço para o 

aprendiz revelar criatividade, independência e caráter, indo além de um simples cumprimento 

de exigências. Refletindo sobre esses posicionamentos, o estágio pode configurar-se como 

uma forma de colaborar com o crescimento profissional e pessoal do futuro professor. Silva e 

Schnetzler (2008) entendem que:  

O estágio supervisionado se constitui em espaço privilegiado de interface da 

formação teórica com a vivência profissional. Tal interface teoria-prática compõe-se 

de uma interação constante entre o saber e o fazer, entre conhecimentos acadêmicos 

disciplinares e o enfrentamento de problemas decorrentes da vivência de situações 

próprias do cotidiano escolar (SILVA; SCHNETZLER, 2008, pag. 2175). 

Apesar de todo esse reconhecimento de que o Estágio Supervisionado é elemento 

essencial na construção dos conhecimentos necessários à docência, este tem acontecido de 

modo superficial e fragmentado. Zanon, Hames e Stumm (2006) afirmam que nos cursos de 

formação é preciso qualificar as interações pedagógicas, enquanto processos de articulação 

entre a teoria e prática. Desta forma, o estágio não pode ser entendido como treinamento, 

como em décadas anteriores, mas como local de expansão de práticas pedagógicas, que vai 

além do domínio de sala de aula, perpassando pelo contexto da escola e comunidade 

(ZEICHNER, 2008).                                

Neste sentido, convém destacar que o professor-formador tem especial lugar na 

formação da personalidade docente e profissional. A ele cabe romper com o velho paradigma 

positivista e adentrar nas situações mais práticas, no mundo da vida e no mundo da escola 

(MALDANER, 2000; STUMM; HAMES; ZANON, 1996).  

Estudos relacionados ao PCK de licenciandos apontam algumas evidências acerca da 

importância de uma boa preparação para a prática docente, ainda na etapa de graduação. 

Freire e Fernandez (2014), em pesquisa com professores formadores e estudantes egressos, 

concluíram que os formadores influenciam no tipo de PCK dos seus alunos, mesmo que 

inconscientemente, e que a despeito dessas influências, os formadores, tanto da universidade 

como da escola básica, deverão contribuir para o amadurecimento dos licenciandos, 

propiciando-lhes amplo leque de escolhas teóricas e metodológicas.  

Nessa perspectiva, Lozano e Penagos (2014) sugerem que nos programas de formação 

docente, ainda no início, sejam realizadas ações que contribuam para o desenvolvimento do 

PCK dos futuros professores, a partir de experiências de aprendizagem, nos mais variados 

contextos. Para Marcon (2013, p.72): 
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O conhecimento pedagógico do conteúdo se sobressai dentro da base de 

conhecimentos para o ensino e é reconhecido em função de sua relevância não 

apenas para a atuação docente, mas também por sua importância nos processos de 

formação inicial e continuada do professor (MARCON, 2013, p. 72). 

Neste sentido, o Estágio Supervisionado tem se mostrado um espaço profícuo para a 

apropriação dos conhecimentos necessários à docência, como aqueles que constituem o PCK. 

Partindo-se do pressuposto de que o PCK se desenvolve ao longo da formação dos 

professores e no contexto da sua prática profissional, as implicações de iniciativas desta 

natureza podem propiciar melhorias no ensino de ciências, de forma mais específica, no 

ensino de química, foco da presente pesquisa. 

3.3 O Ensino de Química na Educação Básica – Foco no Ensino Fundamental 

No Brasil, até 1961, o ensino de ciências naturais caberia apenas nas duas últimas 

séries do antigo curso ginasial. A partir de 1971, com a Lei 5.692, o ensino de ciências passou 

a ser obrigatório para todas as séries ginasiais, e hoje, para todos os ciclos ou etapas do Ensino 

Fundamental. Atualmente, a nova Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.396), de 20 de dezembro 

de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e define as etapas da educação 

básica como: Educação Infantil, Ensino Fundamental (que compreende 9 anos, indo do 1º ao 

9º ano), e a última etapa, o Ensino Médio, que abrange um período de 3 anos (BRASIL,1998). 

Estudos na área sinalizam que o Ensino de Química pode e deve ser trabalhado ainda 

no Ensino fundamental, integrado a outras áreas ou outros assuntos, sendo oportunizados os 

conceitos, de forma gradativa, aos estudantes. Nessa fase, o ensino de ciências deve dar 

ênfase à linguagem, ao diálogo, favorecendo a apropriação da linguagem científica.  

Nos anos finais do Ensino Fundamental, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino das Ciências Naturais preconizam que os conteúdos sejam trabalhados a partir de 

eixos temáticos, como “Vida e Ambiente”, “Terra e Universo” e temas transversais, como 

“Clonagem”, “Meio-ambiente e Conservação”, entre outros. “Os Parâmetros objetivam com 

isto, dar sentido prático às teorias e aos conceitos científicos trabalhados na escola”. 

(BRASIL, 1998, p.50).  

Vale ressaltar que para o último ciclo do ensino fundamental, que corresponde ao 9º 

ano, os Parâmetros conferem autonomia ao professor para pensar quais objetivos e conteúdos 

devem ser trabalhados. O objetivo é que os estudantes estabeleçam relações mais complexas, 

mostrando-se mais independentes que na série anterior.  

Diferentes temas e problemas poderão ser escolhidos para a composição de planos 

de trabalho de modo a proporcionar o desenvolvimento das capacidades expressas 

nos objetivos de ciclo. O professor julgará a pertinência de aprofundamento de 

estudo em alguns temas e a exploração mais ampla de outros, tomando como base os 
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critérios de seleção de conteúdos aplicados à sua realidade, conforme o que está 

discutido na primeira parte deste documento (BRASIL, 1998, p.90). 

Conforme o documento, em um tema como “Vida e Ambiente”, fenômenos como 

fotossíntese e combustão seriam pano de fundo para que os alunos conhecessem exemplos de 

misturas, identificação de substâncias e suas propriedades, dando-lhes condições de, 

posteriormente, possuir uma maior “bagagem” para a contextualização de conceitos como a 

natureza da matéria, átomos e moléculas (BRASIL, 1998).  

Percebemos que os Parâmetros Curriculares para o ensino de Ciências Naturais não 

trazem elencados os conteúdos de química, como fazem os livros didáticos, mas propõem aos 

professores que esse currículo seja elaborado com conteúdos pertinentes aos eixos temáticos e 

aos temas transversais, promovendo uma articulação entre o conceito e a realidade do aluno, 

com vistas à contextualização e à interdisciplinaridade.  

Geralmente, as escolas dividem a disciplina de ciências em conteúdos de Química e 

Física no 9º ano. Para Milaré e Filho (2010), o motivo da divisão do programa escolar entre 

essas duas ciências é herança do modelo tradicional de ensino, muito recorrente no século 

XX, quando as informações e os conceitos eram fragmentados. Um dos grandes problemas 

observados era a desvinculação com tudo aquilo que os alunos aprenderam sobre ciências em 

anos anteriores. Para as autoras, este modo de pensar o currículo de ciências nos anos finais, 

faz com que os alunos pensem a ciência de maneira simplista, baseados no senso comum.  

Mas o que ensinar de conteúdos químicos nos anos finais do Ensino Fundamental? Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental para o 

Ensino de Ciências Naturais apontam, por exemplo, alguns conceitos pertencentes ao eixo 

temático ciência e tecnologia: mudanças de estado físico com enfoque no “ciclo da água”, 

métodos de separação de misturas, envolvendo o tema “tratamento da água”. No eixo 

temático “Vida e ambiente” pode ser estudado o tema substâncias, a partir de assuntos como 

os “ciclos do carbono” e “oxigênio na biosfera”.  

Pesquisas revelam que, muitas vezes, os professores na hora de organizar os seus 

programas curriculares, são influenciados pelos programas dos livros didáticos, que trazem 

um estudo de química linear, pontual e hierarquizado, como se um conteúdo dependesse do 

outro. É dado à Química um enfoque disciplinar e pontual, mesmo sendo ela uma das 

disciplinas integradas na área de ciências naturais (MILARÉ; FILHO, 2010). Chassot (2004) 

faz críticas a este ensino asséptico e desvinculado e defende que o ensino de química deve ter 

vínculo com o cotidiano das alunas e dos alunos, servindo para a formação das cidadãs e dos 

cidadãos. Segundo o autor alunos da zona rural do Rio Grande do Sul, por exemplo, sabiam o 
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que era “isótonos”, mas não sabiam por que o leite derrama quando ferve enquanto a água 

não, ou porque o sabão remove a sujeira e faz espuma.   

Ensinar ciências, em especial Química, nesta perspectiva crítica, requer dos 

professores novas posturas (CARVALHO et al., 2010; CHASSOT, 2004; MORAES, 2006). 

A educação contemporânea perpassa por um contexto de novas demandas educacionais, de 

uma nova cultura da aprendizagem, que exige da escola a formação de alunos que consigam 

compreender e interpretar a sua realidade (POZO; CRESPO, 2009). Nesse cenário, faz-se 

necessário que os professores saibam desafiar os conhecimentos dos alunos, ajudando-os na 

tarefa de reconstruí-los (MORAES, 2006).  

Carvalho e Gil-Perez (2001) ao escreverem acerca da formação de professores de 

ciências, suas tendências e desafios, afirmam que os docentes devem romper com visões 

simplistas; conhecer a matéria a ser ensinada; ter conhecimento teórico da aprendizagem; 

propor atividades que gerem aprendizagem significativa; trabalhar na perspectiva mediadora 

na condução das atividades; saber avaliar e, por fim, ser capaz de associar ensino à pesquisa 

didática.  

Pozo e Crespo (2009) afirmam que, no final do ensino fundamental e início do ensino 

médio, pretende-se que os alunos entendam as propriedades e transformações da matéria. 

Dessa maneira, os estudantes se defrontam com leis, conceitos abstratos, forte linguagem 

simbólica, juntamente com modelos e analogias usadas para representar “aquilo que não é 

observável”, e assim abstrair novos conceitos. A química apresentada nessa fase apresenta 

grande nível de abstração. E no enfrentamento dessas questões estes alunos ainda carregam 

limitações ontológicas, epistemológicas e conceituais. 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Caracterização da pesquisa 

O presente estudo está fundamentado em aspectos que caracterizam a pesquisa 

qualitativa, o qual traduz e expressa o sentido de fenômenos singulares da vida social, 

reduzindo a distância entre teoria e prática, contexto e ação. Em geral, estudos nesta 

perspectiva são realizados no local de origem dos dados e envolve interpretações de 

fenômenos subjetivos. De acordo com Godoy (1995): 

Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto 

em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. 

Para tanto o pesquisador vai a campo “captar” o fenômeno em estudo a partir da 

perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista 

relevantes. Vários tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda a 

dinâmica do fenômeno (GODOY, 1995, p.21). 

4.2 Contexto da pesquisa e caracterização dos participantes 

O presente estudo foi desenvolvido na disciplina de Estágio Supervisionado em 

Química I, oferecida no quinto semestre do Curso de Licenciatura em Química da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, localizada na região Sul da Bahia. Participaram desta 

pesquisa onze estudantes regularmente matriculados na referida disciplina, que aqui serão 

chamados de A1, A2, A3 e A4... A11. Vale salientar que a escolha dos participantes levou em 

conta o fato de serem estudantes do 5º período e, portanto, já haverem cursado disciplinas 

específicas de Química como Química Geral I, Química Inorgânica Fundamental e Química 

Orgânica I, e disciplinas ligadas ao Ensino de Química, como Organização do Trabalho 

Pedagógico. O Quadro 3, a seguir, apresenta informações acerca dos licenciandos que 

participaram da pesquisa.   

Quadro 3 – Perfil dos participantes da pesquisa. 

Aluno  Idade  Experiência 

de sala de 

aula  

Ocupação no 

período da 

pesquisa       

Ingresso 

no curso 

Disciplinas de ensino cursadas 

A1 20 Sim Bolsista de IC  

Monitora do 

UPT 

2013 Educação e Sociedade, Filosofia da Educação; O 

Professor e o Ensino de Química; Organização do 

Trabalho Pedagógico; História da Química; 

Metodologia da Pesquisa no Ensino de Química; 

Psicologia da Educação; Metodologia e 

Instrumentação para o Ensino de Química. 

A2 27 Sim Bolsista de ID e 

professora 

substituta 

2013 Educação e sociedade; Filosofia da educação; 

Professor no ensino de química; Organização do 

trabalho pedagógico; História da química; 

Metodologia da pesquisa no ensino de química; 

Psicologia da educação; Metodologia e 
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Instrumentação p/ o Ens. Da Química. 

A3   22 Sim Bolsista de IC e 

professor UpT 

2013 Educação e sociedade; Filosofia da educação; 

Professor no ensino de química; Organização do 

trabalho pedagógico; História da química; 

Metodologia da pesquisa no ensino de química; 

Psicologia da educação; Metodologia e 

Instrumentação p/ o Ens. Da Química. 

A4 21 Sim Bolsista do 

PIBID 

2013 Educação e Sociedade, Filosofia da Educação; O 

Professor e o Ensino de Química; Organização do 

Trabalho Pedagógico; História da Química; 

Metodologia da Pesquisa no Ensino de Química; 

Psicologia da Educação; Metodologia e 

Instrumentação para o Ensino de Química 

A5 19 Sim Bolsista de IC 2013 O Professor e o Ensino de Química; Filosofia e 

Educação; História da Química; Educação e 

Sociedade; Psicologia e Educação; Organização 

do Trabalho Pedagógico; Política e Legislação da 

Educação. 

A6 21 Sim Bolsista de 

Extensão. 

2015 O professor e o ensino de química; filosofia e 

educação; História da química; Educação e 

sociedade; Psicologia e educação; Organização 

do trabalho pedagógico; Política e legislação da 

educação. 

A7  21 Sim Bolsista de ID 2013 Educação e sociedade; Filosofia e educação; 

Professor no ensino de química; Organização do 

trabalho pedagógico; História da química; 

Metodologia da pesquisa no ensino de química; 

psicologia e educação; Metodologia e 

Instrumentação p/ o Ens. Da Química; Política e 

legislação da educação pública; Tecnologias; 

educacionais; A experimentação no ensino de 

Química. 

A8 21 Sim Bolsista do 

PIBID 

2013 Educação e Sociedade; Filosofia da Educação; 

Professor e o Ensino de Química; Organização do 

Trabalho Pedagógico; História da Química; 

Metodologia da Pesquisa no Ensino de Química; 

Psicologia da Educação; Metodologia e 

Instrumentação para o Ensino de Química. 

A9  21 Sim Bolsista IC e 

monitora UpT 

2013 Educação e Sociedade; Filosofia da Educação; 

Professor e o Ensino de Química; Organização do 

Trabalho Pedagógico; História da Química; 

Metodologia da Pesquisa no Ensino de Química; 

Psicologia da Educação; Metodologia e 

Instrumentação para o Ensino de Química. 

A10 22 Sim Bolsista do ID 2012 Filosofia da Educação; Professor no ensino de 

química;  Organização do trabalho pedagógico; 

História da Química. 

A11 21 Sim Bolsista IC e 

monitor UpT 

2013 Filosofia da educação;Professor no ensino de 

química; Organização do trabalho pedagógico; 

História da química; Metodologia da pesquisa no 

ensino de química; psicologia da educação; 

Metodologia e Instrumentação p/ o Ens. Da 

Química;Avaliação da Aprendizagem 

Parte da pesquisa ocorreu no Colégio Estadual do Salobrinho, situado nas 

proximidades da Universidade, no município de Ilhéus, Bahia. Uma escola de pequeno porte 

que atende cerca de 500 alunos, a maioria oriunda do próprio bairro, e atende as modalidades 
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do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, e o Ensino Médio. Enfatizamos que a professora 

regente e os alunos do Ensino Fundamental não foram os focos desta pesquisa. No entanto, 

eles foram fundamentais para a realização das ações realizadas no âmbito do Estágio, que 

originaram os dados analisados neste estudo. Os licenciandos trabalharam na II unidade da 

escola, em consonância com o programa curricular da professora (ANEXO I).    

4.3 Etapas da pesquisa 

Os dados analisados neste estudo foram obtidos por meio de técnicas 

multimetodológicas (LORENZO; FARRÉ, 2014), a partir do cumprimento das etapas que 

constituem o esquema ilustrado na Figura 10, descritas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Esquema das etapas percorridas no desenvolvimento da pesquisa.  

4.3.1 Formação dos grupos e definição do conteúdo 

Como podemos observar na Figura 10 o processo foi iniciado com a divisão dos 

grupos, dois deles constituídos por quatro licenciandos e outro por três. O critério para 

formação dos grupos seria que seus participantes estivessem realizando estágio na mesma 

escola. Assim sendo, cada um dos grupos ficou responsável por produzir uma SD relacionada 

a um tema específico, que estivesse dentro do conteúdo programado da turma na qual o 

estágio seria realizado. Este foi realizado em turmas do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º 

ano do Ensino Médio. Desse modo, três temas foram escolhidos: Tabela Periódica dos 

Elementos Químicos, Transformações Químicas e Físicas e Densidade.  
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4.3.2 Aplicação do CoRe individual e em grupo 

Uma das formas de acesso ao PCK, nesta pesquisa, foi a utilização do CoRe 

(LOUGHRAN et al., 2004), que teve como objetivo documentar aspectos da prática 

pedagógica dos licenciandos. Desse modo, antes da elaboração das SD (Etapa IV), os 

licenciandos responderam a oito questões do CoRe, (Figura 11) e, a partir disso, buscamos 

discutir aspectos particulares do PCK, dentre eles: a visão dos licenciandos acerca das 

principais ideias relacionadas ao conceito em questão; o conhecimento de concepções 

alternativas, que são pontos reconhecidamente problemáticos no que diz respeito ao 

entendimento do conteúdo; a organização dos conteúdos etc.  (OLIVEIRA Jr., 2011).  

Questões do CoRe  Conteúdo  

Ideia 1 Ideia 2 Ideia 3 

O que você pretende que os estudantes aprendam sobre essa ideia     

Por que é importante que os estudantes conheçam essa ideia?    

O que mais você sabe sobre essa ideia e não vai ensinar agora aos 

estudantes? 

   

Quais são as dificuldades e limitações relacionadas ao ensino dessa ideia?    

Que conhecimento dos estudantes tem influência no seu ensino sobre essa 

ideia? 

   

Que outros fatores influenciam no ensino desta ideia?    

Quais procedimentos/estratégias você emprega para que os alunos 

aprendam essa ideia? 

   

Que formas específicas você utiliza para avaliar o entendimento ou a 

confusão dos alunos sobre essa ideia? 

   

Figura 11 - CoRe (LOUGHRAN et al., 2006). Fonte: (SÁ; GARRITZ, 2014, p.366). 

Após escolhido os temas pelos grupos, os licenciandos responderam ao CoRe inicial 

de forma individual, depois reuniram-se e elaboraram apenas um CoRe para o grupo, que 

buscava um consenso do grupo acerca das respostas. Esperava-se, com isso, que os 

licenciandos refletissem, individualmente, sobre cada uma das questões, e pudessem, a partir 

da troca de ideias com os demais integrantes do grupo, repensar aspectos presentes nas suas 

respostas. A aplicação das questões do CoRe, neste momento, teve como objetivo especular 

sobre o PCK dos licenciandos, acerca do tema em questão, antes de qualquer intervenção com 

a produção das SD. 
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4.3.3 Elaboração das SD 

Parte substancial desse trabalho se deu em torno da elaboração de SD nas aulas de 

Estágio Supervisionado. Assim, doze aulas, de 50 minutos, foram destinadas ao planejamento 

e discussão das ações que constituiriam uma SD sobre um determinado tema a ser 

desenvolvido em uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede 

estadual. Essa etapa, assim como as demais, foi acompanhada pela professora da disciplina de 

Estágio e fez parte do processo avaliativo da disciplina. 

Optamos por uma atividade desta natureza, por acreditarmos que a mesma apresenta 

potencialidade crítica e reflexiva, favorecendo a mobilização de elementos do PCK. Para isso, 

recorremos na literatura a um modelo que norteasse o trabalho dos licenciandos e 

possibilitasse a construção de conhecimentos relativos ao como ensinar diferentes assuntos, 

para diferentes alunos e em diferentes contextos.  

