
 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO 

 

 

 

 
CLÁUDIA INÊS DAHMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AS PRÁTICAS DOCENTES EM DIÁLOGO COM A ALFABETIZAÇÃO 

CIENTÍFICA EM TRÊS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL 

EM MATO GROSSO NA ÓTICA DO CONHECIMENTO ESPECIALIZADO DO 

PROFESSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuiabá/MT 

2020 



ClÁUDIA INÊS DAHMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AS PRÁTICAS DOCENTES EM DIÁLOGO COM A ALFABETIZAÇÃO 

CIENTÍFICA EM TRÊS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL 

EM MATO GROSSO NA ÓTICA DO CONHECIMENTO ESPECIALIZADO DO 

PROFESSOR 

 

 

 
 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Ensino da Universidade de 

Cuiabá/UNIC como parte do requisito para 

obtenção do título de Mestre em Ensino, área de 

concentração: Ensino, Currículo e Saberes Docentes 

e da Linha de Pesquisa: Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos da Educação Escolar, sob a 

orientação da Professora Drª Cleonice Terezinha 

Fernandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuiabá/MT 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dados internacionais de Catalogação na Publicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM ENSINO 

ATA DE DEFESA 

 

Aos _____ dias do mês de _______________ do ano de 2020, na Universidade de Cuiabá, ás _____ horas, reuniu-se a 

Banca Examinadora, composta por 1. Profa. Dra. Cleonice Terezinha Fernandes, presidente da banca, 2. Prof. Dr. Geison 

Jader Mello, 3. Prof. Dr. Áttico Chassot. A reunião tem por objetivo julgar o trabalho da aluna Cláudia Inês Dahmer 

sob o título “As práticas docentes em diálogo com a alfabetização científica em três escolas de Ensino Médio em 

Tempo Integral em Mato Grosso na ótica do conhecimento especializado do professor”. Os trabalhos foram abertos 

pelo presidente da banca. A seguir foi dada a palavra ao aluno para apresentação do trabalho. Cada Examinador arguiu 

a mestranda, com tempos iguais de arguição e resposta. Terminadas as arguições, procedeu-se do julgamento do trabalho, 

concluindo a Banca Examinadora de Dissertação por sua ___________________. Houve sugestão de alteração do título 

da Dissertação pela Banca Examinadora?  ( ) Sim  ( )  Não . Título sugerido 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Cuiabá, _______ de __________________ de 2020. 

 

 

Examinadores: 

 

_________________________________________ 

Profa. Dra. Cleonice Terezinha Fernandes 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Geison Jader Mello 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Áttico Chassot 
 



AGRADECIMENTOS 

 
 

Agradeço aos meus pais que, já com idade avançada, conseguiram acompanhar e 

vibrar pela minha trajetória. 

Aos meus cinco irmãos Dahmer, nomeados pela idade: Luís Afonso, Carlos 

Antônio, Alice Maria, Jorge Henrique e Marli Terezinha pela torcida, pela amizade e 

amor.  A  toda  a  minha  família  irmãos  e  ―agregados‖,  sobrinhos,  em  especial  a  minha 

afilhada Ana Caroline Dahmer da Silva sempre muito presente na minha vida. 

Dedico às professoras da minha família: Maria Emília Dahmer, Alice Maria 

Dahmer e Marli Teresinha Dahmer 

Em especial a minha filha Nyala Emília Dahmer dos Santos, se fez presente 

grandemente como torcedora ímpar neste mestrado. 

A minha orientadora, Profa. Dra. Cleonice Terezinha Fernandes, que me aceitou 

como orientanda. Minha eterna gratidão pela oportunidade e pela confiança depositada 

em mim neste período de pesquisa e pela sua generosidade de estar sempre à disposição 

para me orientar. 

A Profª. Dranda Mónica Luís, por sua disponibilidade em me coorientar. 

Ao meu companheiro, amigo e namorado Gabriel Hérnan Vivanco Vergara que 

me incentivou, auxiliou e me faz muito bem e trouxe consigo minha mais nova amiga, 

Maria Clara Almeida Vivanco, que se fez companheira de vários momentos e episódios 

vividos juntas. 

As minhas amigas e companheiras de trabalho na Equipe da Coordenadoria de 

Ensino Médio: Waleska Gonçalves de Lima, Giseli Duardo Maciano, Geovaní 

Provenzano, Simone Berte, Elen Prates, Kelly Kátia Damasceno, Erika Silva Alencar 

Meirelles, Jorge Rodrigues, Isaltino Alves Barbos, Gracindo Rogério Gomes, Márcio 

Tadeu Magalhães, Rosa Luzardo e ao meu amigo Thiago Moratelli pelo incentivo e apoio 

dado durante esta caminhada. Em especial a Waleska Gonçalves de Lima pelo tempo de 

amizade, de produções acadêmicas e pela profunda sensatez e ética no seu trabalho. 

A minha amiga Erika Silva Alencar Meirelles que partilhou comigo por inúmeras 

vezes seu conhecimento, sua amizade, seus conselhos sábios e otimistas, seu tempo, suas 

produções, idas e vindas ao trabalho e a Unic. 



Aos colegas de turma da linha 2, pela amizade, afinidade, alegrias, choros e cafés 

da manhã compartilhados e especial a Carla El-Hage pela amizade nesse pequeno tempo 

de convívio. 

