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Introdução 
Este trabalho é um estudo de caso de cunho 
qualitativo inserido na temática de conhecimento de 
professores. Dentre os conhecimentos base 
necessários para a profissão docente destacamos o 
Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (CPC)1,2. 
Investigamos o CPC de uma professora de Química 
de Ensino Médio da rede pública de São Paulo 
sobre o conteúdo “Soluções”. Investigamos o papel 
do conhecimento do conteúdo no desenvolvimento 
do CPC. No modelo adotado3 são propostas quatro 
manifestações do CPC – representação do 
conteúdo, ênfase no currículo, avaliação e 
estratégias de tópicos específicos – que se 
relacionam aos distintos conhecimentos de 
professores: conteúdo, alunos, pedagógico geral e 
contexto. Nossos dados estão baseados em 
questionários, planos de aula, planejamentos, 
CoRes, registros audiovisuais de aulas e entrevistas. 
Os dados foram transcritos e a análise baseada na 
categorização das manifestações do conhecimento 
de professores e relacionadas aos correspondentes 
domínios dos conhecimentos3. As interações 
discursivas4 nas aulas também foram analisadas. A 
triangulação desses dados permitiu inferir sobre o 
CPC dessa professora. 

Resultados e Discussão 
Durante a análise de todas as manifestações, 
transparece a dificuldade com o conteúdo soluções 
trabalhado pela professora. Há falta de 
movimentação nas abordagens comunicativas o que 
sugere a falta de domínio de conhecimentos, uma 
vez que a professora não articula esses 
conhecimentos de modo a favorecer uma interação 
produtiva, muito embora haja interações entre 
alunos e professora e entre os próprios alunos. As 
interações discursivas das aulas seguem a tríade 
IRA. Um outro padrão foi criado por nós - I.R.Fe.Re - 
pela necessidade de documentar uma sequência 
bastante frequente nas aulas em que a pergunta da 
professora acontece com uma dada ênfase, e a 
resposta do aluno é baseada na ênfase dada pela 
professora. Observamos também o padrão I.I.I.I., 
para representar o questionamento da professora 
sem obter respostas dos alunos. 
Além das manifestações propostas no modelo, 
incluímos gestão de sala de aula e as interações 
discursivas – manifestações bastante evidentes nos 
dados desta professora. 
 
 

Conclusões 
Podemos concluir a importância da relação do 
professor com o conhecimento em si e o fato de que 
uma relação frágil nesse sentido afeta sobremaneira 
a percepção e o grau de importância atribuído ao 
ato de aprender qualquer conteúdo. 
As manifestações de representação de conteúdo 
observadas para a professora revelam 
primordialmente uma dificuldade com o 
conhecimento do conteúdo “soluções”. A professora 
possui um CPC pouco desenvolvido com relação a 
esse conteúdo, enfatizando a memorização e 
cálculos em detrimento de conteúdos conceituais.  
Essa dificuldade traz reflexos em todas as demais 
manifestações de conhecimento dessa professora, a 
saber, de ênfase curricular, de avaliação, de 
estratégias específicas de conteúdo, de gestão de 
sala de aula e de interações discursivas. 
Concluímos ainda pela centralidade do papel 
desempenhado pelo conhecimento do conteúdo no 
desenvolvimento do CPC. Claramente os 
conhecimentos da professora estão pouco 
integrados pela dificuldade que ela apresenta com o 
conhecimento de conteúdo, afetando os demais 
conhecimentos e revela um CPC pouco articulado. 
Esse estudo de caso resultou interessante por 
revelar uma realidade de professor, alunos e sala de 
aula que não se restringe ao caso da professora 
investigada e seus alunos e poderia ser extrapolada 
para muitos outros contextos.5 
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