Dessa maneira, alguns aspectos do modelo de TLS proposto por Méheut (2005) (do 

inglês Teaching Learning Sequences), atenderam as nossas necessidades, uma vez que o 

mesmo considera como dimensões principais no processo de ensino aprendizagem: a 

dimensão epistêmica, que se refere à aproximação entre o científico e o conhecimento do 

mundo material; e a dimensão pedagógica, que envolve aspectos relacionados ao professor e o 

aluno. Cabe destacar que, deste modelo, levamos em consideração somente os seus critérios 

estruturantes (Figura 12), que auxiliaram no delineamento das SD. Não seguimos todas as 

etapas que caracterizam a produção de uma SD, da forma como é apresentada originalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12– Critérios estruturantes a partir da perspectiva construtivista integrada. Fonte: 

(RODRIGUES; FERREIRA, 2011). 
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As dimensões apresentadas na Figura 12 enfatizam a importância tanto do 

conhecimento a ser construído, como das relações inerentes ao processo de ensino-

aprendizagem. Por essa razão, acreditamos que é possível fazer aproximações entre os 

critérios estruturantes apresentados acima e o Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação  

proposto por Shulman (1987), que retrata uma sequência de eventos inerentes às práticas 

pedagógicas do professor. A aproximação do conhecimento científico ao mundo material, por 

exemplo, requer compreensão e transformação do conteúdo para o ensino; enquanto que as 

relações professor-aluno envolvem aspectos inerentes às características dos alunos, à 

avaliação e à formação das novas compreensões. Ao trabalhar os critérios estruturantes, 

acreditamos mobilizar nos licenciandos, os conhecimentos de base presentes no modelo 

consensual da cúpula (figura 8), conforme relação proposta no Quadro 4. 

Quadro 4 – Relação entre os Critérios Estruturantes (MÉHEUT, 2005) e os Conhecimentos de 

Base 

Critérios Estruturantes Conhecimentos de base (BCSC, 2013) 

C1- valorização das concepções prévias dos 

alunos e forma de elaboração conceitual 

Conhecimento do conteúdo 

Conhecimento dos alunos  

C2- Gênese histórica do conhecimento  Conhecimento curricular 

Conhecimento do conteúdo 

C3- Aproximação entre conhecimento 

científico e mundo material 

Conhecimento pedagógico 

Conhecimento curricular 

Conhecimento do conteúdo 

C4- Identificação de lacunas de aprendizagem Conhecimento dos alunos  

C5 – Observação das trajetórias de 

aprendizagem 

Conhecimento do conteúdo 

Conhecimento dos alunos  

 

C6 – Exposição e discussão de ideias pelos 

alunos 

Conhecimento da avaliação 

Conhecimento dos alunos  

Conhecimento pedagógico 

C7 – Estratégias para superar as lacunas de 

aprendizagem  

Conhecimento da avaliação 

Conhecimento dos alunos  

Conhecimento pedagógico 

C8 - Interação professor-aluno, aluno-aluno Conhecimento dos alunos  

Conhecimento pedagógico 

O material produzido também deveria estar fundamentado nos princípios do Ensino de 

Ciências por Investigação, que dentre outros aspectos, privilegia o levantamento de hipóteses, 

o questionamento, a busca por informações e o desenvolvimento de habilidades de 

comunicação oral e escrita (SASSERON, 2011). Desse modo, usamos como referencial 

teórico o texto “O ar é matéria” (CDCC, 2005), que faz parte do material produzido pelo 

Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC), órgão pertencente à Universidade de São 
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Paulo. O material é empregado em atividades relacionadas ao Projeto ABC na Educação 

Científica – Mão na Massa.  

Ressaltamos que na produção das SD os licenciandos tiveram plena liberdade no que 

diz respeito à seleção dos conteúdos, às estratégias metodológicas e avaliativas e aos recursos 

que seriam empregados no ensino do tema. No entanto, algumas orientações foram dadas e 

solicitamos que, na medida do possível, estas fossem consideradas. Foram elas:  

a) Considerar as orientações curriculares presentes em documentos oficiais de 

educação e o contexto em que a SD seria aplicada (nº de alunos, tamanho da sala, recursos, 

condição socioeconômica etc.);  

b) Considerar os critérios estruturantes (MÉHEUT, 2005); 

c) Considerar os princípios do Ensino de Ciências por Investigação, discutidos nas 

aulas de Estágio Supervisionado I. 

Também foi solicitado que os licenciandos preenchessem as questões apresentadas no 

Modelo ilustrado no Quadro 5, fundamentadas nos itens b e c e adaptadas a partir de uma 

proposta de ensino por investigação (CDCC, 2005). A junção dessas duas vertentes deveria 

gerar um módulo de atividades que valorizasse não apenas conhecimentos, saberes e 

habilidades, mas que instigasse os licenciandos a considerar, dentre outros aspectos, a 

aproximação do conteúdo com o mundo real e o papel do professor e do aluno no processo de 

ensino aprendizagem. O resultado dessa interação resultou em um esquema de questões que 

deveriam ser preenchidas pelos estudantes e serviria para nortear a condução das ações 

relacionadas à SD. 
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Quadro 5 – Esquema elaborado a partir da integração dos critérios estruturantes com aspectos 

do Ensino de Ciências por Investigação. 

 

Fonte: Adaptação de atividade proposta no módulo “O ar é matéria”  (CDCC, 2005).   

4.3.4 Apresentação e discussão das SD  

Concluída a fase de elaboração das SD, estas foram apresentadas pelos três grupos na 

forma de apresentação oral. Nesta ocasião, houve uma discussão após a apresentação de cada 

grupo, momento em que deveriam argumentar acerca das estratégias escolhidas e das decisões 

tomadas na elaboração da SD; e responder aos questionamentos da professora responsável 

pelo Estágio e dos demais grupos. As apresentações (foram filmadas e, posteriormente, 

analisadas. Buscamos nas apresentações e posterior discussão indícios do PCK dos 

licenciandos sobre os temas que deram origem ao material por eles produzido (APÊNDICE 

A).  

4.3.5 Aplicação das SD na sala de aula  

Nem todas as SD puderam ser aplicadas na sala de aula. Apenas um dos grupos teve a 

oportunidade de desenvolver as atividades propostas. Os demais, por razões como greve, 

incompatibilidade do calendário escolar com o calendário da Universidade e outras razões 

externas, não aplicaram as suas SD. Por essa razão, nesta pesquisa, apresentaremos os dados 

de apenas um dos grupos de licenciandos (A1, A2, A3 e A4), que elaboraram a SD sobre o 

assunto Tabela Periódica dos Elementos Químicos. Em seguida, discutiremos os dados 

coletados após a aplicação da SD por dois licenciandos pertencentes a este mesmo grupo. 
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Desse modo, a SD foi desenvolvida em uma turma de 9º ano, composta por 37 alunos, 

durante doze aulas consecutivas, com a participação da professora responsável pela turma em 

que o estágio foi realizado. Foram filmadas três aulas das 12 realizadas, e estas foram, 

posteriormente, analisadas. Vale ressaltar que o foco das filmagens foi apenas os licenciandos, 

e não os alunos do 9º ano, nem a professora regente.  

4.3.6 Aplicação do CoRe adaptado 

Tentamos adaptar as questões do CoRe de forma a adequá-las à experiência de 

elaboração e desenvolvimento da SD. Buscamos inserir questões que permitissem a reflexão, 

pelos licenciandos, acerca das ações planejadas e executadas na SD, bem como das 

dificuldades e limitações para concretização da proposta. Assim, no final da disciplina e do 

Estágio, os licenciandos responderam, de maneira individual, as questões que constituíram o 

CoRe adaptado, considerando apenas uma ideia central: a tabela periódica dos elementos 

químicos. 

Quadro 6 – CoRe adaptado. 

Item Questão 

1 O que vocês pretendiam que os estudantes aprendessem sobre o tema da sua sequência didática? Você 

acredita que essas pretensões seriam ou foram aplicadas com o material produzido?  

2 Depois de elaborar a SD qual importância você atribui ao tema? 

3 Partindo da experiência de elaboração ou aplicação da SD, o que você deixaria de fora em uma segunda 

experiência? O que você não considera interessante ou viável ensinar agora? 

4 Quais as possíveis dificuldades ou limitações encontradas pelo grupo para elaborar e aplicar um 

material para o ensino desse tema? 

5 Que conhecimentos prévios ou outros fatores podem influenciar no ensino desse tema? 

6 O que vocês pensam sobre a avaliação, considerando as atividades propostas na SD? 

7 Fale sobre sua experiência de preparar um material didático com viés investigativo? Enfatize as 

vantagens e desvantagens de trabalhar partindo dessa perspectiva? 

4.4. Produção dos Diários de Estágio 

O diário do estágio consiste em um registro escrito que vai além da mera descrição das 

atividades realizadas. Este instrumento foi solicitado pela professora para ser entregue no final 

da disciplina (APÊNDICE B). Nele, os licenciandos deveriam relatar sobre as experiências 

vivenciadas no Estágio, especialmente sobre a aplicação das SD. Conforme orientação da 

professora, este material deveria conter reflexões acerca das decisões, ajustes, avanços, 

dificuldades, dentre outras questões consideradas importantes no desenvolvimento das ações. 
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Buscaremos encontrar nestes registros manifestações do PCK dos licenciados, a partir de suas 

reflexões acerca das ações realizadas.  

Em suma, para a presente pesquisa serão analisados os seguintes dados: 

1. O CoRe Inicial em grupo  

2. A sequência didática produzida pelo grupo (APÊNDICE A) 

3. A gravação em vídeo das apresentações do grupo 

4. A gravação do desenvolvimento da SD em sala de aula  

5. Os diários de estágio (APÊNDICE B) 

6. O CoRe final adaptado  
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5 Resultados e Discussão 

  No Quadro 7, apresentamos o CoRe do grupo a respeito do conteúdo Tabela 

Periódica dos Elementos Químicos, com uma síntese das respostas dadas pelos licenciandos, 

para cada ideia central acerca do tema. Em seguida, a análise é apresentada de acordo com 

cada um dos elementos que constituem o Modelo da Cúpula (2012), adotado como referencial 

teórico neste estudo. Levamos em consideração, além do CoRe, as ideias dos licenciandos 

registradas durante a apresentação oral, a SD produzida pelo grupo (APÊNDICE A), os 

diários de estágio (APÊNDICE B) e as falas do grupo durante a execução da SD na escola.  

Quadro 7 - Síntese das principais respostas para as questões do CoRe (LOGHRAN, 

MULHALL E BERRY, 2004). 

Questões do Core  Grupo 1: Tabela Periódica dos Elementos Químicos 

Ideia 1: História da 

Tabela 

Ideia 2: Organização da 

Tabela  

Ideia 3: Aplicação no 

cotidiano 

O que você pretende que 

os estudantes aprendam 

sobre essa ideia 

Compreender como se 

deu o processo 

evolutivo da tabela 

periódica 

Distinguir metais de não 

metais e os gases nobres 

Entender a aplicação 

dos elementos na vida 

cotidiana 

Por que é importante que 

os estudantes conheçam 

essa ideia? 

Facilitar o 

entendimento da tabela 

Construir 

conhecimentos prévios 

para as séries seguintes 

Identificar os elementos a 

partir de suas 

peculiaridades 

Relacionar os elementos 

com o cotidiano. 

Entender os benefícios e 

malefícios dos 

elementos para o 

organismo 

O que mais você sabe 

sobre essa ideia e não vai 

ensinar agora aos 

estudantes? 

 

- 

As propriedades periódicas - 

Quais são as dificuldades e 

limitações relacionadas ao 

ensino dessa ideia? 

Atrair a atenção do 

aluno 

As exceções 

A linguagem 

- 

Que conhecimento dos 

estudantes tem influência 

no seu ensino sobre essa 

ideia? 

 

- 

Saber diferenciar metal do 

que não é metal  

Reconhecer a 

composição dos objetos, 

mas não relacionar com 

a tabela 

Que outros fatores 

influenciam no ensino 

desta ideia? 

 Conceitos de metais, não 

metais, gases nobres 

- 

 

Quais 

procedimentos/estratégias 

você emprega para que os 

alunos aprendam essa 

ideia? 

Utilização de vídeos, 

slides e textos. 

Exposição da tabela Atividades Lúdicas 

(jogos) 

Que formas específicas 

você utiliza para avaliar o 

entendimento ou a 

confusão dos alunos sobre 

essa ideia? 

Discussão sobre os 

vídeos, textos 

Atividade avaliativa Questionamentos acerca 

da utilidade dos 

elementos 

Escrever acerca das 

experiências com o jogo 
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Visando facilitar a leitura do texto, identificaremos cada um dos instrumentos de 

análise, no decorrer das discussões, por códigos, conforme mostra o Quadro 8: 

Quadro 8 – Códigos usados para identificação do instrumento de análise. 

Instrumentos de análise Código 

Apresentação das SD nas aulas de estágio supervisionado A 

Execução da SD em sala de aula com alunos do fundamental  E 

Sequência Didática SD 

CoRe inicial do grupo CI 

CoRe final do grupo CF 

Diário de estágio  D 

Por exemplo, se nos referimos a alguma resposta de A1 para o Core Inicial, 

identificaremos o enunciado como CI/A1. Um comentário feito por A2, no seu diário de 

estágio, será referenciado por D/A2, e assim por diante. A seguir apresentamos a análise 

realizada para cada um dos instrumentos identificados no Quadro 8 de acordo com os 

conhecimentos de base  que constituem o Modelo da Cúpula. 

Conhecimento da Avaliação  

A avaliação aparece vinculada ao conhecimento do conteúdo, que direcionará as 

atividades utilizadas para esse fim (SALES, 2010). O conhecimento da avaliação envolve o 

conhecimento de instrumentos e procedimentos específicos que guiam as decisões do 

professor relativas à avaliação do ensino (OLIVEIRA JR, 2011). Este pode ser evidenciado 

nas respostas dos licenciandos para a Questão 8 do CoRe, ao refletirem sobre as formas 

específicas para avaliar a aprendizagem dos alunos, considerando cada uma das ideias 

centrais. Nessa perspectiva, na tentativa de avaliar a compreensão dos estudantes acerca da 

evolução histórica da tabela, o grupo menciona a discussão sobre os textos e vídeos, aspecto 

também observado na SD, conforme ilustra a Figura 13.   

 

Figura 13 – Proposta de avaliação extraída da SD.  
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Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2008, p. 81) “A avaliação 

(...) é compreendida como um conjunto de atuações que tem a função de alimentar, sustentar 

e orientar a intervenção pedagógica”. Santos et al. (2013) defendem que a avaliação deve 

ultrapassar os limites quantitativos e assumir a dimensão diagnóstica, processual, contínua, 

cumulativa e participativa, possibilitando ao professor a reestruturação de suas aulas. No 

entanto, o autor reconhece a dificuldade em se avaliar dessa maneira, visto as condições de 

trabalho do professor, no que diz respeito ao número de alunos, quantidade de turmas, tempo 

das aulas, dentre outros.  

De acordo com a proposta do grupo, a avaliação se dará a partir da compreensão dos 

estudantes sobre o tema, evidenciada nas atividades escritas, em forma de texto. Essa forma 

de avaliar reflete a observância do grupo para os critérios recomendados na elaboração da SD, 

uma vez que metodologias pautadas em princípios construtivistas, como o ensino por 

investigação, valoriza a expressão oral e escrita dos estudantes. As falas abaixo justificam 

essa escolha, também pautada nos saberes experienciais e nas crenças dos licenciandos. Cabe 

destacar que na apresentação dos dados, que se refere à apresentação oral do grupo, é 

frequente a fala da licencianda A1, pelo o fato de a mesma ter representado o grupo na 

apresentação. Assumimos, dessa forma, que a sua fala, representa as ideias do grupo como um 

todo. 

A/A1- [...] eles vão poder colocar a evolução deles, porque numa prova tem uma 

pergunta para ele responder... Então acho que eles escreverem ou desenharem. 

[...] vão ter liberdade para escreverem o que quiserem. [...] porque na turma da 

oitava série vai ser bom, eles vão conseguir colocar mesmo o que eles pensam [...]. 

Para Correia e Freire (2010) a atividade avaliativa escrita, acerca das impressões dos 

estudantes sobre o que aprenderam, é uma das formas de se obter elementos que permitam 

compreender sobre a evolução da sua aprendizagem. No entanto, a avaliação deve estar em 

consonância com o que se pretende ensinar. Conforme Scriviano e Costa (2012, p.16) “a 

avaliação deve favorecer a aprendizagem nos educandos ao possibilitar-lhes não somente 

superar suas dificuldades, como também aprimorar o que já aprenderam.” Atividades que 

valorizam a expressão oral também foram consideradas pelos licenciandos. 

A/A1- [...] eles vão trocar ideias sobre o elemento [...] qual a função dele no 

organismo? E aí vai trocar ideia com os colegas. Eles podem apresentar o 

elemento deles em vídeo, com fotos, do jeito que eles se sentirem mais à vontade 

para apresentar [...].  Após essas aulas a gente vai saber o resultado sobre tudo e 

eles vão fazer relatos sobre tudo, sobre o que eles aprenderam, sobre as aulas da 

sequência [...]. E aí o que você aprendeu? E aí que eles falem, além de escrever, 

para a gente perceber as habilidades, porque muita gente tem habilidade de 
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aprender alguma coisa o outro não tem, e a gente entende se realmente teve bom 

resultado.  

 A partir da experiência vivenciada no campo do estágio, A1, argumenta ainda sobre 

as potencialidades da avaliação por meio de atividades que estimulem a expressão oral e 

escrita. 

A/A1- Então eu vi que quando eles têm autonomia de desenharem, escrever o que 

eles perguntam, é melhor do que fazer uma prova. Lá (escola) uma prova vale três. 

São poucos que tiram 3,0, mas, quando é uma atividade para eles fazerem, que 

eles imaginam (...) eu acho que o resultado é muito melhor. Então se a gente 

quiser saber o que realmente aconteceu, eles têm que exprimir. 

O conhecimento da avaliação oferece condições aos futuros professores para refletir e 

gerenciar situações não previstas de modo a atender os propósitos de ensino previamente 

estabelecidos. Conforme Freire e Fernandez (2013), em estudo acerca dos conhecimentos 

docentes de um Estagiário de Química, o conhecimento da aprendizagem está fortemente 

relacionado às suas orientações para o ensino e às estratégias devem estar em consonância 

com a avaliação.  

Neste sentido, as estratégias avaliativas escolhidas pelo grupo se pautaram, 

principalmente, na realização de atividades lúdicas, entendidas pelos grupos como um espaço 

para a observação da compreensão dos estudantes acerca do tema. No diário de A1 

identificamos um trecho em que o relato é novamente mencionado como forma de avaliação 

da aprendizagem dos estudantes.  

D/A1- “Pedimos na aula anterior que eles fizessem um texto para relatar sobre 

tudo e toda a atividade” 

O ato de avaliar é complexo, pois envolve, além de conhecimentos, as atitudes, 

habilidades e interações. Para Kindel (2013), a avaliação faz parte do processo de ensino: 

avalia-se o aluno, o planejamento, o trabalho docente, e também a escola. Desta forma, a 

avaliação não deve ter como foco apenas a aprendizagem dos alunos, mas também a 

qualidade das aulas e atividades utilizadas. Os comentários abaixo são reflexões que fazem 

alusão aos resultados obtidos com o desenvolvimento da proposta.  

D/A1 - “Não tivemos de imediato um bom resultado, pois a turma não se interessa. 

[...]. Mesmo com esses acontecimentos (indisciplina e a não realização da 

pesquisa), os alunos apresentaram bem, sabiam os locais de suas cartas na 

tabela.”.  

D/A2 - “Tivemos uma melhora no desempenho dos alunos [...]. O saldo da aula foi 

positivo apesar da decepção de ver o desinteresse de alguns da turma”.  
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No comentário de A2 é possível perceber aspectos da avaliação, relacionados ao 

alcance, ou não, dos objetivos inicialmente pensados pelo grupo, a partir do contexto 

vivenciado na sala de aula. 

D/A2- “Era para ser uma atividade (tabela lúdica) que todos participassem e 

pudessem tirar suas dúvidas em relação aos elementos químicos e sua localização 

na tabela periódica. Infelizmente, nem todos colaboraram e causaram um 

desânimo total, em mim e na minha colega de estágio”.  

Os licenciandos também mencionam sobre as impressões e nível de satisfação dos 

estudantes acerca das atividades propostas na SD, o que serve de avaliação para o trabalho 

desenvolvido pelo grupo.   

D/A2- “A grande parte da turma relatou ter gostado bem do conteúdo da aula, 

alguns alunos disseram que não aprenderam nada, mas que isso aconteceu não 

porque as aulas foram ruins, mas por desinteresse deles mesmos”. 

 

D/A1- “Dois alunos se recusaram a fazer o relato e não disseram nada sobre a 

aula.”. 

D/A2- “Os alunos estavam bastante agitados, mas a aula foi produtiva, pois 

construímos conceitos juntos”. 

Para Kindel (2013), ensinar os alunos a desejar e gostar de aprender é uma tarefa 

difícil para a escola e, muitas vezes, não bem sucedida, pois não depende apenas do professor, 

mas de outros aspectos considerados mais complexos. Também verificamos nas falas dos 

licenciandos, relacionadas à avaliação, expectativas frustradas, talvez pela pouca experiência 

com a realidade da sala de aula. 

A avaliação formativa foi o viés tomado pelos licenciandos, tanto na produção da SD, 

quanto na aplicação na sala de aula. Esse tipo de avaliação não tem como foco a atribuição de 

notas aos estudantes, mas a observação e registro de seus percursos de aprendizagem, 

visando, com isso, o replanejamento do ensino (KINDEL, 2003). Nesse caso, os licenciandos 

não tiveram a oportunidade de replanejar. No entanto, como resposta para a questão: “O que 

você não consideraria viável ensinar agora ou deixaria de fora em uma segunda 

experiência?” colocada após a aplicação da SD, evidenciamos o desejo de alterações no 

planejamento inicial do grupo, a partir das experiências vivenciadas. 

CF/A2- “Não teríamos nada a retirar, pelo contrário, eu acrescentaria mais 

informações, apesar que tomaria mais tempo, mas tentaria fazer mais dinâmicas 

[...]” 
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CF/A1 – “Não tiraria nada de forma da sequência, acrescentaria mais atividades 

sobre o conteúdo que abrangeria outras séries. Na turma que estagiei as 

atividades foram satisfatórias”.  

Aspectos da avaliação somativa, como a classificação por notas (KINDEL, 2003), são 

evidenciados na sala de aula. O trecho abaixo ilustra um diálogo ocorrido num episódio de 

aula, quando os estudantes questionam o grupo sobre o valor das atividades propostas. 

AA1- Todos apresentaram? (...) 

- Aluno: E quem não fez a pesquisa sobe esses elementos que vocês passaram? (...) 

- Professora, ainda posso fazer? 

- Vai valer quanto?  

-Vai ganhar o ponto? 

- Então deixa pra lá (depois de um sinal negativo pelas estagiárias). 

Para Fernandes e Freitas (2007), a avaliação somativa, que leva em conta a 

classificação e a aferição da aprendizagem por meio de notas e provas, geralmente, acontece 

no final do processo e, ainda, faz parte do cotidiano da escola. O uso dessa lógica da 

classificação e da nota como motivadores da aprendizagem ainda é parte da cultura escolar e 

leva os alunos a estudarem apenas para obtenção de uma nota, de um conceito, e não pelo o 

conhecimento do assunto ensinado. No entanto, os dados evidenciam que os propósitos das 

ações do grupo não objetivavam nota ou conceitos classificatórios, mas a compreensão acerca 

dos elementos químicos e sua importância no cotidiano. Para isso, foi empregada, pelo grupo, 

uma combinação de atividades que, na sua perspectiva, possibilitaria a construção dos 

conhecimentos acerca do conteúdo. As atividades também suscitaram reflexões a respeito do 

que os alunos aprenderam e de suas possíveis dificuldades de aprendizagem. 

Conhecimento Pedagógico 

No conhecimento pedagógico deve estar o entendimento do que deve ser levado em 

consideração para que haja um bom ensino, qual a melhor abordagem para aquele contexto, 

tendo por fundamento as teorias de ensino-aprendizagem que poderão ser ou não aplicadas 

(OLIVEIRA JR, 2011). Assim, buscamos evidências deste conhecimento a partir das 

principais tendências observadas, dos diferentes tipos de abordagens, considerando aquelas 

que foram trabalhadas nas aulas de estágio supervisionado. Verificamos que as principais 

ideias dos licenciandos para abordar a Tabela Periódica dos Elementos Químicos estavam 

apoiadas em atividades que exploram a escrita e a oralidade dos alunos, aspecto já 

evidenciado nas discussões ocorridas nas aulas de Estágio Supervisionado, acerca do 
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planejamento da SD. O grupo propôs, portanto, o uso de vídeos, slides e textos, aliados aos 

questionamentos, sempre colocados no início das atividades, conforme evidenciamos na fala 

de A1. 

 A/A1 - E será que todos os elementos são metais? É um outro questionamento que 

a gente vai fazer... A gente vai usar um vídeo “o sonho de Mendeleiev”. Vou fazer 

só uma parte que é o final do vídeo, fala do sonho de Mendeleiev[...] da 

organização dos elementos por meio de características parecidas. E a gente vai 

discutir um vídeo que vai falar sobre a classificação dos elementos, que é metais, 

não-metais e gases nobres.  

D/A1- Um questionamento que fizeram foi “Por que Gás nobre? Tentei explicar 

mais facilmente para eles a fim de permitir a compreensão de acordo com o 

público (alunos de 9º ano entre 13 e 16 anos)”. 

A estratégia empregada pelo grupo é parte do rol de estratégias pensadas para o ensino 

do tema, quando instruídos acerca dos critérios para a elaboração da proposta e mediante as 

discussões sobre abordagens de ensino de cunho construtivista. O emprego de vídeos é 

entendido pelo o grupo como um meio de favorecer a compreensão sobre a forma como a 

tabela foi construída e sobre como os elementos estão organizados. Fiurucci et al. (2012), em 

artigo que discute a utilização de vídeos didáticos nas aulas de química, do Ensino Médio, 

visando a abordagem histórica e contextualizada do tema Vidros, afirmam que os recursos 

audiovisuais são materiais didáticos que podem potencializar um ensino voltado para a 

cidadania, e o fácil acesso a esse material faz com que o seu uso seja mais frequente na sala 

de aula. Dentre outros aspectos, o vídeo explora os efeitos visuais, realiza simulações de 

experimentos e estimula a linguagem escrita e verbal.  

A pesquisa aliada ao diálogo é outra estratégia pensada pelo grupo para a abordagem 

do tema na sala de aula. Desse modo, a partir do questionamento: “será que a tabela 

periódica sempre foi assim?”, é proposta uma atividade no formato de pequenos grupos, na 

qual os alunos deverão pesquisar e montar uma apresentação sobre as diferentes formas de 

organização que a Tabela já teve (Figura 14). 
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Figura 14 – Formas de organização da Tabela Periódica extraída da SD produzida pelo grupo, 

p.8. 

Verifica-se que o grupo busca valorizar a História da Ciência, quando propõe a 

discussão sobre a evolução da organização da Tabela, ao longo do tempo, até a forma 

atualmente conhecida.   

A/A1- A fase 2 da aula é: será que a tabela periódica sempre foi assim? E a gente 

vai falar sobre a história da tabela, as diversas formas de organização, a lei das 

oitavas, a tríade, o parafuso telúrico. E a gente vai propor que eles pesquisem pra 

ser aplicado na próxima aula, e eles vão pesquisar e construir a ideia deles. Aí a 

gente vai trocar informações na aula 2. 

Para Soares (2013), os conceitos abstratos e microscópicos no ensino de química são 

considerados vilões do Ensino Médio. Com a estratégia do jogo, é possível proporcionar ao 

ensino de química um caráter dinâmico, contextualizado e colaborativo, pressupostos 

delineados nos documentos oficiais de educação, que têm como foco o protagonismo do 

aluno. A estratégia escolhida pelo grupo, mencionada na fala de A1, permite o 

desenvolvimento de conteúdos conceituais, quando os alunos apresentam o que aprenderam 

sobre o elemento, sobre a organização da tabela e sobre as características dos metais, não 

metais e gases nobres. Os conteúdos procedimentais se relacionam ao momento em que é 

solicitada a identificação dos elementos químicos citados em um texto, o preenchimento de 

uma tabela com dados da sua pesquisa e a apresentação de ideias ligadas à organização da 

Tabela e sua evolução até o formato conhecido atualmente.   

Para Galiazzi, Ramos e Moraes (2006) fazer uso da pesquisa é levar para a sala de aula 

ferramentas culturais, baseadas no diálogo, na leitura e na escrita. Além de proporcionar o 

desenvolvimento da autonomia do aprendiz, a pesquisa favorece com que o estudante 
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desenvolva habilidades relacionadas à linguagem e à busca de informações nas diversas 

fontes disponíveis como bibliotecas, internet, livros, artigos de divulgação científica etc.  

A exposição da Tabela Periódica aos estudantes é trabalhada pelo grupo de diversas 

formas, por meio da pesquisa e do uso de vídeos e imagens, já comentadas anteriormente, e 

também das atividades lúdicas.  

A/A1 - O que sabemos sobre a organização dos elementos? A gente pretende 

entregar uma tabela periódica para eles [...]. Para que serve o cálcio? [...] A 

gente vai responder essa pergunta através da tabela lúdica, a gente vai ter uma 

tabela assim, em branco... e vai deixar ela assim, colorida [...]”.  

As atividades lúdicas propostas pelo grupo consistiram na aplicação de um jogo, 

denominado pelo grupo de “Jogo da Memória” e da “Tabela Lúdica”. O primeiro, dentre 

outros objetivos, visava à compreensão sobre a aplicação dos elementos no cotidiano.  

A/A1: “A gente vai fazer um jogo da memória [...] a gente utilizou 33 elementos, 

consideramos aqueles que mais se vê e já ouviu falar... que faz parte do cotidiano 

deles, e após o jogo a gente vai descobrir quem são os gases nobres (...) e cada 

aluno vai pesquisar sobre aquele elemento, história, atividade, utilidade, função 

biológica, os riscos que ele traz para a sociedade, meio ambiente e aí vai trazer na 

aula seguinte”.  

D/A1- Após a aula expositiva, demos início ao jogo de memória. Dividimos a sala 

em dois grupos e todos do grupo tiveram que fazer no caderno uma tabela [...].  

O jogo foi pensado também com o propósito de introduzir a simbologia empregada na 

química e informações acerca dos elementos químicos, tais como: massa atômica, número 

atômico, nome, símbolo dos elementos, posição etc.  

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Jogo da memória proposto pelos licenciandos.  
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Soares (2013, p.49) define jogo como “Qualquer atividade lúdica que tenha regras 

claras e explícitas, estabelecidas na sociedade, de uso comum, tradicionalmente aceitas, 

sejam de competição ou de cooperação”. O autor considera que ao propor um jogo, o 

professor tem em suas mãos um instrumento com alto potencial de tornar as suas aulas mais 

dinâmicas e interativas. Um instrumento capaz de promover espaços de interação com ideias e 

conceitos, que pode favorecer o desenvolvimento e à aquisição da linguagem científica, de 

forma divertida e prazerosa, e ainda despertar a curiosidade dos estudantes.  

A segunda estratégia lúdica, denominada Tabela Lúdica, teve como objetivo favorecer 

a aprendizagem, a partir da busca e da apresentação das informações relacionadas aos 

diferentes elementos, à organização da tabela e às principais características dos metais, não 

metais e gases nobres. Para o preenchimento da tabela foi solicitado a cada estudante que 

pesquisasse acerca de determinados elementos químicos e, posteriormente, a completasse com 

cartas contendo dados sobre seus respectivos elementos (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Tabela periódica lúdica extraída da SD.  
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O debate é outra estratégia considerada pelo grupo como favorável à interação entre 

todos os alunos da classe, com destaque no uso do método Jigsaw (ARONSON e PATNOE, 

1997). 

A/A1- O que sabemos sobre a tabela periódica por meio do Jigsaw [...] eles vão 

verbalizar o que aprenderam com a pesquisa. Eu peguei uma ideia da professora 

(...), que ela fazia na História da Química [...]. Ela fazia dois grupos, para um 

grupo perguntar para o outro, e a gente achou essa ideia muito interessante, para 

fazer com eles [...]. 

O método cooperativo de aprendizagem Jigsaw, de natureza social e perspectiva 

motivacional, consiste no envolvimento de alunos em pequenos grupos de estudo acerca de 

um determinado conteúdo, esperando-se com essa interação, que os estudantes possam 

interagir, compartilhando suas ideias, discutindo e aprendendo juntos. A Figura 17 ilustra a 

dinâmica proposta pelo grupo, fundamentada no trabalho de Leite et al. (2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Método Jigsaw ilustrado na SD. Fonte: (LEITE et al.,2013).  

Conforme Scrivano e Costa (2012), o emprego de estratégias metodológicas 

diversificadas faz com que os estudantes elaborem conceitos cada vez mais amplos. Nesse 

sentido, verificamos que o grupo propôs variadas estratégias para o ensino do tema, dentre as 

quais se destacam: os recursos audiovisuais aliados a atividades de pesquisa, cujo emprego 

teve como objetivo situar o conteúdo no contexto histórico; o jogo, que teve, dentre outras 

funções, a de iniciar os estudantes na linguagem simbólica da química; as discussões acerca 

da problematização inicial de cada aula, que permitiram trabalhar as concepções alternativas 

acerca do assunto, numa perspectiva investigativa.  

Para Garritz e Trinidad-Velasco (2006) o PCK traduz-se em todo o esforço do 

professor para fazer o estudante compreender o conteúdo e faz parte da base de 
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conhecimentos proposta por Shulman (1987). Este construto, conforme Garritz (2014), 

permite ao professor escolher quais analogias, metáforas, exemplos e demonstrações são mais 

apropriados ao tema e mais eficazes para viabilizar a aprendizagem em um contexto 

específico. Lima e Nuñes (2013), com base em estudos acerca do PCK de licenciandos em 

química, sinalizam que o planejamento de variadas atividades propicia um ambiente fértil 

para que os licenciandos aprimorem o seu PCK, instrumentalizando-os da melhor forma 

possível para trabalhar, com mais propriedade, os conhecimentos químicos na escola básica. 

De acordo com Marcon (2013), ao utilizar seu repertório de estratégias pedagógicas, 

os futuros professores devem manifestar as suas concepções docentes, seus princípios 

educacionais, o domínio do conteúdo, e acrescentar em seus objetivos, além da compreensão 

dos conceitos, aspectos formativos importantes para os estudantes. Para Mizukami (1986), o 

conhecimento pedagógico define a tendência pedagógica do professor, como ele encaminha o 

processo e sob qual abordagem este se fundamenta. Nessa perspectiva, os licenciandos 

ressaltam suas impressões e dificuldades em planejar e desenvolver aulas com viés 

investigativo. 

CF/A1- “(...) Gratificante, me conduziu ao mar da docência. A investigação no 

ensino de química propõe a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos, 

além de proporcionar uma relação mais intensa professor-aluno.”. 

CF/A2 – “No início achei bem complicado (...) em deixa-la com cara de 

investigação, pois foi meu primeiro trabalho.”.  

Essa dificuldade mencionada por A2 se deve, provavelmente, a aspectos da sua 

formação, fruto de uma abordagem mais tradicional de ensino, tanto na Educação Básica 

quanto na Superior. Em resposta dada ao CoRe final, as licenciandas apontam para alguns 

pontos que poderiam ser melhorados numa segunda oportunidade.  

CF/A1 - “Acrescentaria mais atividades sobre o conteúdo e que abrangesse outras 

séries”. 

CF/A2 – “Acrescentaria mais informações (...) tentaria fazer mais dinâmicas”. 

O modelo consensual da cúpula enfatiza fortemente a reflexão, uma característica 

inerente ao modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação de Shulman (1987). No CoRe Final 

identificamos elementos que nos permite discutir acerca das ações planejadas e, 

posteriormente, executadas, bem como das dificuldades e limitações para concretização da 

proposta, como evidenciamos nas respostas acima, fruto da reflexão do grupo acerca das 

atividades colocadas em prática. 
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Acreditamos que o grupo traz elementos que apontam para abordagens que valorizam 

a contextualização, a argumentação e a participação ativa do aprendiz, ao considerarem 

aspectos do ensino por investigação. O grupo também demonstra a intenção de evitar 

qualquer prática que remeta ao ensino tradicional, ainda que recorra a estratégias e posturas 

que apresentam características deste tipo de ensino. 

Conhecimento do Conteúdo 

O conhecimento do conteúdo se relaciona à matéria a ser ensinada. O pleno domínio 

do conteúdo específico amplia possibilidades de intervenção docente e sua deficiência reduz 

os caminhos pelos quais os futuros professores podem transitar. Por um lado, é necessário que 

ele entenda como se estrutura e se constrói o conhecimento e, por outro, é preciso que o futuro 

professor compreenda o conteúdo de diferentes maneiras e por variados ângulos. Neste estão 

incluídos os conhecimentos específicos relacionados ao ensino e aos conhecimentos 

necessários à aprendizagem. Além dos conhecimentos epistemológicos da área, como estes 

são construídos, validados e relacionados à história, epistemologia e filosofia da ciência 

(MARCON, 2013). O conhecimento do conteúdo faz parte das categorias de base propostas 

por Shulman, sendo um dos conhecimentos da base no Modelo da Cúpula, e refere-se à 

disciplina na qual o professor é um especialista. Assim, o professor necessita não apenas 

conhecer os conteúdos que compõem a sua disciplina, mas a forma, o como e o porquê de se 

ensinar este ou aquele conteúdo.  

Ao planejar a SD, o grupo menciona que pretende favorecer a compreensão dos 

estudantes sobre o processo evolutivo da tabela e seus elementos, conforme evidenciamos 

nas falas de A1.  

A/A1- “A fase 2 da aula é: Será que a Tabela Periódica sempre foi assim? [...] a 

gente vai falar sobre a história da tabela, as diversas formas de organização, a lei 

das oitavas, a tríade, o parafuso telúrico [...].  

A/A1 – “[...] a gente vai trocar informações, curiosidades sobre a tabela 

periódica, para que eles se envolvam na história e entendam que a história da 

tabela periódica também faz parte da história da humanidade”.  

Na visão de A1 a abordagem acerca dos aspectos históricos como forma de favorecer 

a compreensão do conceito é um importante elemento para o entendimento da Tabela 

Periódica. Esse enfoque histórico é igualmente considerado importante em pesquisas 

reportadas na literatura (CHASSOT, 2004; NEVES et al., 2011) e é preconizado nos objetivos 

gerais dos Parâmetros Curriculares para o Ensino de Ciências Naturais (BRASIL,1998), ao 
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considerar que o ensino de ciências deve ser compreendido como um processo de construção 

histórica e humana e não como “verdade natural”. A análise da SD confirma a intenção do 

grupo em abordar tais aspectos históricos. 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Fragmentos relacionados à História da Tabela extraídos da SD. 

Conforme verificamos na Figura 18, na parte referenciada como Fase 2, a formulação 

da pergunta tem como propósito introduzir um diálogo sobre o processo histórico da tabela 

periódica e levantar as hipóteses dos estudantes acerca da questão. Na aula 05, os 

licenciandos, após abordarem a classificação dos elementos químicos, propõem aos alunos 

atividades que permitam discutir a história de alguns desses elementos.  

 

 

 

 

Figura 19 – Fragmentos extraídos da TLS relacionados à história dos elementos.  

Consideramos que os licenciandos pretendem demonstrar aos estudantes do Ensino 

Médio o caráter humano e transitório da ciência, bem como suas limitações e possibilidades. 

Para Martorano e Marcondes (2009), a história da química no ensino não deve se reduzir ao 

conhecimento da biografia de cientistas, mas dentre outros propósitos, deve fomentar 

estratégias e a compreensão dos estudantes na elaboração do conhecimento químico. Neves et 

al. (2001), em um trabalho acerca da Lei e Tabela Periódica, envolvendo Licenciandos em 

Química, afirmam que estudos dessa natureza, têm lugar privilegiado na educação química, 

pois permite a discussão das bases teóricas e metodológicas da estrutura, propriedades e 

aplicações das substâncias, além de possibilitar a compreensão científica de aspectos macro e 

microscópicos dos fenômenos químicos e naturais, geralmente oportuno após o estudo da 

estrutura do átomo.  

O estudo da classificação Periódica, ainda no primeiro ano do Ensino Médio, deve 

compreender o conhecimento dos elementos químicos, sua síntese, descoberta, simbologia, 
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histórico, a lei periódica e as propriedades (SANTOS et al., 2013). Essa lógica de assuntos 

tentam contemplar as orientações preconizadas pelos documentos oficiais, que perpassa pela 

compreensão de que “o conhecimento químico é uma construção humana, histórica e 

específica” (BRASIL, 2008, p.110).  

Conforme os PCNEM (BRASIL, 2008) o conteúdo integrante do componente 

curricular de química deve contemplar um ensino de conceitos químicos associados à 

linguagem e a modelos teóricos próprios. Concebe também que é preciso que a abordagem 

dos conceitos e dos conteúdos de química seja coerente com a visão atualizada desses, 

contemplando avanços tanto no conhecimento químico quanto nas concepções da Química 

como ciência, sua historicidade e suas implicações sociais, sendo essencial a busca de novas 

referências e de novas e diversificadas fontes de informação (BRASIL, 2008, p.111).  

Os licenciandos também esperam que os estudantes diferenciem os elementos 

constituintes do grupo dos metais, não metais e gases nobres.  

A/A1- “Acho que eu, na 8ª série, não conseguia imaginar que o cálcio é um metal. 

A gente imagina metal: o alumínio, o ferro, tudo que tem brilho, é prata, é 

dourado... Mas eu não imaginava que o cálcio era um metal, e eu acho que essa é 

uma pergunta pertinente pra fazer pra eles e dá início ao conteúdo sobre metais e 

não metais... Aí a fase 1 é a pergunta inicial, a gente vai propor a partir das 

respostas deles exemplos de metais, o que são metais e o que não são metais”.  

As experiências vivenciadas por A1 enquanto estudante no Ensino Fundamental e 

Médio parece ter influenciado suas ideias a respeito do ensino do tema. Verifica-se na sua fala 

a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos para, a partir disso, introduzir os 

conhecimentos necessários acerca da organização da Tabela. O grupo ressalta ainda a 

importância de se conhecer sobre a aplicação dos elementos na vida cotidiana. Percebemos 

na fala de A1 a pretensão dos licenciandos em estabelecer relações com as vivências dos 

alunos, ressaltando a importância e a utilidade dos elementos que compõem a Tabela. 

A/A1 - “O que tem no leite? Eu imagino que os alunos irão responder cálcio 

porque é uma coisa que aparece na televisão, tem ferro e cálcio naquelas 

propagandas de leite, iogurte, e a partir dessa resposta a gente vai falar sobre o 

elemento químico”.  

O grupo tem a pretensão de introduzir os conceitos de elemento químico e suas 

características, utilizando-se de informações veiculadas na mídia, envolvendo, desta forma, os 

estudantes com o tema. Acreditamos que essa seria uma oportunidade para a desconstrução de 

conceitos errôneos, muitas vezes divulgados nos meios de comunicação e no senso comum. É 

também uma oportunidade para falar de outros elementos químicos, além do cálcio. 
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A/A1 - “(...) os aspectos considerados relevantes para a construção e aplicação 

das sequências são a valorização das concepções prévias dos alunos (...)”. 

Para o grupo, o ensino acerca dos metais, não metais e gases nobres é pré-requisito 

para a continuação do conteúdo químico no Ensino Médio. Essa ponderação a respeito do que 

seria, ou não, importante na construção desses conceitos requer do grupo conhecimento do 

currículo, conhecimento dos estudantes e do seu contexto. Aspecto visível quando estes 

mencionam os motivos da sua opção pelo conteúdo.  

A/A1 – “A gente escolheu o tema tabela periódica para fazer essa sequência 

didática. A minha turma é da 8ª série (atual nono ano), a dos colegas é de 1º ano 

do ensino médio, mas com a dificuldade que a professora da turma deixou claro, 

de que os alunos não viram tabela periódica, a gente fez essa possibilidade da 8ª 

série [...] por conta que eles não conheciam nada, então eles não têm o 

conhecimento prévio”.  

Pensar em que conteúdo trabalhar, se ele se ajusta a uma série ou não, implica 

conhecer o contexto da turma, ação ponderada pelo grupo a partir de suas observações de 

estágio e pelo diálogo com a professora regente. Tais aspectos mostram a intenção do grupo 

em considerar o conhecimento do contexto escolar e a especificidade da turma, no momento 

da decisão acerca do que ensinar.  

Os PCNEM (BRASIL, 2008) preconizam para o estudo da tabela periódica os 

seguintes conhecimentos: identificação e compreensão do significado de informações 

presentes na tabela (grupo, família, classificação em metais, não-metais e gases nobres, 

número atômico, massa atômica, configuração eletrônica); reconhecimento da lei periódica 

para algumas propriedades como raio atômico e eletronegatividade; interpretação da 

periodicidade de propriedades dos átomos e de substâncias em termos das configurações 

eletrônicas. Com base nessas orientações, verificamos que a SD elaborada pelo grupo, 

contemplou ações favoráveis à compreensão da identificação e significado das informações 

presentes na tabela, considerada adequada também ao ensino no 9º ano. Na aula 3, por 

exemplo, é proposta uma atividade em que os estudantes  devem identificar os elementos a 

partir de suas peculiaridades (Figura 20). 
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Figura 20 – Fragmento extraído da SD relacionado à identificação dos elementos. 

Entendemos que a identificação dos elementos a partir de suas peculiaridades é mais 

um esforço do grupo em tornar compreensível o conceito ao aluno, por meio da formulação 

de questionamentos que exploram as experiências cotidianas. É apontada, pelos licenciandos, 

a relação existente entre os elementos químicos e o cotidiano.  

A/A1- “[...] a fase 1 é a pergunta inicial, a gente vai propor a partir das respostas 

deles, exemplos de metais, o que são metais e o que não são metais no nosso 

cotidiano, e que normalmente nós usamos”. 

A partir da pergunta inicial a respeito dos elementos constituintes do leite, o grupo 

introduz conceitos relacionados às características dos elementos, explora as hipóteses dos 

estudantes a respeito do assunto, permitindo, nas etapas subsequentes, a discussão dessas 

ideias. Os licenciandos pretendem ainda desmistificar e favorecer a desconstrução de ideias 

oriundas do senso comum. 

A/A1- “Porque tudo de ruim se fala: ah! isso é produto químico, faz mal. Então a 

gente vai querer desmistificar isso, de que o produto químico nem sempre faz mal, 

o remédio é um produto químico e não faz mal quando usado corretamente. 

A/A1- “[...] já ouvi dizer que eles acham a tabela periódica ruim, que é chato, que 

é difícil [...]”. 

O senso comum é formado por conhecimentos construídos a partir de informações 

acumuladas ao longo da vida que, de uma forma dinâmica, é compartilhado entre os sujeitos 

da relação social (ARROIO, 2006). No exemplo dado pela licencianda, uma dessas ideias 

seria aquela que atribui à Química a responsabilidade por diversos males que ocorrem na 

sociedade. 
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Em relatos extraídos dos diários de A1 e A2 também encontramos informações que 

evidenciam os conteúdos trabalhados na sala de aula.   

D/A1 – “Para iniciar o conteúdo perguntamos se eles achavam que a organização 

da tabela periódica sempre foi daquela maneira e quase todos disseram que 

“sim”. A partir das respostas demos início a história da tabela e mostramos a eles 

as diversas formas de organização [...].. 

D/A1- “Hoje a aula foi sobre a classificação dos elementos, dando continuidade a 

aplicação da sequência didática. Inicialmente questionamos sobre o cálcio 

presente no leite, perguntamos se eles consideravam metal. A grande parte da 

turma disse que não, pois para eles metal se limitava ao ferro e ao alumínio [...]. 

Após a investigação deu-se início a comparação entre os metais, não metais e 

gases nobres [...]”. 

D/A2 - “Falamos sobre a organização da tabela e dividimos em metais, não metais 

e gases nobres, para facilitar o aprendizado”. 

Os licenciandos também apresentam as razões pelas quais desejam que os alunos 

aprendam sobre o assunto, dentre elas poder facilitar o entendimento da tabela e construir 

conhecimentos prévios para os anos subsequentes.  

A/A1- “[...] os aspectos considerados relevantes para a construção e aplicação 

das sequências são a valorização das concepções prévias dos alunos (...)”.  

A/A1- “[...] Eu acho que isso gera possibilidade até para eles, porque aí o que 

eles aprenderam na outra série deve ser o conhecimento prévio para o primeiro 

ano deles, então acho que eles vão chegar mais preparados”.  

Para o grupo, o ensino acerca dos metais, não metais e gases nobres é pré-requisito 

para a continuação do conteúdo no Ensino Médio. Essa ponderação a respeito do que seria, ou 

não, importante na construção dos conceitos requer do grupo conhecimento do currículo, 

conhecimento dos estudantes e do seu contexto. 

De acordo com os relatos dos licenciandos nem todos os estudantes participaram 

efetivamente de todas as atividades propostas.  Segundo A2, dos 37 alunos que constituíam a 

turma, apenas 15 participaram da pesquisa acerca dos elementos da tabela lúdica. A 

indisciplina da turma é um aspecto bastante enfatizado pelos futuros professores.  

D/A2 – “Era para ser uma atividade que todos participassem e pudessem tirar 

suas dúvidas em relação aos elementos químicos e sua localização na tabela 

periódica. Infelizmente, nem todos colaboraram”. 

D/A1- “A turma hoje estava inquieta, como eu não via há algum tempo. Eles 

conversavam demais e atrapalharam as apresentações”. 
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Mesmo nas condições supracitadas, o grupo considera que houve compreensão, por 

parte dos estudantes, do conteúdo trabalhado e menciona que não se trata de um tema 

complexo de ser abordado na sala de aula. 

D/A1 – “Mesmo com esses acontecimentos, os alunos apresentaram bem, sabiam 

os locais de suas cartas na tabela. O saldo da aula foi positivo, apesar da 

decepção de ver o desinteresse de alguns da turma, pois no final percebi que os 

alunos que participavam da construção a tabela estavam satisfeitos e inclusive 

ouvi de um aluno. Nossa tabela ficou massa”.  

D/A1- “O tema não é difícil de ser trabalhado.”. 

É recorrente na literatura relatos sobre a existência de dificuldades conceituais dos 

estudantes acerca de tópicos relacionados à química, dentre elas: atribuição de propriedades 

macroscópicas a átomos e moléculas; mudanças químicas e físicas interpretadas como se 

tivessem o mesmo significado e concepção da matéria como contínua e estática (POZO; 

CRESPO, 2009); e aquelas relacionadas às propriedades periódicas e aperiódicas (GODOI et 

al., 2010). Para Pozo e Crespo (2009), essas dificuldades se estendem a alunos universitários 

dos últimos anos de química e, até mesmo, aos próprios professores que lecionam ciências.  

Nessa perspectiva, Neves et al. (2001) sinalizam que trabalhar com o PCK ainda na 

formação inicial, traz possibilidades de superar métodos de ensino tradicionais, como a 

memorização, a generalização acrítica e as receitas prontas tão utilizadas no ensino da Lei e 

da Tabela Periódica. Para os autores, o ensino deste conteúdo vem se cristalizando através do 

livro didático, de forma rotineira, tendo o futuro professor de química o desafio de criar 

situações, experimentos e instrumentos didáticos que auxiliem na sua atividade profissional.   

Diante de tais considerações, é compreensível que os licenciandos apresentem 

dificuldades na elaboração de estratégias que minimizem esses obstáculos conceituais, tendo 

em vista que são entraves vivenciados, inclusive, por professores experientes. No entanto, 

ressaltamos para a importância de que professores, em processo de formação inicial, tenha a 

oportunidade de refletir sobre essas tendências em relação à aprendizagem do conteúdo 

específico, de modo a pensar estratégias que possam minimizar seus efeitos.  

Conhecimento dos alunos  

“Derivada da expressão original, em Língua Inglesa, student knowledge, o 

conhecimento sobre os alunos, a respeito dos alunos foi traduzida para a língua portuguesa 

como conhecimento dos alunos (MARCON, 2013, p. 48)” e implica no conhecimento das 

concepções, crenças e experiências que cada estudante traz para as situações de ensino 
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aprendizagem. Inicialmente, os licenciandos consideram que as ideias dos estudantes a 

respeito da Tabela Periódica são de natureza intuitiva e baseadas no senso comum. Tais 

ideias, segundo eles, podem dificultar o entendimento de particularidades inerentes ao 

assunto. Nessa perspectiva, o grupo busca especular sobre os conhecimentos prévios dos 

estudantes relacionados ao tema, que podem influenciar sobre o seu ensino. A Figura 21 

ilustra uma atividade proposta pelo o grupo que teve como objetivo ter acesso a 

conhecimentos e as impressões dos estudantes acerca do conteúdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Questionamento acerca das impressões dos estudantes sobre a tabela periódica.  

As respostas dos estudantes para este questionamento permitiram com que os 

licenciandos pudessem identificar os conhecimentos por eles trazidos de séries anteriores e 

aqueles oriundos do senso comum como, por exemplo: a ideia de que todo metal existe 

apenas no estado sólido em condição ambiente; que são encontrados como tais, isoladamente, 

na natureza; que estão formados por átomos soltos; que apresentam sempre as mesmas 

características, como dureza, brilho; dentre outros (FURIÓ, 1996). Nesse sentido, o autor 

destaca que a forma como, normalmente, são discutidas as classificações dos metais e não 

metais, dos compostos iônicos e covalentes, contribui, significativamente, para a formação de 

concepções alternativas e erros conceituais.  

D/A1 – “Hoje a aula foi sobre a classificação dos elementos, dando continuidade 

a aplicação da sequência didática”. Inicialmente questionamos sobre o cálcio 

presente no leite, perguntamos se eles consideravam metal. A grande parte da 

turma disse que não, pois para eles metal se imitava ao ferro e ao alumínio. Após a 

investigação deu-se início a comparação entre os metais, não metais e gases 

nobres. 
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A necessidade de abstração, por parte dos estudantes, foi também sinalizada pelo 

grupo como fator que poderia comprometer o entendimento acerca do assunto e contribuir 

para o surgimento de diversas concepções alternativas. 

A/A1- “Para mim a dificuldade deles é entender o átomo [...] se eu não consigo 

ver não existe! Eu os vejo dizer muito isso, a dificuldade maior é essa, o que é um 

átomo de cálcio? [...] Essa é a dificuldade [...]”. 

O fato de os estudantes conceberem a ideia de que os átomos existem e constituem a 

matéria, embora não seja visível, é uma dificuldade sinalizada pelo grupo. Chassot (1993), no 

livro “Catalisando transformações químicas”, apresenta algumas razões que justificam essa 

ideia, dentre elas a de que, nós professores, descrevemos um mundo muito distante da 

realidade dos estudantes e estes desenham modelos de realidades que existem apenas no 

campo das hipóteses.  

Alguns aspectos foram recorrentes nas falas dos licenciandos em relação à 

aprendizagem, tais como: a curiosidade e a motivação dos alunos em aprender, o tempo das 

aulas, a quantidade de alunos na turma, a dinâmica empregada pelo professor, dentre outros. 

Todos esses elementos, conforme Grossman (1990), são provenientes do conhecimento do 

contexto e do conhecimento pedagógico geral. Neste sentido, Marcon (2013), compreende 

que os futuros professores precisam conhecer os processos da gestão de sala de aula e o 

contexto social dos alunos, aspectos fundamentais na constituição da base de conhecimentos 

para o ensino. Para o autor, (...) “quanto maiores forem a proximidade e o conhecimento 

sobre o contexto de vida dos alunos e de suas comunidades, e sobre o ambiente escolar e de 

realização das aulas, de mais elementos os futuros professores disporão para planejar e gerir 

suas práticas pedagógicas (...)” (MARCON, 2013, p.55). 

A/A4- “Vocês falaram que os alunos da oitava série vão gostar, eu não tenho tanta 

certeza se os alunos da nossa turma do primeiro ano terão a mesma motivação, 

porque a classe é muito dispersa [...]”.  

A/A3- “Essa questão que A4 falou acontece, mas na aula, tem que motivar mais 

com um trabalho que modifique essa realidade deles [...]”. 

A/A2 – “A nossa turma é uma turma de alunos bastante curiosos, não todos, mas a 

maioria, eles perguntam, eles querem saber, então a gente acredita que eles vão 

ter a curiosidade”.  

Conforme Pozo e Crespo (2009), preocupações dessa natureza são recorrentes na 

prática de professores em exercício, especialmente com alunos dos anos finais do ensino 

fundamental e ensino médio. Segundo os autores, os estudantes aprendem cada vez menos e 
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têm cada vez menos interesse pelo o que aprendem. Ainda no que concerne ao conhecimento 

dos alunos, evidenciamos nos diários relatos sobre as concepções prévias apresentadas pelos 

estudantes acerca do tema. 

D/A1- “Para iniciar o conteúdo perguntamos se eles achavam que a organização 

da tabela periódica sempre foi daquela maneira e quase todos disseram que sim”. 

D/A1- Inicialmente questionamos sobre o cálcio presente no leite, perguntamos se 

eles consideravam metal. A grande parte da turma disse que não, pois para eles 

metal se imitava ao ferro e ao alumínio. 

D/A1- Um questionamento que fizeram foi “Por que gás nobre?” Tentei explicar 

mais facilmente para eles a fim de permitir a compreensão de acordo com o 

público (alunos de 9º ano entre 13 e 16 anos). 

De acordo com os relatos percebe-se que, na concepção dos estudantes, a organização 

da tabela periódica não sofreu alterações ao longo do tempo, sendo, desde o princípio, 

organizada da forma como a conhecemos hoje. Essa foi uma oportunidade de favorecer o 

entendimento dos estudantes sobre questões relacionadas à natureza do conhecimento 

científico, dentre elas a de que a ciência não é fruto de verdades absolutas e inquestionáveis, 

mas de uma construção humana, sujeita a erros e limitações. Desse modo, foi proposta pelo 

grupo uma atividade que teve como propósito favorecer a criatividade e a compreensão do 

alunado sobre a história e a organização da tabela.   

D/A2 - “A fim de incentivar a criatividade deles nós pedimos que eles fizessem a 

seguinte atividade: imagine que você é um cientista e precisa organizar os 

elementos. Crie uma história para explicar isso. A criação das histórias excedeu o 

tempo da aula, porém como a professora da aula seguinte não foi, eles tiveram 

mais tempo”. 

Soares e Silva (2013) consideram que explorar o conhecimento prévio dos estudantes 

é ensinar a partir da perspectiva do aluno. Nesse sentido, as atividades que envolveram o 

vídeo e a criação de histórias podem ter contribuído para a melhor compreensão dos 

estudantes acerca do conceito de elemento químico. Também é possível perceber que foram 

consideradas pelos licenciandos as características dos estudantes, servindo de parâmetro para 

a adequação da linguagem e da complexidade com a qual o conteúdo seria abordado.  

A/A1 – “A minha turma é da 8ª série (atual nono ano), a dos colegas é de 1º ano 

do ensino médio, mas com a dificuldade que a professora da turma deixou claro, 

de que os alunos não viram tabela periódica, a gente fez essa possibilidade da 8ª 

série [...] por conta que eles não conheciam nada, então eles não têm o 

conhecimento prévio”. 

A química tem uma forma particular de ver o mundo, diferente daquela pela qual o 

estudante está acostumado a ver. Empregar o pensamento químico, ainda no Ensino 
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Fundamental, é um processo complexo, principalmente pelos diversos conhecimentos 

construídos em torno de suas relações com o outro, com a cultura e com ambientes 

diferenciados (MILARE et al., 2005). Segundo Lima e Barbosa (2015):  

Mesmo que apenas as principais noções de Química sejam trabalhadas de modo 

superficial, uma grande parte dos alunos do nono ano do Nível Fundamental 

encontra muitas dificuldades em compreender e dominar os seus conteúdos. Esta 

realidade constitui um dos temas mais discutidos nas pesquisas sobre o Ensino das 

Ciências da Natureza. No entanto, apesar de existir quem atribua o fracasso escolar 

exclusivamente à falta de interesse do aluno, há um consenso geral de que são vários 

os fatores que contribuem para o insucesso dos alunos nos estudos dessa disciplina. 

A estrutura escolar e o desempenho do professor são alguns dos pontos 

fundamentais para o desenvolvimento dos estudantes (LIMA; BARBOSA, 2015, p. 

2). 

No desenvolvimento da SD, A1 e A2 puderam identificar alguns conhecimentos 

prévios acerca do tema pelos estudantes, dentre eles, as suas compreensões acerca da tabela, 

seus elementos e formas de organização. Acreditamos que alguns conteúdos, que inicialmente 

fizeram parte do conjunto de conhecimentos que deveriam ser aprendidos pelos estudantes na 

aplicação da SD não foram discutidos de forma eficiente, por questões de tempo e pela 

dificuldade dos licenciandos com a abordagem do conteúdo e com a condução da sala de aula. 

Apesar disso, tais aspectos foram importantes para o desenvolvimento do PCK pelos 

licenciandos.   

Conhecimento Curricular 

Outro elemento constituinte da base de conhecimentos no Modelo da Cúpula é o 

conhecimento do Currículo. Sobre Currículo, buscamos considerar: o que o licenciando 

demonstra saber em relação às orientações curriculares preconizadas em documentos oficiais 

de educação do país; as especificidades curriculares da escola onde o estágio foi realizado; os 

conteúdos selecionados pelos licenciandos no ensino do tema, em detrimento de outros 

considerados, na opinião do grupo, menos relevantes ou inapropriados para o contexto.   

O Conhecimento do Currículo mobiliza elementos do conhecimento pedagógico geral. 

Influenciada pelas ideias de Shulman, Grossman (1999) categorizou o conhecimento 

pedagógico geral como responsável por reunir vários tipos de conhecimentos, que além do 

currículo, engloba ainda aqueles relativos aos alunos e à aprendizagem, à gestão de sala de 

aula, dentre outros.   

A questão do CoRe “O que mais você sabe sobre essa ideia e não vai ensinar agora 

aos estudantes?” remete à necessidade de conhecimentos acerca do currículo. Nessa 

perspectiva, não seria abordada pelo grupo, naquele momento, o conteúdo que trata das 
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propriedades periódicas dos elementos, por considerar que o seu desenvolvimento não seria 

apropriado para estudantes do nono ano, tendo em vista que este é o primeiro contato dos 

estudantes com a disciplina (Figura 22). 

  

Figura 22 – Conteúdo programático extraído da SD. 

No entanto, além das propriedades periódicas, outros conceitos são ainda mencionados 

pelo grupo, como não passíveis de serem ensinados, naquele momento, como distribuição 

eletrônica e radioatividade.  

A/A1 - “[...] falar das famílias, a gente não acha pertinente ainda, porque a gente 

ia ter que falar de distribuição eletrônica, de s, p, d, f. Eu acho que também saia 

um pouco da perspectiva da investigação, ia chegar uma hora que a gente ia ter 

que ir pro quadro”. 

A/A1 - “A gente vai escolher os elementos sódio, potássio, césio, porque o césio, a 

radioatividade, a gente não vai falar [...]”. 

A escolha dos conceitos a serem ensinados, em detrimento de outros, se relaciona 

diretamente ao conhecimento do conteúdo. Para Marcon (2013) conhecer o conteúdo é de 

suma importância no processo de formação inicial. É também considerado relevante para o 

planejamento de práticas pedagógicas e, imprescindível, para o desenvolvimento adequado do 

PCK do professor.  

Conhecer o currículo também se relaciona ao conhecimento aprofundado do conteúdo 

específico. Implica conhecer princípios fundamentais de organização do conhecimento na 

área, processos de produção, representação e validação epistemológica. Esse conhecimento 

pode dar suporte ao professor, ao refletir acerca do que ensinar, ou não, e ajudá-lo a 

compreender porque um conteúdo é central ou periférico (FERNANDEZ, 2015). 

Não evidenciamos menção aos documentos normativos de educação e nenhuma ação 

que propusesse a interdisciplinaridade, pressuposto defendido nos documentos educacionais. 

Por outro lado, nas falas e na elaboração da SD percebemos que a contextualização é um 

aspecto considerado importante pelos licenciandos.  
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A/A1 - “Na fase 1, com a pergunta inicial, a gente vai propor a partir das 

respostas deles exemplos de metais: o que são metais e o que não são metais. O 

que no nosso cotidiano normalmente nós usamos e, talvez, a gente não 

compreenda como elemento químico e não entenda como uma coisa boa”.  

CF/A1 – “A contextualização foi um fator preponderante para o aprendizado dos 

alunos”.  

Ao trazer elementos do cotidiano dos estudantes na abordagem dos conteúdos os 

licenciandos buscam contextualizar o tema, atendendo, dessa forma, a recomendações 

presentes nos diferentes documentos normativos de educação.  

[...] a contextualização no currículo da base comum poderá ser constituída por meio 

da abordagem de temas sociais e situações reais de forma dinamicamente articulada, 

que possibilitem a discussão, transversalmente aos conteúdos e aos conceitos de 

Química, de aspectos sociocientíficos concernentes a questões ambientais, 

econômicas, sociais, políticas, culturais e éticas (BRASIL, 2008, p.118, 119).  

A contextualização é uma abordagem que contribui para a formação cidadã do 

estudante. Desta forma, ensinar na perspectiva da contextualização pressupõe estreitar a 

relação entre conceitos e contextos, a partir das reflexões sobre o cotidiano (SILVA; 

MARCONDES, 2014). É considerada um importante elemento em uma proposta com viés 

investigativo e visa romper com práticas de ensino consideradas tradicionais. A 

contextualização também aparece no conjunto de conhecimentos e habilidades que o grupo 

pretende desenvolver com a proposta (Figura 23). 

 

Figura 23 – Fragmento extraído da TLS relacionado aos conhecimentos e habilidades.  

Baseados no trabalho de Freire e Fernandez (2013), acerca do conhecimento curricular 

de um professor de química em formação, analisamos, neste estudo, o conhecimento 

curricular por meio dos materiais curriculares, que envolve o conhecimento dos materiais 

presentes na escola e dos materiais didáticos usados pelos licenciandos no desenvolvimento 

das ações. Também são considerados os momentos em que os licenciandos analisam a 

viabilidade de se ensinar, ou não, determinado conteúdo, apesar dos obstáculos referentes à 
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gestão da sala de aula, ao tempo e à desmotivação dos alunos. Em relação ao currículo 

vertical e horizontal, buscamos evidências do entendimento dos licenciandos sobre aspectos 

da contextualização, dos conhecimentos prévios, do conceito propriamente dito e do contexto.  

D/A1- “Ao falar de Mendeleiev, nós mostramos a eles um trecho do vídeo “o 

sonho de Mendeleiev” e quando no vídeo foi dito que Mendeleiev sonhou com a 

tabela, todos duvidaram e colocaram à prova essa história. A fim de incentivar a 

criatividade deles nós pedimos que eles fizessem a seguinte atividade: Imagine que 

você é um cientista e precisa organizar os elementos. Crie uma história para 

explicar isso. As criações das histórias excedem o tempo da aula, porém como a 

professora da aula seguinte não foi, eles tiveram mais tempo para fazer. 

 

D/A1 – “Um questionamento que fizeram foi “Por que gás nobre? Tentei explicar 

mais facilmente para eles a fim de permitir a compreensão de acordo com o 

público (alunos de 9º ano entre 13 e 16 anos). Os alunos estavam bastante 

agitados, mas a aula foi produtiva, pois construímos conceitos juntos”. 

Diante do questionamento dos alunos acerca da história do sonho de Mendeleiev, se 

fez necessária outra ação de modo a melhor aproveitar o tempo das aulas, a criação de 

histórias. 

D/A1- “Assim que fizemos a apresentação, pedimos para que os alunos usassem a 

imaginação para produzirem um texto, tendo finalidade de criar uma história 

fictícia para a organização da tabela periódica” e.  

D/A2- “a fim de incentivar a criatividade deles nós pedimos que eles executassem 

a seguinte atividade: imagine que você é um cientista e precisa organizar as 

explicar história para explicar isso”.  

 Quanto ao questionamento acerca do gás nobre, não temos evidências da explicação 

do conceito pelo grupo. No relato de A2 há ainda menção à estrutura da escola, no caso, sobre 

o uso da biblioteca como espaço para pesquisa pelos estudantes. 

A/A2 – “Procuramos na biblioteca da escola livros de química que continha 

algum assunto relacionado com a pesquisa, e deixamos os alunos fazendo [...]”.  

Quanto aos materiais didáticos e curriculares utilizados percebemos que alguns não 

existiam na escola, sendo providenciados pelos licenciandos. Os alunos não dispunham de 

livros didáticos fornecidos pela escola. Não há menção ao uso de periódicos relacionados ao 

conteúdo específico, tão pouco a citação de materiais curriculares nas referências 

bibliográficas da SD. 

Em relação ao conhecimento do currículo vertical, as SD deveriam levar em conta 

aspectos dos parâmetros curriculares, especialmente: a valorização dos conhecimentos prévios 

dos alunos, a contextualização e a interdisciplinaridade. No relato de A1 é possível perceber 

alguns desses aspectos, que também foram trabalhados no decorrer das aulas de estágio 

supervisionado: 
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D/A1- “Para iniciar o conteúdo perguntamos se eles achavam que a organização 

da tabela periódica sempre foi daquela maneira e quase todos disseram que 

“sim”. A partir das respostas demos início a história da tabela e mostramos a eles 

as diversas formas de organização”. 

Aspectos da contextualização foram sinalizados na aula em que foi trabalhada a tabela 

lúdica, as licenciandas apresentam uma informação relacionada à aplicação do Bário: 

E/A1 – “Uma coisa importante do Bário: alguém da família de vocês já fez algum 

exame em que necessita tomar contraste? Já ouviu alguém falar? [...] O contraste 

tem em sua composição o bário porque ele facilita a visualização do órgão, ao 

realizar um ultrassom [...]”. 

Para Freire e Fernandes (2013, p.4), “[...] é, também, nos planejamentos que se 

evidencia com maior propriedade qual conteúdo é mais importante de ser ensinado e qual é 

mais periférico, de acordo com o entendimento individual dos objetivos almejados no ensino 

de determinado conteúdo”. Em resposta dada para a questão “O que vocês pretendiam que os 

estudantes aprendessem sobre o tema? no CoRe Final, evidenciamos os seguintes objetivos: 

CF/A1 – “Conceitos sobre a tabela [...] desenvolvimento histórico (...) além de 

compreender o que os elementos representam [...]. Minhas pretensões foram 

atendidas”. 

CF/A2- “A ideia era que eles pudessem aprender de uma forma dinâmica (...) 

pegar gosto pela química... Em partes tivemos esses resultados.”.  

Consideramos que o conhecimento curricular do grupo foi mobilizado a partir dessa 

proposta de ensino, ainda que orientações curriculares não tenham sido mencionadas, de 

forma explícita, pelo grupo, talvez pela pouca vivência dos licenciandos no campo da 

docência. Acreditamos que o conhecimento do currículo pelos participantes seja aprimorado 

nas próximas experiências de estágio e, posteriormente, no exercício da docência. Shulman 

(1987) considera este conhecimento de suma importância, assinalando que deve fazer parte 

dos cursos de formação oferecidos pelas universidades.  

Conhecimento Profissional Específico de um Tópico 

O conhecimento profissional específico representa o PCK, propriamente dito, o qual 

estabelece intrínseca relação com os conhecimentos de base, influenciando e sendo 

influenciado por eles (FERNANDEZ, 2015). É transformado e adaptado para a sala de aula e 

manifesta-se nesse ambiente educacional (GOES, 2014).  
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Figura 24 – Fragmento do Modelo da Cúpula que evidencia o Conhecimento Profissional 

Específico de um Tópico.  

Como podemos observar na Figura 24 esse conhecimento compreende as estratégias 

instrucionais, as representações do conteúdo, a compreensão dos alunos, as práticas científicas 

e as maneiras de pensar. Dentre estes enfatizaremos aqueles mais evidenciados nas 

ações/concepções dos licenciandos.  

O conhecimento das estratégias instrucionais representa a forma como o professor 

compreende o conteúdo e relaciona-se com o repertório de atividades por ele propostas 

(BALLERINI, 2014). Essas estratégias são singulares ao conteúdo específico e ao contexto da 

aprendizagem e cumprem papel significativo no processo de compreensão dos conceitos 

científicos. Dentre as estratégias consideradas mais importantes pelos licenciandos destacam-

se as atividades lúdicas, com ênfase nos jogos, o emprego de vídeos, textos escritos e 

discussões. Todas essas atividades foram discutidas no tópico “Conhecimento Pedagógico”. 

As formas de representar o conteúdo estão atreladas às estratégias instrucionais e os 

diferentes instrumentos foram utilizados para atender aos objetivos de ensino. A tabela lúdica, 

por exemplo, foi uma das formas de representar o conteúdo para os estudantes. Esse recurso 

explora a imagem da tabela com suas respectivas cores, ilustrando os elementos e o seu 

significado químico. As cartas do jogo da memória contribuíram para a aproximação dos 

estudantes com a simbologia dos elementos químicos e suas características, e para a 

compreensão da ordem com a qual estes elementos estão dispostos na tabela. Ao referirem-se 

à história da tabela, os licenciandos usaram ilustrações referentes à sua evolução e 

empregaram o vídeo, o sonho de Mendeleiev, para discutir tais aspectos. Os exemplos de 

fatos do cotidiano também serviram para discutir os conhecimentos prévios dos alunos e 

introduzir a temática dos metais, não-metais e gases nobres.  O conhecimento pedagógico é 

evidenciado na escolha e condução das estratégias e nas representações do conteúdo. 
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Na perspectiva dos licenciandos a compreensão dos estudantes em relação ao 

conteúdo estudado foi favorecida a partir das atividades propostas, muito embora, haja 

menção às dificuldades sentidas na condução das atividades por conta da falta de 

envolvimento dos alunos com a aprendizagem. No entanto, não temos dados suficientes que 

nos indiquem se essa compreensão, de fato, foi favorecida. Nossas conclusões são baseadas 

nas percepções dos licenciandos sobre a proposta. Neste ponto se verifica a mobilização do 

conhecimento da avaliação e do conhecimento pedagógico.  

Os filtros e amplificadores - dos licenciandos 

O conhecimento profissional específico (PCK) passa por filtros e amplificadores 

específicos, que estão relacionados ao contexto; às orientações para o ensino (FERNANDEZ, 

2015; GOES, 2014) e às crenças dos professores (GOES, 2014). O conhecimento do contexto 

é discutido por Shulman (1987), Grossman (1990) e Carlsen (1999) e envolve o 

funcionamento da sala de aula, as particularidades dos alunos e os processos de organização e 

gestão da escola, ou seja, todo o ambiente educacional. O contexto foi significativamente 

considerado pelos licenciandos durante todas as atividades de planejamento e 

desenvolvimento da SD. 

A escola, a sala de aula e os alunos 

No que concerne ao conhecimento do espaço educacional, a escola, após uma visita 

coletiva o grupo de licenciandos faz as seguintes considerações: 

D/A3 – “Fomos à escola para conhecê-la, seu espaço físico e os profissionais que 

trabalham nela. A escola parece ser bem planejada e está em um estado bem 

conservado, os professores, coordenadores e a diretoria parecem bem sérios com 

a educação.”. 

D/A4 – “Hoje foi meu primeiro contato com a escola, não como aluno, mas sim 

como estagiário. Não fomos para a sala de aula, primeiro conversamos com a 

secretária da escola. Depois disso fomos apresentados à diretora, em seguida 

conhecemos a sala dos professores, biblioteca, sala de informática.”. 

D/A1- “O primeiro contato com a escola foi bastante agradável, pois o colégio se 

mostrou um lugar aconchegante e os funcionários foram bastante receptivos.”. 

D/A2- “A escola conta com 19 professores, tem uma biblioteca que ainda está 

sendo montada, mas já conta com belos exemplares de romances [...] tem um 

espaço bem amplo, o único problema é que não conta com acesso a internet [...] as 

salas de aula têm um tamanho normal, mas nem todas possuem ventiladores 

funcionando, e são salas que a depender do horário, o sol atrapalha bastante”.  
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De acordo com Soares, Silva e Barbosa (2010) conhecer as potencialidades e as 

dificuldades da escola onde será desenvolvido o estágio possibilita aos estagiários analisar os 

seus diferentes ambientes, a estrutura física, os materiais voltados para o ensino- 

aprendizagem, assim como a estrutura administrativa e pedagógica. Nesse sentido 

enfatizamos a importância do estágio supervisionado em possibilitar ao aluno a vivência das 

relações do cotidiano escolar. Apesar de a escola onde os licenciandos realizaram o estágio 

possuir um bom espaço físico, boa organização e bom estado de conservação, eles ressaltam 

algumas carências como o não funcionamento de ventiladores em algumas salas de aula, a 

falta de rede que impossibilita o uso da sala de informática e uma biblioteca ainda em 

manutenção.   

O ambiente da sala de aula foi caracterizado pelos licenciandos como uma classe 

numerosa, com tempo de aulas insuficiente e fragmentado. Também é ressaltado o restrito 

acesso dos estudantes ao livro didático. Sobre os estudantes, estes foram considerados, em 

alguns momentos, indisciplinados e desmotivados pela aprendizagem do conteúdo. O pouco 

embasamento teórico dos estudantes sobre o assunto estudado é também destacado, uma vez 

que era o primeiro contato deles com a disciplina de Química. A postura da professora é outro 

ponto enfatizado pelos licenciandos.  

D/A1 - “A professora é bastante organizada e calma, busca contextualizar o 

conteúdo com o cotidiano dos alunos e tenta manter a turma sempre atenta a aula, 

porém essa é uma missão árdua, pois a turma é muito agitada e não demonstra 

vontade de aprender.”. 

D/A2 - “Turma difícil de lidar”. 

D/A3 - Foi o primeiro contato com a turma, observei que a turma é muito grande, 

o que atrapalha os planejamentos da professora [...]. Os alunos são normais para 

a sua idade, e é muito comum as conversas e brincadeiras entre eles, mas não 

observei algum desrespeito”. 

D/A4- “A professora iniciou a aula realizando uma leitura [...]. Apesar da 

dificuldade por causa do barulho da turma, a professora conseguiu ministrar a 

aula”. 

D/A1- “A aula hoje foi um pouco triste, pois a proposta era completar a tabela 

lúdica. No entanto, 15 alunos não fizeram a atividade, que era pesquisar sobre o 

elemento que eles se responsabilizaram”. 

Essas características foram levadas em conta pelos licenciandos quando pensaram nas 

condições para implementação da proposta na sala de aula (Figura 25): 
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Figura 25 – Condições para implementação da proposta extraídas da SD. 

Como se pode observar o tempo das aulas e a forma como elas foram distribuídas no 

decorrer da semana foram fatores pontuados pelos licenciandos como obstáculos para a 

condução das ações na sala de aula.  

A/A1 - “As condições de implantação, não tem como fazer em pouco tempo, a 

turma conversa, então a gente precisa de tempo”. 

A/A6 - “Aula quebrada toda semana, eu aprendi que isso afeta o aprendizado do 

aluno, porque se não for bem trabalhado, talvez prejudique [...]”. 

A/A1 - “Mas é isso, segunda a gente tem duas aulas, terça uma. Vamos passar 

duas pesquisas. A aula de terça para pesquisar e aí eles vão ter a semana toda 

para pesquisar, entendeu? Foi tudo contadinho [...]”. 

D/A2 - O grupo I acertou 12 pares e o grupo II acertou 21, sendo ele o vencedor. 

Como só foi uma aula, só deu tempo para o jogo e para fazer o sorteio dos 

elementos para a próxima atividade. 

É preciso considerar que os licenciandos estavam na escola, na condição de 

estagiários, e todas as ações deveriam acontecer com a aquiescência da professora regente da 

turma e poderiam, também, ser influenciadas por outras ações impostas pela escola. Por essa 

razão, algumas atividades pensadas pelo grupo sofreram alterações na forma como foram 

pensadas, inicialmente. 

D/A1- “Olimpíadas da matemática, participamos como fiscais, a pedido da 

professora [...]”. 

D/A2 – “Hoje foi olimpíada da matemática e nós aplicamos a prova. Não houve 

aula de ciências [...]”. 

O conhecimento do contexto não se apresenta como conhecimento base no modelo da 

cúpula, no entanto, deve ser considerado em todas as etapas do processo de ensino 

aprendizagem. Conhecer o contexto dos alunos amplia as possibilidades de intervenção, de 
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busca por estratégias que melhor se adequem à realidade dos alunos e aos seus interesses. 

Para Marcon (2013), conhecer o contexto no qual se está inserido favorece a atuação docente 

e profissional, potencializando o alcance dos objetivos educacionais. 

As crenças 

As crenças são involuntárias e subjetivas (GARRITZ, 2013) e funcionam como um 

filtro, levando os professores a interpretar, valorizar e reagir de diferentes formas diante do 

progresso e dificuldades de seus alunos (PAIVA; DEL PRETTE, 2009). Para Bejarano e 

Carvalho (2003) as crenças educacionais carregadas pelo professor têm origem na escola 

básica, quando este ainda se encontra na condição de aluno. Ele constrói uma aprendizagem 

por observação, ou seja, observa as formas de ensinar do seu professor, influenciando, dessa 

maneira, o modelo por ele adotado ao tornar-se também professor. Alguns exemplos de 

crenças educacionais são citados pelos autores e se relacionam à eficiência do professor, à 

natureza da ciência, ao papel do professor e do aluno e à motivação do professor. Essas 

crenças são indicadores das decisões que esses indivíduos irão fazer ao longo da sua trajetória 

profissional. Indícios dessa influência são verificados nas falas de A1. 

A/A1 - “Sobre o método Jigsaw eu peguei a ideia da professora, que ela fazia na 

história da química, e a gente achou essa ideia muito interessante para fazer com 

eles.”. 

A/A1 – “Eu acho que eu na oitava série não conseguia imaginar que um cálcio é 

um metal”. 

A/A1 - “Pela dificuldade que tive. Eu vim aprender distribuição eletrônica em 

química Geral I. eu acho que se a gente tiver em mente desde pequeno, ajuda 

muito [...]. Eu nem sei por que faço química, porque eu tive muita dificuldade de 

química no colégio, não de não saber, mas aprender com professores que não 

explicam muito claro. É pessoal, eu não consegui aprender, eu vim aprender 

algumas coisas, aqui na faculdade, ligações químicas, meu Deus do céu, eu vim 

aprender aqui... eu não queria que fosse assim com todo mundo. 

Para os licenciandos a química precisa ser ensinada de forma contextualizada a partir 

de situações próximas de suas realidades, como podemos observar na Figura 26, extraída da 

SD. 

 

 

 

Figura 26 – Trecho extraído da SD relacionado à contextualização. 
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A crença de que os aspectos históricos são essencialmente importantes no ensino da 

tabela periódica foi um aspecto fortemente presente em todos os elementos analisados. Na 

Figura 27, também podemos evidenciar que uma das pretensões do grupo com o 

desenvolvimento da SD diz respeito a essa crença. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27– Trecho extraído da SD relacionado à contextualização. 

Sobre as abordagens metodológicas é perceptível a preocupação dos licenciandos em 

propor estratégias de ensino que se diferenciam daquelas tradicionalmente empregadas na sala 

de aula. Também é preciso considerar que estratégias baseadas na concepção construtivista de 

ensino-aprendizagem, fundamentadas no ensino de ciências de investigação, por exemplo, 

foram fortemente incentivadas na disciplina de estágio.  

A/A2 – “Venho lembrando das aulas desde que eu entrei na universidade e 

comparo à época que estudei, com muito tradicionalismo. Esta turma (em que 

estamos estagiando), é muito ativa, e eu quero para eles uma aula diferente [...]”. 

No que diz respeito à avaliação podemos observar que a prova escrita, da forma como 

é tradicionalmente empregada, não é considerada pelo grupo como uma estratégia eficiente 

para avaliar e que a aula no quadro não se adéqua a propostas de ensino de natureza 

construtivista. A decisão de suprimir alguns conteúdos relacionados ao tema veio justamente 

da crença de que estes, inevitavelmente, os levariam à necessidade de uma abordagem 

tradicional, com o uso do quadro, fugindo assim da perspectiva investigativa. 

A/A1- “Eu vi que quando ele tem autonomia de desenhar, escrever o que pensam, é 

melhor do que fazer uma prova”. 

A/A1- “Falar da distribuição eletrônica, não achamos pertinente, porque saía um 

pouco da perspectiva da investigação, ia chegar uma hora que a gente ia ter que ir 

para o quadro”. 
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No CoRe final quando perguntados sobre a experiência de ter produzido um material 

na perspectiva investigativa, os licenciandos que tiveram a possibilidade de desenvolvê-lo na 

sala de aula, manifestaram as seguintes opiniões: 

CF/A1- “uma experiência gratificante [...] A autonomia é uma vantagem e ao 

mesmo tempo uma desvantagem, pois a depender do aluno essa autonomia é 

confundida com liberdade e as coisas acabam perdendo o sentido.”. 

CF/A2 - “No início achei bem complicado, tive muita dificuldade, não em 

desenvolver a atividade, mas sim deixa-la com cara de investigação, pois foi meu 

primeiro trabalho”. 

Os licenciandos que não desenvolveram a SD em sala de aula fizeram seus 

comentários baseados apenas na experiência de produzi-la e no que acreditam a partir de suas 

experiências pessoais.  

CF/A3- “Gostei de trabalhar na produção de um material investigativo, pois foi a 

primeira vez. As vantagens são os alunos se sentirem mais autônomos. A 

desvantagem é se os alunos forem imaturos, não funciona. 

CF/A4- Foi uma experiência boa e satisfatória, os alunos se sentem atraídos e 

desejam encontrar o que foi solicitado. A parte ruim é que alguns alunos 

desinteressados não participam.  

Como já mencionado, as crenças dos licenciandos sobre o ensino do tema funcionam 

como filtros e são baseadas nas vivências pessoais, acadêmicas e profissionais. Estas crenças 

influenciam no tipo de ensino levado para a sala de aula e nas decisões tomadas pelo docente. 

Para Bejarano e Carvalho (2003, p. 2): “aprender a ensinar pode ser perfeitamente um 

sinônimo de ajustes, ou checagem radical, no sistema de crenças educacionais dos futuros 

professores”.   

As crenças dos licenciandos orientaram suas escolhas no que diz respeito às formas de 

trabalhar o conceito, à classificação e à contextualização envolvida no ensino da Tabela 

Periódica dos Elementos. O gerenciamento dos conflitos, as tentativas de equilibrar o tempo 

de aula às ações planejadas, dentre outros, foram exercício importante na formação destes 

licenciandos e no desenvolvimento do PCK. Conforme ilustra a Figura 28, outro recorte do 

Modelo da Cúpula, os amplificadores e os filtros dos licenciandos influenciarão a prática do 

professor no contexto da sala de aula.  

 

 

 

 



103 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Fragmento do Modelo da Cúpula que evidencia a relação entre os amplificadores 

e filtros e a prática da sala de aula. 

Considerando que apenas duas licenciandas tiveram a possibilidade de desenvolver a 

SD na sala de aula, no tópico a seguir discutiremos aspectos dessa prática e as manifestações 

do PCK evidenciadas nas ações das participantes. 

A prática na sala de aula  

O PCK do professor é manifestado na sua prática da sala de aula (GOES, 2014). Neste 

tópico dispensamos maior atenção à descrição das atividades da sala de aula registrada nos 

diários do que às gravações das aulas propriamente ditas. Isso se deve a má qualidade das 

gravações realizadas, devida ao forte barulho provocado pelos alunos na realização de 

algumas atividades.  

Na realização das aulas, os licenciandos tentaram seguir o que foi previamente 

pensado, no que diz respeito aos conceitos que seriam abordados e às estratégias escolhidas. 

Outras estratégias, além daquelas já discutidas anteriormente (jogos, vídeos, textos, 

discussões etc.) foram identificadas no desenvolvimento da SD em sala de aula, tais como a 

aula expositiva e o trabalho em grupo e individual.  

Dentre as atividades planejadas na SD apenas uma delas não foi colocada em prática 

na sala de aula. Essa aula, baseada na contextualização, seria introduzida com a seguinte 

questão inicial “Por onde anda os elementos em nosso dia-a-dia?”, cujo objetivo seria 

questionar sobre a presença dos elementos no cotidiano, através das peculiaridades dos 

elementos. O pouco tempo das aulas foi a razão apontada para a não realização da atividade.  

Percebemos também que A1 e A2 aplicaram atividades que não se encontravam planejadas na 

SD, como por exemplo, a criação de histórias. 

Conforme o MRPA proposto por Shulman, o processo pelo qual o professor 

desenvolve o seu PCK tem uma dinâmica enriquecida pelo contexto da sala de aula e em cada 

uma de suas etapas uma série de conhecimentos e habilidades se faz necessária. Desse modo, 
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aspectos do contexto como, por exemplo, aqueles relacionados à gestão do tempo, 

influenciaram na condução das atividades. 

D/A2 - “Como alguns alunos não fizeram a pesquisa, a aula foi direcionada para 

eles terminarem.”. 

D/A1 - “Com os resultados do jogo, eles tinham que completar a tabela, como o 

jogo é uma atividade que exige tempo não deu para terminar hoje, mas terminará 

na aula seguinte.”.  

A Figura 29, a seguir, se refere ao momento em que os estudantes estavam 

apresentando acerca dos elementos químicos e completando os espaços vazios da tabela 

lúdica. Eles fizeram a pesquisa e organizaram as informações em um cartão, iam à frente, 

apresentavam e depois colocavam a carta no seu devido lugar. Na aula observamos que as 

licenciandas mediavam as apresentações, organizando o momento de cada aluno. Nos casos 

em que o estudante não trouxe as informações acerca do seu elemento, as mediadoras 

preenchiam o espaço faltante, de modo que toda a tabela fosse preenchida. 

 

Figura 29 - Apresentação dos alunos na atividade da tabela lúdica. 

O PCK é um conhecimento que se manifesta na ação e sobre a ação. Os 

conhecimentos de base têm uma importância ímpar na construção desse PCK e são 

considerados por Shulman (1987) a espinha dorsal da profissão docente. A partir da 

elaboração da SD cada um dos conhecimentos de base foi, aparentemente, mobilizado e deu 

suporte à condução, pelos licenciandos, das situações ocorridas na sala de aula.   

Em pesquisa sobre as manifestações do PCK, em sala de aula, de uma professora de 

química, com relação ao assunto hidrocarbonetos, Toerien (2012) sinaliza que as 

manifestações observáveis do PCK em ação podem ser identificadas nas seguintes situações: 

quando os professores usam determinadas estratégias para o ensino de um determinado 

tópico; no conhecimento que o docente possui sobre o currículo de ciências; na forma como 

são empregadas as estratégias de avaliação e a explicação do conteúdo; e no seu 
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conhecimento acerca da compreensão dos alunos acerca desse tópico. Consideramos que 

aspectos do PCK dos licenciandos foram manifestados em sala de aula, após passar pelos 

filtros e amplificadores, em um processo de reflexão sobre a prática, evidenciado na 

implementação de materiais didáticos, nas representações do conteúdo e emprego das 

estratégias instrucionais.  

Os filtros e Amplificadores - dos alunos  

No Modelo da Cúpula também são consideradas as crenças dos estudantes para os 

quais o ensino é dirigido, suas características e seus comportamentos. Algumas destas crenças 

puderam ser acessadas a partir do incentivo à reflexão, nas perguntas iniciais das aulas “O 

que tem no leite? O cálcio presente no leite é um metal? Será que a organização da tabela 

sempre foi assim?” Por meio dessas perguntas iniciais foi possível perceber que os alunos 

trazem concepções alternativas acerca dos metais, aparentemente, fundamentadas em ideias 

do senso comum. Algumas destas ideias consistem na concepção de que os metais estão 

sempre no estado sólido e possuem características químicas semelhantes, como dureza, brilho 

etc.. e que a tabela periódica sempre se apresentou da forma como é trazida atualmente nos 

livros.  

No que diz respeito ao comportamento dos alunos foram registradas situações de 

indisciplina, desmotivação e desinteresse pelas atividades, fatores que influenciaram 

diretamente nos resultados da aprendizagem, e que exigiu muito esforço dos licenciandos para 

que as atividades fossem realizadas satisfatoriamente.  

Resultados dos alunos 

Os resultados dos alunos passam pelos amplificadores e filtros já discutidos em 

tópicos anteriores. Estes resultados representam a soma de todo o esforço empreendido pelo 

docente para fazer com que os alunos aprendam o conteúdo. Na visão dos licenciandos, 

aqueles estudantes que se empenharam na realização das atividades obtiveram bons resultados 

na aprendizagem. No entanto, pelo fato de não termos investigado as concepções dos 

estudantes acerca da proposta e nem os relatos por eles produzidos, que poderiam nos dá 

indícios sobre a aprendizagem dos estudantes acerca do conteúdo estudado, nossas 

considerações são feitas apenas com base nas observações dos licenciandos. 

Durante o desenvolvimento da SD algumas reflexões sobre os resultados da proposta 

desenvolvida junto aos estudantes são registradas nos diários. Dentre elas as que enfatizam a 

compreensão dos alunos acerca da localização dos elementos químicos na tabela periódica, o 
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entendimento da evolução histórica da tabela, os acertos das questões presentes no jogo da 

memória e a qualidade das pesquisas realizadas. 

A partir dos diários não foi possível evidenciar dados mais substanciais em relação aos 

resultados dos alunos, sobre o que realmente aprenderam com o ensino da tabela periódica. 

Além disso, não tivemos acesso aos relatos dos estudantes. Contudo, é possível perceber uma 

forte tendência reflexiva pelos licenciandos, no que diz respeito aos resultados obtidos e 

aqueles esperados inicialmente. Isso remete a conhecimentos mais elaborados acerca do 

currículo e do conteúdo específico que, possivelmente, serão aperfeiçoados ao longo do curso 

e nas experiências profissionais.   

Sobre o Core Final  

Apresentamos no Quadro 9 uma síntese das respostas para a entrevista do CoRe Final 

com as duas licenciandas que participaram de todas as etapas da proposta. O CoRe teve como 

única ideia central a Tabela Periódica dos Elementos Químicos. Com esses dados foi também 

possível observar a capacidade reflexiva dos licenciandos sobre todo o processo de elaboração 

e desenvolvimento da SD sobre o tema, no que diz respeito aos objetivos, estratégias, 

dificuldades e avaliação da aprendizagem. Nessa última etapa buscamos mais evidências da 

mobilização dos conhecimentos de base dos licenciandos propiciados com a proposta.  

Quadro 9 – Síntese das principais respostas para as questões do CoRe adaptado. 

Ideia central: TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

Questão Respostas A1 Respostas A2 

1) O que vocês pretendiam que os 

estudantes aprendessem sobre o tema da 

sua SD? Você acredita que essas 

pretensões seriam ou foram aplicadas 

com o material produzido?  

Conceitos sobre a tabela, assim como 

também aprendessem como se deu o 

desenvolvimento histórico da tabela. 

Além de compreender o que os 

elementos representam para a sociedade. 

Minhas pretensões foram atendidas, pois 

a turma, no geral, foi recíproca.  

  A ideia era que eles pudessem 

aprender de uma forma dinâmica, 

para que eles pudessem pegar o 

gosto pela química. Em parte 

tivemos um resultado bem legal, e 

acreditamos que fizemos a 

diferença. 

2) Depois de elaborar a SD qual 

importância você atribui ao tema? 

A SD contribuiu para o ensino por 

investigação, uma vez que todas as aulas 

foram iniciadas baseadas em 

conhecimentos prévios dos alunos, que 

foram desconstruídos ou 

complementados. 

Atribuímos um tema que viesse 

levantar curiosidades, onde iriam 

passar a buscar as respostas. 

3) Partindo da experiência de elaboração 

ou aplicação da SD, o que você deixaria 

de fora em uma segunda experiência? O 

que você não considera interessante ou 

viável ensinar agora? 

Acrescentaria mais atividades sobre o 

conteúdo e que abrangesse outras séries. 

Na turma que estagiei as atividades 

propostas na SD foram satisfatórias.  

Nós não temos nada a retirar, pelo 

contrário, eu acrescentaria mais 

informações, apesar de que tomaria 

mais tempo, mas, tentaria fazer mais 

dinâmicas. 

4) Quais as possíveis dificuldades ou 

limitações encontradas pelo grupo para 

elaborar e aplicar um material para o 

ensino desse tema? 

Na elaboração a maior dificuldade foi de 

limitar o conhecimento em 5 aulas, uma 

vez que foram muitas ideias e poucas 

foram aproveitadas. Na aplicação a 

dificuldade foi envolver os alunos nas 

atividades, pois eles não se dedicaram no 

Tivemos algumas dificuldades em 

relação aos alunos, pois muitos não 

faziam as pesquisas, daí sentimos a 

falta de termos o plano B, que por 

sinal é muito importante. 
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geral. O tema não é difícil de ser 

trabalhado, além de ser muito 

interessante. 

5) Que conhecimentos prévios ou outros 

fatores podem influenciar no ensino 

desse tema? 

Os conhecimentos prévios no que 

concerne a uma turma de 9º ano são 

confusos, pois muitos nunca haviam 

visto a tabela, sendo este o primeiro 

contato. No entanto a contextualização 

foi um momento determinante para o 

aprendizado dos alunos.  

Uma estratégia viável é sempre planejar 

várias formas de ministrar o conteúdo, 

sendo elas lúdicas e tradicionais. 

Não muitos, devido a série em que a 

turma está. Mas seria bem 

interessante se eles conhecessem 

toda a história da química, para 

entender de fato que tudo é química. 

Ter sempre um plano B, jogos bem 

criativos e dinâmicos. 

6) O que vocês pensam sobre a 

avaliação, considerando as atividades 

propostas na SD? 

A avaliação no caso da SD se baseia na 

impressão dos alunos, relatos, 

experiências.   

A avaliação foi gradual, de acordo 

com o desenvolvimento da SD e sua 

aplicação, analisamos e chegamos à 

conclusão que cada atividade 

proposta seria avaliada e pontuada 

também. 

7) Fale sobre sua experiência de preparar 

um material didático com viés 

investigativo? Enfatize as vantagens e 

desvantagens de trabalhar partindo dessa 

perspectiva? 

Foi uma experiência gratificante, me 

conduziu ao mar da docência sem 

caminho de volta. A investigação no 

ensino de química propõe a valorização 

dos conhecimentos prévios dos alunos 

além de proporcionar uma relação 

professor-aluno recíproca. 

No início achei bem complicado, 

tive muita dificuldade em 

desenvolver a atividade, e deixa-la 

com cara de investigação, pois foi 

meu primeiro trabalho. Juntar todas 

as ideias e formar uma foi bem 

interessante.  

A maioria das respostas apresentada no Quadro 9 já foi discutida e inserida na 

discussão do tópico anterior. Nesse tópico buscaremos evidenciar aspectos da capacidade 

reflexiva dos licenciandos propiciada com a realização da proposta. Para tanto, o CoRe Final 

nos dá indícios das impressões dos licenciandos sobre a atividade realizada na íntegra, uma 

vez que este foi aplicado no final de todo o processo, e dos conhecimentos mobilizados com o 

desenvolvimento das ações propostas. 

Conforme Marcon (2013), muitos dos conhecimentos relacionados ao conteúdo em si, 

ainda não são conhecidos com profundidade pelos futuros professores. No entanto, os que eles 

possuem são elaborados a partir de suas vivências e experiências pessoais, e podem contribuir 

para o aprendizado dos alunos. Partindo dessa premissa, consideramos que a proposta de 

elaboração da SD estimulou os licenciandos a pensar em formas de ensino que fossem 

compreensíveis, ensináveis e úteis aos estudantes. 

Quando as licenciandas refletem sobre os conceitos que pretendiam abordar para o 

alcance dos seus objetivos (Questão 1), isso mobiliza conhecimentos do currículo e do 

conteúdo. No período da elaboração da SD verificamos que maior preocupação era dada às 

diferentes formas de como ensinar o conteúdo. Nesse momento seus amplificadores e filtros 

são utilizados, quando suas escolhas se baseiam no contexto, no conhecimento dos alunos e 

nos programas curriculares específicos para aquele nível de ensino. 
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A partir da experiência com o desenvolvimento da SD as licenciandas concluem que 

trabalhar apenas a classificação, a história e a contextualização não foram suficientes para o 

melhor aproveitamento da proposta. Segundo elas outros elementos poderiam ser inseridos no 

ensino do tema, numa segunda experiência. Isso é evidenciado na Questão 3 do CoRe Final, 

quando perguntado sobre o que poderia ser excluído na abordagem do tema. Percebe-se que 

alguns conteúdos que, inicialmente, fez parte do conjunto de conhecimentos que deveriam ser 

aprendidos pelos estudantes na aplicação da SD, não foram discutidos de forma eficiente, por 

questões de tempo e pela dificuldade dos licenciandos com a abordagem do conteúdo e da 

condução da sala de aula. Essas reflexões apontam para a necessidade de os licenciandos 

melhor se apropriarem do assunto, considerando seus aspectos teóricos e epistemológicos.  

No que concerne aos obstáculos encontrados pelos licenciandos na elaboração da SD, 

conforme buscamos identificar com a Questão 4, não são pontuadas dificuldades relacionadas 

ao tema (embora seja evidente que elas existam), mas ao tempo das aulas e à falta de interesse 

por parte dos alunos. Autores sinalizam que gerenciar o tempo pedagógico não é uma tarefa 

fácil para professores aprendizes, o professor experiente aprende a gerenciar esse tempo na 

rotina das suas atividades (TOERIEN, 2012; RODRIGUES, 2009).  

Em relação ao envolvimento dos alunos, essa foi uma preocupação que percorreu todo 

o processo de elaboração da SD. No CoRe inicial, na Questão 4, que versa sobre as 

dificuldades e limitações relacionadas ao ensino dessa ideia, dentre as respostas mais 

enfatizadas está a preocupação em atrair a atenção do aluno para a aprendizagem. A 

identificação dessas dificuldades pelos licenciandos pode favorecer a maneira de gerenciar o 

processo de aprendizagem em situações de ensino posteriores.  

O conhecimento do conteúdo propriamente dito não é o suficiente para o ensino de um 

tema, no entanto, ações como explicar, concluir, justificar, demonstrar e outros atos 

estratégicos de ensino, como disciplinar, motivar, planejar, requer conhecimento da matéria 

que se ensina (BUCHMANN, 1984). Um conhecimento inadequado ou superficial daquilo 

que se vai ensinar pode fazer com que o professor não seja capaz de interpretar as respostas 

dos alunos (GRAÇA, 1997). Nesse sentido, as justificativas acerca da escolha e importância 

do tema são apresentadas de forma superficial pelos licenciandos. Provavelmente, por essa 

razão, na Questão 5, são evidenciadas as suas dificuldades em compreender os conhecimentos 

prévios dos alunos em relação a tabela periódica. Trabalhar esses conhecimentos foi um dos 

objetivos mais citados em toda a proposta. No CoRe inicial o grupo esperava que os alunos 

expressassem conhecimentos trazidos de séries anteriores.  
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A avaliação processual foi enfatizada na SD e teve como base as impressões dos 

estudantes, a partir dos relatos realizados de forma oral ou escrita. Segundo A2 houve a 

necessidade de mudanças relacionadas à pontuação no decorrer das atividades, embora 

maiores detalhes sobre isso seja evidenciados nos dados analisados. Acreditamos que a 

variedade de instrumentos utilizados e também sugeridos, inicialmente, foi evidenciada na 

prática da sala de aula, e serviu para avaliação do próprio fazer docente. 

A última questão do CoRe permite saber as impressões dos licenciandos sobre a 

experiência com a construção da SD. Percebemos que algumas dificuldades inicialmente 

apontadas foram trabalhadas a partir da experiência. Segundo A2 o início das atividades foi 

complexo, mas com o passar do tempo e o conhecimento acerca dos alunos as licenciandas 

parecem ter se familiarizado com a proposta. Para Marcon (2013, p. 242) “requisitar mais o 

conhecimento dos alunos e menos o conhecimento pedagógico geral, por exemplo, poderia 

ser uma característica do conhecimento pedagógico do conteúdo dos futuros professores em 

início de curso não sendo identificada no Conhecimento Pedagógico do Conteúdo dos 

concluintes”. 

Depois de ter passado por todo o processo de elaboração e desenvolvimento da SD, 

A1 relata que a experiência foi considerada gratificante e a conduziu ao “mar da docência”, 

que no nosso entendimento significa a vivência da sala de aula, com todas as atribuições 

diárias de um professor, como planejar, ensinar, avaliar, conduzir a sala de aula etc.  

Acreditamos que o fato de os licenciandos já haverem cursado boa parte de disciplinas 

ligados ao ensino de química, como apresentado no Quadro 3, contribuiu para as ações e 

reflexões acerca da proposta. Concordamos com Salazar (2005), quando afirma que os 

docentes em formação vão construindo suas próprias representações sobre os processos 

pedagógicos. De acordo com Freire e Fernandez (2014), os formadores, tanto da universidade 

como da escola básica, podem influenciar no tipo de PCK dos futuros professores e devem 

contribuir para que esses indivíduos possam ampliar o seu leque de escolhas teóricas e 

metodológicas. 

Sobre o CoRe, consideramos esse instrumento de grande valia quando se pretende 

investigar aspectos do PCK de professores em formação inicial ou continuada. Acreditamos 

que, nesta pesquisa, tanto o CoRe inicial como o final, com suas adaptações, permitiram uma 

compreensão mais eficiente dos conhecimentos trazidos pelos licenciandos e daqueles que 

foram mobilizados com a realização da proposta.  

O CoRe não permite apenas o acesso ao PCK dos professores, mas também constitui-

se uma forma de desenvolver este PCK. O seu uso pode estimular a reflexão e a análise da 
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forma pela a qual o professor pode reverter aspectos negativos de suas aulas, ao refletir a 

respeito de sua própria prática (FERNANDEZ; GOES, 2014). No CoRe Final os futuros 

professores apontaram a necessidade de se trabalhar melhor os assuntos, a inserção de novas 

estratégias e se mostraram favoráveis ao emprego da avaliação por meio de atividades que 

estimulam a expressão escrita.  Assim, acreditamos que essa ferramenta, específica para 

investigações dessa natureza, pode ajudar os futuros professores a refletirem acerca da sua 

própria prática, estando conscientes das necessidades dos seus alunos e de que essas 

necessidades mudam à medida que se trabalha com outro tópico específico, em outro contexto 

ou com outra modalidade de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Considerações finais  

Na busca por respostas para a questão de pesquisa “As ações relacionadas ao processo 

de produção e desenvolvimento de sequências didáticas para o ensino de química, propostas 

nesta pesquisa, podem favorecer a mobilização dos conhecimentos de base inerentes ao 

processo de construção e/ou aperfeiçoamento do PCK dos licenciandos, ainda na etapa de 

formação inicial de professores?” o Modelo proposto pela Cúpula do PCK nos serviu de 

apoio e direcionamento. Iniciamos a pesquisa partindo da hipótese de que os licenciandos, 

mesmo ainda em processo de formação inicial, já possuem um PCK intuitivo, baseado em 

suas experiências pessoais e acadêmicas e que este pode ser aperfeiçoado a partir da 

elaboração de práticas pedagógicas acompanhadas de reflexão.  

Para Freire e Fernandez (2011), as trajetórias de formação pessoal e profissional 

influenciam no modo de ser e de fazer docência. Concordamos com Vaz e Maués (2001), 

quando afirmam que os estudos de PCK não servem apenas para tratar do déficit de 

conhecimentos, mas também para contribuir com a realidade do ensino de ciências e com a 

melhor preparação dos professores já em exercício e daqueles que ainda irão exercer. Desta 

maneira apresentaremos neste tópico algumas considerações acerca dos conhecimentos 

mobilizados a partir das ações desenvolvidas pelos licenciandos. 

Os licenciandos, apesar das discussões sobre as abordagens construtivistas e de serem 

orientados nesse sentido na disciplina de Estágio Supervisionado, não parecem ter se 

apropriado dessas abordagens. As tentativas de atender aos princípios construtivistas foram 

visíveis em todas as ações propostas, no entanto, é demonstrado pouco conhecimento 

pedagógico e conhecimento curricular, o que trouxe dificuldades aos licenciandos de gerirem 

com maior eficiência a sala de aula. A falta de experiência na sala de aula e as dificuldades 

inerentes ao domínio do conteúdo dificultaram a condução de atividades de forma mais 

eficiente.  

É notório que os participantes escolheram o que ensinar e as estratégias adequadas 

para isso, levando em consideração as especificidades dos estudantes e do programa curricular 

da escola. Foi enfatizada na abordagem do conteúdo a classificação dos elementos químicos e 

a sua importância no cotidiano. Pelos dados analisados percebemos que não houve, por parte 

dos licenciandos, uma discussão crítica em torno dos conteúdos que foram elencados pela 

professora regente para o 9º ano, nem da viabilidade em se trabalhar a Tabela Periódica dos 

Elementos, seus conceitos e classificação, neste nível de ensino, considerando inclusive o que 

diz as orientações curriculares para o ensino de química no ensino fundamental, em que os 
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conceitos são oportunizados de forma gradativa e integrada. Há, portanto, equívocos 

concernentes ao currículo, o que merece atenção maior nos cursos de licenciatura. 

 No que concerne às atividades avaliativas propostas pelo grupo, foram priorizadas 

atividades que exploram a expressão oral e escrita, a pesquisa, a discussão de ideias e o 

trabalho em equipe. O grupo apresenta uma concepção de avaliação baseada na reflexão e na 

discussão de ideias. Não se verifica na proposta do grupo aspectos da avaliação classificatória, 

baseada nas provas e testes, comumente realizados nas escolas. 

Os licenciandos demonstraram ter conhecimento dos alunos, ao enfatizar as suas 

particularidades e as possíveis concepções equivocadas por eles trazidas, como aquelas 

relacionadas às propriedades dos metais e organização da tabela. À medida que os primeiros 

contatos com os estudantes foram estabelecidos, o grupo também sinalizou características que 

diziam respeito ao envolvimento, motivação, interesse pela aprendizagem, aspectos que 

também foram empregados para orientar as suas ações. Nesse sentido, a literatura sinaliza 

para a importância do conhecimento dos alunos para o ensino e para o alcance dos objetivos 

planejados (COCHRAN et al, 1991; GRAÇA, 1997; GROSSMAN, 1990; SHULMAN, 

1987).  

Sobre o conhecimento curricular consideramos o que os licenciandos buscaram 

contemplar das orientações curriculares preconizadas em documentos oficiais de educação do 

país e às especificidades curriculares da escola onde o estágio foi realizado. Os licenciandos 

não mencionam na SD e em suas falas, colocações relacionadas ao Projeto Político 

Pedagógico da Escola (PPD), mas fazem referência ao programa da disciplina disponibilizado 

pela professora regente, embora não apresentem críticas acerca desse programa. 

Com o Modelo do PCK proposto pela cúpula, observamos que não houve significativa 

mobilização dos conhecimentos de base, não contribuindo, consequentemente, para o 

aperfeiçoamento do PCK dos licenciandos de forma significativa. Os licenciandos 

apresentaram muitas dificuldades, começando pela escolha do assunto a ser trabalhado em 

uma turma do 9º ano. Questões como indisciplina, desmotivação e falta de interesse por parte 

dos estudantes, também foram entraves para a boa condução das ações propostas. Também é 

possível perceber que o contexto influencia e é influenciado por todos os elementos de base e 

foi fortemente considerado nas ações e concepções do grupo. 

Por outro lado, entendemos que a gestão de todos esses conhecimentos possibilitou a 

construção do PCK, que poderá ser aperfeiçoado no ensino de outros temas, ou mesmo no 

ensino do mesmo tema a outro grupo de estudantes. Também acreditamos que todos os 

obstáculos vivenciados pelos licenciandos proporcionaram a oportunidade de gerenciar 



113 
 

questões que comumente são recorrentes na sala de aula e no exercício do professor, como 

aquelas relacionadas a tempo, comportamento dos alunos, motivação, dentre outras.  

Consideramos que os conhecimentos de base se apresentam de forma articulada e, por 

essa razão, tivemos certa dificuldade de discutir os dados analisando cada elemento do 

modelo separadamente. Por exemplo, o conhecimento do conteúdo e do currículo, ou o 

conhecimento do currículo e o conhecimento pedagógico, estão intrinsicamente relacionados 

e é difícil falar de um, sem mencionar o outro. Embora o conhecimento do contexto não seja 

compreendido nesse modelo como um conhecimento base, ele permeia e interfere em todos os 

conhecimentos, principalmente naqueles pertinentes à gestão da sala de aula, conhecimento 

dos alunos, conhecimento curricular, pedagógico e do conteúdo.  

Dentre as dificuldades que se apresentaram no decorrer das investigações, 

evidenciamos as gravações das aulas, que não nos trouxeram elementos suficientes de análise. 

Foi uma aula com muitos ruídos, muitas advertências a todo o momento. Os diários nos 

forneceram mais detalhes acerca dessas aulas e, por isso, o utilizamos com frequência para 

fundamentar nossas discussões. Também seriam necessárias que mais aulas tivessem sido 

gravadas para a análise.  

Outro obstáculo enfrentado foi o longo período de greve na Universidade, que tornou 

necessários vários ajustes no cronograma das atividades, que muitas vezes não eram 

compatíveis com o calendário escolar, uma vez que na escola o ano letivo é dividido em 

unidades. Tentar alinhar as atividades da pesquisa com o cronograma da professora regente 

constituiu-se em um grande desafio.  

Também merece destaque o papel dos critérios estruturantes utilizados nas orientações 

para a elaboração da proposta, que deu condições aos licenciandos de perceber com maior 

clareza o que deveria ser contemplado em cada etapa da SD. Concordamos com Lima e 

Nuñes (2013), sobre a importância do Estágio Supervisionado na construção dos 

conhecimentos necessários à docência, que combinado com as disciplinas específicas de 

química podem favorecer o desenvolvimento e o aprimoramento do PCK sobre variados 

temas. Portanto, concluímos que a formação inicial e, especificamente, o estágio 

supervisionado é um espaço profícuo que merece ser explorado quando se pretende 

desenvolver e/ou aperfeiçoar o PCK do professor. 

As dificuldades dos licenciandos, desde a preparação da SD até o seu desenvolvimento 

em sala de aula, sinalizam que o seu PCK ainda é intuitivo, necessitando ser elaborado e 

aperfeiçoado, o que pode acontecer nos cursos de licenciatura ainda nos primeiros semestres. 

Desse modo, defendemos a necessidade de o PCK ser discutido nos cursos de formação 
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inicial e continuada, oferecidos nas instituições de ensino superior do país, e que mais 

pesquisas dessa natureza sejam desenvolvidas e divulgadas de modo a auxiliar o trabalho do 

professor. Estudos empíricos acerca do PCK envolvendo professores que atuam no Ensino 

Fundamental e Médio podem trazer importantes contribuições para o ensino de Química e 

promover maior proximidade entre as disciplinas específicas de química com aquelas da área 

de ensino.  

Possíveis desdobramentos desta pesquisa seriam o aprofundamento na investigação do 

PCK dos licenciandos em diferentes momentos da graduação, que poderiam promover 

maiores discussões sobre o assunto, além de fornecer maiores subsídios teóricos para as 

pesquisas que se debruçam sobre os elementos necessários na formação de um bom professor, 

em específico, de Química. Caberiam investigações sobre o PCK de professores formadores 

de disciplinas específicas nos cursos de licenciatura, de como esses professores poderiam 

contribuir para a capacidade reflexiva dos licenciandos, na escolha dos conteúdos e na 

relevância dos mesmos para um contexto específico Outros trabalhos relacionados à 

formação, construção e aperfeiçoamento dos conhecimentos de base, não só de licenciandos, 

mas daqueles que estão envolvidos no processo de formação dos licenciandos (professores 

formadores e professores da Escola Básica) também são passíveis de interesse em trabalhos 

posteriores. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 

 

 

Cadê o elemento  

que estava aqui?  

  

  

A sequência didática apresentada a seguir trata do estudo da tabela periódica no 9º ano do ensino 

fundamental e na 1ª série do ensino médio.   

 Essa sequência foi desenvolvida como parte do processo avaliativo da disciplina Estágio I, que teve 

como objetivo trabalhar o ensino por investigação com o intuito de problematizar possíveis respostas 

dadas pelos alunos.  

 A principal problemática do docente é transmitir para os alunos que os elementos químicos estão 

presentes em tudo que faz parte da vida de uma sociedade. Serão propostas perguntas e desafios no 

começo de cada atividade a fim de construir o conhecimento utilizando situações e problemas 

sugeridos pelas respostas dos alunos.  

 Durante as atividades vão construir conceitos, conhecer a história da tabela periódica, entender que 

os elementos químicos organizados na tabela periódica estão presentes no cotidiano, além de 

consolidar o gosto dos alunos por práticas de comunicação orais e escritas, instigando desta forma, a 

reflexão e o senso crítico.  

 

Contexto Programático  

   

- Alunos de 13 a 16 anos: são alunos que tem conhecimento prévio do assunto proposto, 

que conseguem relacionar facilmente com seu cotidiano, muitos pais dos alunos ainda estudam 

e desta forma eles têm contato com os livros didáticos dos pais, e são alunos bastante curiosos e 

estão sempre buscando novos desafios.  

- O 9° ano, é a série de primeiro contato com a disciplina e assim seus conhecimentos 

prévios serão enriquecidos e passarão a ser desenvolvidos no decorrer dos próximos anos.  

- Nas séries seguintes será possível um aprofundamento no conhecimento químico, o 

contato com a tabela periódica permitirá ao aluno que ele amplie seus conhecimentos.  
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Objetivo do conhecimento  Objetivos deste documento  

Tabela periódica  
Conscientização da existência da tabela periódica, 

demonstrando que os elementos estão organizados e que 

estão presentes diariamente no cotidiano.   

Competências específicas  

- Ser capaz de reconhecer os elementos químicos 

a partir de suas utilidades.   

- Saber interpretar a tabela periódica 

corretamente.  

  

Conhecimentos e habilidades que gostaríamos que fossem 

adquiridas ou que estivessem em fase de construção pelos alunos 

no fim do módulo  

- Saber identificar cada elemento na tabela periódica e sua classificação;  

- Saber identificar os elementos químicos em produtos que eles usam no cotidiano;  

- Reconhecer a história da organização da tabela periódica como também história da 

humanidade. 

Um possível desdobramento  

Aula  Pergunta 

inicial  

Metodologia  Objetivo  Avaliação  Critérios 

considerados  

  

  

  

   
01  

  
O que tem no 

leite?  

O professor organiza uma 

discussão  
coletiva sobre as  
ideias dos alunos  

sobre a composição  
do sal.  

Relação entre o leite 

e os elementos 

químicos.  

Verbalizar o que 

imagina (dar 

nome, descrever).  

  

  

  

  
C1, C2, C4, C5,  

C6 e C8  

  
O que 

sabemos 

sobre a  
organização 

dos  
elementos 

químicos?  

Após a discussão dos 

alunos acerca da 
pergunta anterior o 

professor vai  
apresentar a tabela 

periódica aos alunos.  

Representação da 

tabela periódica e  
demonstração dos 

elementos  
químicos de maneira 

organizada.  

Debater com os 

colegas, expor 

conceitos 

construídos por meio 

do que imaginam o 

que seja os 

elementos e sua 

organização e 

construir um 

conhecimento 

coletivo. 
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Será que a 

organização 

sempre foi 

assim?   

Após apresentar a tabela 

periódica aos  
alunos o professor vai 

expor as diferentes  
formas que a tabela já  
foi organizada (Lei da  

Tríade, Parafuso  
Telúrico, Lei das  

Oitavas, Mendeleiv e  
Moseley) e trabalhar a 

história da tabela 

periódica.  
A sala será dividida em 5 

grupos e cada grupo se 

estudará  
uma das formas de  

organização para que na 

próxima aula seja 

apresentada à turma na 

aula seguinte.  

Capacidade de 

trabalho em grupo e 

facilidade em  
expor de maneira 

clara aos colegas o 

que aprendeu com a 

pesquisa.  

Consolidar o gosto 

pelo  
trabalho em 

grupo;  

  

  

  

  

  

  

  
02  

  

  

  
O que 

sabemos 

sobre o  
passado da 

tabela 

periódica?  

Adotar o método jigsaw 

para que os  
alunos verbalizem sobre 

o que  
aprenderam com a 

pesquisa com os  
outros colegas.  

Dividir a sala em dois 

grandes grupos e  
solicitar que cada um 

formule perguntas  
para que o outro grupo 

responda.  

Envolver os alunos 

no trabalho em 

grupo.  
Proporcionar a troca 

de  
informações.  
Incentivar a 

formação de laços  
entre os colegas por 

meio da  
atividade em grupo;  

  

Verbalizar o que 

foi pesquisado.  
Debate com os 

colegas.  
Capacidade de 

relacionar os  
diversos tipos  

de organização da 

tabela periódica.  

  

  

  

  

  
C2, C5, C6, C7 e 

C8  
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03  

  

  

  

  
O cálcio 

presente no 

leite é um 

metal?  

Ouvir e mediar as 

respostas dos alunos 

citando outros  
exemplos de  

elementos presentes no 

cotidiano dos alunos.  
Exibir uma parte do vídeo 

“O sonho de  
Mendeleiev”, na qual 

será mostrada o  
momento em que  

houve a organização  
dos elementos por meio 

de suas  
semelhanças e  propor 

uma discussão sobre o 

tema abordado.  

Evidenciar como os 

elementos  
estão organizados  

na tabela, como 

metais, não  
metais e gases 

nobres.   
Relacionar a 

importância dos  
elementos com o 

cotidiano;  

Verbalizar sobre o 

que conhecem 

sobre os  
elementos.  

Incentivar o gosto 

pela busca de 

conhecimentos.  

  

  

  

  

  
C1, C3, C4, C6, 

C7 e C8  

  
Por onde 

anda os  
elementos 

em nosso dia-

a-dia?  

Questionar sobre a 

presença dos elementos 

no  
cotidiano e a partir disto 

discutirá as  
peculiaridades dos 

elementos citados.  

Relacionar a 

importância dos  
elementos com o 

cotidiano;  

  

  
04  

  
E os gases 

nobres, quem 

são?  

Aplicar o jogo da 

memória sobre a  
classificação dos 

elementos.  
Direcionar os  

Consolidar o 

aprendizado do  
conteúdo sobre a 

organização dos 

elementos por  

Resultados do 

jogo, uma vez  
que será levado  

em conta se os 

alunos  

  

  
C3, C4, C5, C7 e 

C8  

  elementos que cada  
aluno irá estudar.  

meio de um jogo 

conhecido pelos 

alunos.  

conseguem  
distinguir o que  
é um metal, um 

não metal e um 

gás nobre.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
05  

  

  

  
Para que 

serve o 

cálcio?  

Montar a tabela lúdica 

utilizando as cartas 

fabricadas pelos alunos 

contendo  
informações sobre o  
elemento estudado.  

  

Apresentar a 

história dos  
elementos e suas 

utilidades;  
Montar a tabela a 

fim de facilitar as  
relações entre os 

elementos e 

cotidiano.  

Verbalizar o que 

foi pesquisado.  
Contextualizar os 

elementos com as  
aplicações do dia-

a-dia.  
Entender as 

funções  
biológicas dos 

elementos  

  

  

  

  

  

  

  
C1, C3, C4, C5,  

C6, C7 e C8  
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  Solicitar relatos sobre o 

que os alunos  
aprenderam sobre a 

tabela periódica.  

Considerar todo o 

aprendizado 

ocorrido no  
decorrer da  
aplicação da 

sequência.  

Redigir os relatos 

e  
verbalizar o que 

foi redigido e 

maneira clara.  

  

Legenda:  

  

Tabela 1. Critérios estruturantes a partir da perspectiva construtivista integrada  

 
C1  Valorização das concepções prévias dos alunos e formas de  

elaboração conceitual  

C2  Gênese histórica do conhecimento  

C3  Aproximação entre conhecimento científico e mundo material  

C4  Identificação aprendizagem  

C5  Observações das trajetórias de aprendizagem  

C6  Exposição e discussão de ideias pelos alunos  

C7  Estratégias para superar as lacunas de aprendizagem  

C8  Interação professor-aluno / aluno-aluno  

 

 

Aula 1. O que tem no leite?  

 
 

  Com  base  no  que conhecem e 

imaginam, os alunos indicarão o que contém no leite. 

A partir das respostas dos alunos o professor vai 

iniciar a exposição de  conceitos  relacionados 

aos elementos químicos.  

  

 

 

Fase 1 “O que sabemos sobre a organização dos elementos?  
  

O professor entregará a cada aluno uma tabela periódica e observará a reação dos alunos, pois para 

grande parte este será o primeiro contato com a tabela. Será proposto que os alunos discutam sobre 

CRIT ÉRIO   SIGNIFICADO   

Figura 1.  Leite   
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as impressões deles acerca da tabela e a função que eles atribuem a elas. Também será cobrada que 

eles pensem na relação do leite e do seu elemento químico discutido anteriormente, com sua 

posição na tabela periódica.    

  

 

Fase 2 “Será que a tabela periódica sempre foi assim?”  
 

Depois de os alunos terem externado suas percepções o professor questionará se a organização da 

tabela periódica sofreu alguma alteração ou sempre foi assim.  

 Esta fase traz uma atividade em grupo, na qual o professor irá dividir a turma em cinco grupos e 

cada grupo irá elaborar uma apresentação sobre as diferentes formas de organização que a tabela 

periódica já teve (Lei da tríade, Parafuso telúrico, Lei das oitavas, Mendeleiev e Moseley) para ser 

apresentado na aula seguinte. Importante ressaltar que será necessário que o professor disponibilize 

algum material para que os alunos tenham uma direção determinada para sua origem da pesquisa, 

pois existem vários obstáculos que possa impedir o cumprimento dessa atividade.   

 

 

Figura  3 .   Cartas para fazer o sorteio   

  

Os alunos serão convidados a  

fazer um sorteio para a escolha do  

tema.   

  

  

  

.  

  

  Figura 2.   Evolução da tabela periódica   
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Aula 2. O que sabemos sobre a tabela periódica?  
 

Os alunos serão questionados sobre o que puderam concluir sobre a tabela periódica e o 

que aprenderam com a pesquisa.  

  

Fase 1  
O professor irá adotar o método jigsaw (Figura 3) para que os alunos verbalizem sobre o 

que aprenderam com a pesquisa com os outros colegas. Leia sobre o jigsaw no site da Química 

Nova (http://quimicanova.sbq.org.br/). 

 

 

Fase 2 
 

 Após o jigsaw , o professor pedirá que a sala se divida em dois grandes 

grupos e solicitará que cada um formule perguntas para que o outro 

grupo responda, tendo em vista que será necessário no máximo 5 

perguntas com temas diferentes. A discussão pode abordar curiosidades, 

momentos históricos ou qualquer fato que o grupo considere pertinente 

para que haja uma consolidação do gosto pelo aprender em grupo.  

  

 

Aula 3. O cálcio presente no leite é um metal?  

 
 

                                                    

Evidenciar a maneira como os elementos estão divididos entre metais, não metais e gases nobres.  

  

  

  

  

  

  

  

  
. Figura 4. Método Jigsaw   
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Fase 1   
Com a pergunta inicial os alunos vão começar a levantar hipóteses de acordo com suas 

percepções e o professor irá mediar às respostas citando outros exemplos de elementos presentes 

no cotidiano dos alunos, sempre buscando relacionar novos exemplos com a pergunta inicial e 

com as hipóteses levantadas pelos alunos.   

    

Fase 2 “Será que todos os elementos químicos são metais?”  

    

 O professor exibirá uma parte do vídeo “O sonho de Mendeleiev”, na qual será mostrado 

o momento em que houve a organização dos elementos por meio de suas semelhanças. A 

partir das impressões deixadas pelo vídeo será proposta uma discussão sobre o tema 

abordado, assim como também será respondido a pergunta inicial desta fase, explicitando 

as peculiaridades de alguns elementos.  

  

Aula 4. E o gases nobres, o que são?   

 Os elementos, agora organizados corretamente, serão reconhecidos como metais, não metais e 

gases nobres pelos alunos por meio do Jogo da Memória. O jogo foi uma adaptação e junção de 

ideias.   

  

Fase 1  
 Os alunos irão se dividir em duplas para participar da aplicação do jogo da memória. Ganhará o jogo 

a dupla que formar maior número de pares com as cartas do jogo. 

 
O jogo é composto por 33 cartas contendo símbolo, o nome, o número atômico e a massa do 

elemento e 33 cartas contendo a informação metal, não metal ou gás nobre com o número atômico 

ou a massa do elemento correspondente. Assim, os alunos poderão confirmar se realmente as cartas 

formam um par. Outra dica que também poderá ser feita é: dividir a turma em dois grupos e fazer 

uma pequena disputa para ver qual equipe consegue mais pares. 

 

Fase 2     
Após o término do jogo, o professor irá propor que os alunos 

pesquisem (história, utilidades, funções biológicas, riscos) sobre um 

elemento que será sorteado, para que tragam na aula posterior para 

completar a tabela lúdica que será a próxima atividade. Essa pesquisa 

      

      

  

  

  

       
    

Figura  6 .  Cartas  para  sortear  os  

elementos   

  

Figura 5. Cartas do Jogo da Memória 
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será individual, se a sala contiver 35 alunos, terá um sorteio com 35 elementos, os outros 

elementos serão confeccionados pelo próprio professor, para que a tabela seja preenchida apenas 

pelos elementos que os alunos irão pesquisar.   

 

Aula 5. Para que serve o cálcio?  
 

Agora que os elementos já foram classificados como metais, não metais e gases nobres, 

serão conhecidas as histórias de alguns elementos importantes e conhecidos pela sociedade.   

 

 

 

Fase 1  
Utilizando uma tabela em branco (figura 7) os alunos irão preencher os espaços dos 

elementos que eles pesquisaram com cartas contendo informações sobre o elemento, que serão 

fabricadas por eles.   

  

 

 

 Além  da fabricação da carta 

os alunos irão apresentar aos colegas o 

que pesquisaram e o que aprenderam 

sobre o elemento. Nesta fase, os alunos 

terão autonomia de apresentar o 

elemento estudado como achar melhor, 

podendo levar materiais que 

exemplifiquem a utilidade dos 

elementos, levar cartazes, fazer vídeos, 

entre outros. 

Com  a  colagem  das cartas na tabela em branco espera-se uma tabela periódica 

colorida e lúdica como mostra a figura 8.   

 
 

Figura  7 . Tabela peri ódica em branco   

Figura 8. Tabela lúdica 
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Fase 2  

 
Após as 5 aulas, pode ser realizado um primeiro balanço em relação ao que foi aprendido e estudado 

sobre a tabela periódica e os elementos químicos.   
 O professor convida cada aluno a elaborar e discutir sobre o que aprendeu com as aulas sobre a 

tabela periódica e se eles consideraram produtivas. Depois que todos fizerem esses relatos escritos o 

professor irá solicitar que eles verbalizem resumidamente sobre o que escreveram, a fim de finalizar 

esse primeiro passo sobre tabela periódica.  

 

 

  

Condições de implementação da sequência  

Duração estimada  

Este tipo de trabalho perde todo o sentido se não for realizado com tempo suficiente para 

cada atividade, as cinco aulas correspondem a mais ou menos um mês que podem ser 

estendidos para um mês e meio dependendo do decorrer da aplicação.  

  

Material  

 

O material de uso nessas aulas é de fácil obtenção: papel, cartolina, Datashow, tabela 

periódica, papel cartaz, tesoura e cola.  

  

 

Conclusão  
 

 Esta sequência didática tem o objetivo de trabalhar o conteúdo “Tabela periódica” de forma 

investigativa. Evidenciando aos alunos que os elementos químicos estão presentes no cotidiano. 

Além de envolver eles na história da organização dos elementos. 

 Os aspectos considerados relevantes para a construção e aplicação da sequência didática são a 

valorização das concepções prévias dos alunos, valorização da construção histórica do conhecimento, 

aproximação de conceitos científicos com o mundo material e a interação professor-aluno/ aluno-

aluno.  
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APÊNDICE B - TRANSCRIÇÃO DOS DIÁRIOS - REFERENTE AO 

DESENVOLVIMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

LICENCIANDA A1 

DATA RELATO 

26/05/2015 Hoje deu-se início a aplicação da Sequencia Didática sobre Tabela Periódica. Inicialmente 

nós apresentamos e explicamos para eles o que faríamos daqui para frente. Para iniciar o 

conteúdo perguntamos a eles o que faríamos daqui pra frente. Para iniciar o conteúdo 

perguntamos se eles achavam que a organização da tabela periódica sempre foi daquela 

maneira e quase todos disseram que “sim”. A partir das respostas demos inÍcio a história 

da tabela e mostramos a eles as diversas formas de organização. Ao falar de Mendeleiev 

nós mostramos a eles um trecho do vídeo “o sonho Mendeleiev” e quanto no vídeo foi dito 

que Mendeleiev sonhou com a tabela todos duvidaram e colocaram à prova essa história. 

A fim de incentivar a criatividade deles nós pedimos que eles fizessem a seguinte 

atividade: Imagine que você é um cientista e precisa organizar os elementos. Crie uma 

história para explicar isso. A criação de histórias excedeu o tempo da aula, porém como a 

professora da aula seguinte não foi eles tiveram mais tempo para fazer. Foram várias as 

ideias, eles falaram sobre a tabela da forma que imaginavam. As histórias foram escritas 

em textos e em quadrinhos. Quando todos terminaram as histórias, fiz o sorteio para que 

na aula seguinte eles apresentem sobre o tema sorteado. 

01/06/2015 Na aula de hoje demos continuidade à aplicação da sequência didática. Hoje fizemos o 

Jigsaw  utilizando os resultados da pesquisa que eles fizeram com o tema sorteado. Como 

alguns alunos não fizeram a pesquisa a aula foi direcionada para eles terminarem a 

pesquisa. 

02/06/2015 Hoje foi a Olimpíada de Matemática e nós aplicamos a prova. Não houve aula de Ciências. 

08/06/2015 Hoje a aula foi sobre a classificação dos elementos dando continuidade a aplicação da 

sequência didática. Inicialmente questionamos sobre o cálcio presente no leite, 

perguntamos se eles consideravam  metal. A grande parte da turma disse que não, pois 

para eles metal se limitava ao ferro, alumínio. Após investigação deu-se início a 

comparação entre os metais, não metais e gases nobres. Um questionamento que fizemos 

foi “por que gás nobres” , tentei explicar mais facilmente para eles a fim de permitir a 

compreensão de acordo com o público (alunos de 9º ano entre 13 a 16 anos).Os alunos 

estavam bastante agitados, mas a aula foi produtiva, pois construímos conceitos juntos. 

Após a aula expositiva, demos início ao jogo da memória, dividimos a sala em dois grupos 

e todos do grupo tiveram que fazer no caderno uma tabela, no modelo a seguir: símbolo-nº 

atômico- massa- classificação. Com os resultados do jogo eles tinham que completar a 

tabela, como o jogo é uma atividade que exige tempo não deu para terminar hoje, mas 

terminará na aula seguinte. 

09/06/2015 A aula de hoje foi animada, os alunos estavam  mais dispostos a participar do jogo da 

memória. O grupo I acertou 12 pares e o grupo II acertou 21, sendo ele o vencedor. Como 

só foi uma aula só deu tempo para fazer o sorteio dos elementos para a próxima atividade. 

Solicitamos que eles pesquisassem sobre o elemento que eles pegaram  no sorteio. A 

pesquisa será utilizada para fazer cartões para completar a tabela lúdica que é a próxima 

atividade da sequência.  

15/03/2015 A aula hoje foi um pouco triste pois a proposta era completar a tabela lúdica. No entanto 

15 alunos não fizeram a atividade que era pesquisar sobre o elemento que se 

responsabilizaram. A turma hoje estava inquieta, como eu não via há algum tempo. Eles 

conversavam demais, e atrapalharam as apresentações. Mesmo com esses acontecimentos, 

os alunos apresentavam bem, sabiam os locais de suas cartas na tabela. O saldo da aula foi 

positivo apesar da decepção de ver o desinteresse de alguns da turma, pois no final percebi 

que os alunos que participaram da confecção da tabela estavam satisfeitos e inclusive ouvi 
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de um aluno: Nossa tabela ficou massa! 

16/06/2015 Hoje os alunos escreveram relatos sobre as aulas da tabela periódica. A grande parte da 

turma relatou ter gostado do conteúdo e das aulas. Alguns alunos disseram que não 

aprenderam nada, mas que isso aconteceu  por falta de interesse dos mesmos e não porque 

as aulas foram ruins. Dois alunos se recusaram a fazer os relatos e não disseram nada sobre 

as aulas. Esse foi meu último dia de estágio e o fim da aplicação da SD.  

 

LICENCIANDA A2 

DATA RELATO 

26/05/2015 Damos inicio a sequência didática, mostrando a eles os modelos antigos da tabela 

periódica até o atual, e quem foi cada cientista que as criaram. Em seguida, mostramos um 

vídeo onde Mendeleiev aparece sonhando com a montagem da tabela, assim que fizemos a 

apresentação pedimos para que os alunos usassem a imaginação para produzirem um texto, 

tendo a finalidade de criar uma história fictícia para a organização da tabela periódica.  E 

passamos uma pesquisa para que fosse entregue na próxima aula, dando assim 

continuidade a atividade do dia seguinte. 

01/06/2015 Continuação da sequência didática. Começamos a aula pedindo a pesquisa e formando os 

grupos, mas nem todos fizeram e com isso não deu para fazer a aplicação do método 

Jigsaw. Procuramos na biblioteca da escola e procuramos livros de química que continha 

algum assunto relacionado com a pesquisa, e deixamos os alunos fazendo a pesquisa. 

02/06/2015 Olimpíadas de matemática, participamos como fiscais a pedido da professora, por falta de 

fiscais. 

08/06/2015 Falamos sobre a organização da tabela e dividimos em metais, não metais e gases nobres, 

para facilitar o aprendizado. Em seguida usamos o jogo da memória para fixação do 

assunto. Não tivemos de imediato um bom resultado, pois a turma não se interessa.  

09/06/2015 Continuação do jogo da memória, aqui tivemos uma melhora no desempenho dos alunos, 

começaram a se empolgar com o jogo. E fizemos um sorteio para fazerem uma pesquisa 

para na próxima aula darmos continuidade a nossa sequência didática. 

11/06/2015 AC – momento de planejamento do professor para resolver suas atividades. 

15/03/2015 Fizemos a atividade da tabela lúdica, foi uma atividade bem dinâmica, apenas 15 alunos 

não participaram, conversaram e atrapalharam bastante também, pois a maioria da turma 

conversava e chamava atenção dos outros, houve momentos de baderna. Era pra ser uma 

atividade que todos participassem e pudessem tirar suas dúvidas em relação aos elementos 

químicos e sua localização na tabela periódica. Infelizmente, nem todos colaboraram e 

causaram um desânimo total, em mim e na minha colega de estágio. Espero ter a 

oportunidade de usar essa dinâmica em uma outra turma e me sentir realizada pelo meu 

esforço em produzi-la. 

16/06/2015 Pedimos na aula anterior que eles fizessem um texto para relatar sobre tudo e toda 

atividade da SD, e apenas 3 alunos fizeram, então usamos a aula de   hoje para que eles 

possam terminar a atividade. Essa é a última atividade sobre nossa Sequência Didática, foi 

de muita importância essa aplicação, pois tive experiências que guardarei para o resto da 

minha vida, apesar da turma ser agitada, gostei de trabalhar com ela, pois para início valeu 

a experiência, divisor de águas. 
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ANEXO I – PLANO DE TRABALHO DA PROFESSORA REGENTE 

 

Colégio Estadual de Salobrinho. 

Série: 8ª. 

Disciplina: Ciências. 

Plano de Trabalho 

Ementa: na 8ª série, o foco em Ciências é a matéria, suas transformações e 

propriedades, buscando consolidar conceitos estudados ao longo do Ensino Fundamental e 

introduzir o aluno no debate qualificado de questões contemporâneas. 

Objetivo geral: Reconhecer que apesar da Ciência se dividir em diferentes campos, 

como Química, Física, Biologia, Geologia e Astronomia, os conhecimentos acumulados em 

cada um deles são compartilhados por todos. Um dos motivos dessa divisão é facilitar o 

estudo de Ciências da natureza. 

Objetivos Específicos ou Conceitual / Procedimental e Atitudinal. 

Unidade I. 
 Reconhecer as etapas do método científico, percebendo os diferentes 

campos em que pode atuar um cientista. 

 Apresentar os conceitos de matéria e massa. 

 Reconhecer algumas propriedades da matéria. 

 Identificar se o material está no estado sólido, líquido ou gasoso. 

 Identificar as mudanças de estado físico. 

 Apresentar os fenômenos físicos e químicos que ocorrem ao nosso 

redor. 

                             Unidade II. 

 Esclarecer que toda matéria é constituída por uma unidade básica – 

o átomo. 

 Entender a tabela periódica como um modo de organização. 

 Compreender o conceito de periodicidade. 

 Apresentar os tipos de mistura, bem como os diferentes métodos de 

separação de misturas. 

                             Unidade III. 

 Analisar o movimento de um corpo identificando os elementos 

necessários para descrevê-lo. 

 Esclarecer que a aceleração é a variação da velocidade de um 

corpo em relação ao tempo. 

 Identificar as manifestações da energia e suas transformações. 
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 Reconhecer que quando uma força age sobre um corpo, 

deslocando-o, ela realiza trabalho. 

 Reconhecer algumas forças na natureza. 

                               Unidade IV. 

 Reconhecer as características que diferenciam os organismos 

vivos da matéria morta, como presença de células, 

complexidade química, entre outras. 

 Compreender, em linhas gerais, as principais mudanças pelas 

quais a terra passou, desde a sua origem até hoje, no tocante à 

atmosfera, à formação da Crosta Terrestre e dos oceanos. 

 Conhecer a polêmica ocorrida entre os defensores da 

abiogênese e os defensores da biogênese, reconhecendo que o 

embate de ideias entre os cientistas leva a novos 

conhecimentos. 

 Conhecer a evolução das técnicas de manipulação do DNA e 

suas aplicações na Biotecnologia: Clonagem, Células-tronco, 

Terapia gênica, Organismos Geneticamente Modificados. 

                                             Conteúdos 

                                             Unidade I. 

 O método científico. 

 A matéria e suas propriedades. 

 Estados físicos da matéria. 

 Mudanças de estado físico. 

 Fenômenos físicos e químicos. 

                                              Unidade II. 

 Os elementos químicos. 

 A tabela periódica. 

 Substâncias puras e misturas. 

 Misturas homogêneas e heterogêneas. 

 Separação de misturas. 

                                              Unidade III. 

 Movimento ou repouso? 

 A aceleração – Movimentos sob ação da gravidade. 

 As Leis de Newton. 

 As diversas formas de energia. 

 Trabalho e potência. 

                                               Unidade IV. 
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 Características gerais dos seres vivos. 

 Origem da vida. 

 Biotecnologia. 

                                                Recursos 

 Aula expositiva dialogada. 

 Debate. 

 Textos. 

 Experimentos. 

                                                 Avaliação 

 A avaliação será de forma processual observando a 

participação e interesse do educando através do uso de 

instrumentos diversificados: seminários, experimentos, 

debates, além de avaliação escrita. 

 

                                    Referência Bibliográfica 

       Araribá Plus Ciências, Maíra Rosa Carnevalle- 4.ed. – São Paulo: Moderna, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