Aos professores de Biologia Fernanda, Denise e Rômulo e as escolas: EE José de 

Mesquita, EE Antônio Epaminondas e EE Honório Rodrigues de Amorim que permitiram 

a observação de aulas para que esta pesquisa se concretizasse. 

Ao Prof. Dr. Jefferson Moriel Júnior pelas contribuições no seminário1 e 2 para 

o aprimoramento da pesquisa e por ter dividido seu vasto conhecimento acerca do MTSK. 

Aos Professores Doutores Leandro Carbo e Ronaldo Senra e colegas que tive 

oportunidade em conhecer como aluna especial em 2018. 

Aos professores do PPGE, pelos ensinamentos ao longo desse percurso! Em 

especial aos professores da Linha 2. 

Aos colegas do grupo de estudo – TSK, que não consegui participar muito, mas 

ainda, subsidiaram com a troca de conhecimentos e materiais. As ―meninas e mestras‖ 

Susel Taís Coelho Soares, Stela Lima e Marcela Marques Silva por terem me recebido e 

acolhido generosamente no TSK Group e por terem disponibilizado suas dissertações e 

dividido seu conhecimento conosco. E em especial agradeço a Marcela Marques Silva 

por ter dividido e permitido que fizesse uso de sua dissertação nos fundamentos teóricos 

sobre o BTSK. 

As Instituições proponentes desse Mestrado Acadêmico de Ensino: Universidade 

de Cuiabá- UNIC, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

– IFMT. 

Agradeço imensamente a pessoa do Professor Doutor Geison Jader Mello, por 

ter aceitado o convite para ser examinador da banca a e pelas considerações que foram 

realizadas. 

Agradeço imensamente a pessoa do Professor Doutor Attíco Inácio Chassot, por 

ter aceito o convite para ser examinador da banca externa e pelas considerações que foram 

realizadas. Ao mesmo tempo expresso a minha preocupação relativa e me cabe à pergunta 

será que fiz a interpretação correta sobre Alfabetização Científica? 

Finalizo ressaltando que foi Chassot que me apresentou a Alfabetização Científica 

e me fez caminhar deveras nessa ―Alfabetização Científica‖. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A semente é o anseio próprio 

da vida de expressar a si 

mesma, em suas 

diversificadas expressões, em 

sua abundância e em sua 

permanente renovação e 

rejuvenescimento. Toda vida 

começa na semente. 

Vandana Shiva 



RESUMO 
 

 

Este trabalho, resultante da investigação de mestrado que integra a linha de pesquisa 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Escolar, tem como objetivo 

compreender quais conhecimentos especializados do professor a ensinar e para ensinar 

contribuem com a Alfabetização Científica dos estudantes, fundamentada no modelo 

teórico   ―Conhecimento   Especializado   de   Professores   de   Biologia   (BTSK)‖.   Esse 

instrumento, BTSK, se constitui como uma técnica de análise cujas categorias, 

obrigatoriamente, são dadas a priori, composta por dois domínios, divididos cada um 

em três subdomínios, sendo um deles representado pelos conhecimentos didático- 

pedagógicos do professor, que dizem respeito a: a) ensinagem; b) aprendizagem; c) 

standards/padrões/parâmetros. E os três subdomínios da ciência Biologia que se referem 

a: a) temas; b) estrutura; c) natureza da biologia, e neste caso será usada para analisar 

episódios de ensino ministrados por professores de Biologia. A ideia é, portanto, analisar 

minuciosa e microscopicamente, tanto quanto é possível em modelos teóricos, essas aulas 

por meio da orientação do modelo BTSK e identificar se elas têm profundidade e 

consistência/aplicabilidade e podem, assim, presumir alcançar ao ideal da Alfabetização 

Científica. O BTSK busca descrever e caracterizar quais conhecimentos especializados 

um professor tem ou deveria ter para ensinar conteúdos de Biologia. O encaminhamento 

metodológico é de natureza qualitativa e descritiva. Os dados foram produzidos por meio 

de observações de aulas de três professores regentes de turmas de 2º ano do Ensino Médio, 

em Escolas de Educação em Tempo Integral no estado de Mato Grosso na temática 

fisiologia vegetal de plantas superiores. Os dados foram assentados nas referidas 

categorias dadas a priori pelo modelo e permitiram identificar e descrever os 

conhecimentos especializados, tanto do domínio da Ciência quanto do domínio 

Pedagógico. Como resultados foram encontrados 33 conhecimentos: na maioria, indícios 

de conhecimento de conteúdos/temas da Ciência Biologia. Conclui- se que, nestes 

episódios de ensino específicos, o conhecimento do professor mobilizado, 

majoritariamente, em conteúdos, fora considerado insuficiente para alcançar a dimensão 

de Alfabetização Científica, cujos pressupostos propõem que o domínio do conteúdo 

articulado a uma prática problematizadora, será potencialmente significativo na formação 

para a cidadania e, assim, ambos poderiam contribuir para a construção de 

sujeitos/estudantes cientificamente alfabetizados. 

 

Palavras-chave: Ensino de Biologia. MTSK. BTSK. Modelos Teóricos. 



ABSTRACT 
 

 

This work, resulting from the master's research that integrates the line of research 

Theoretical and Methodological Foundations of School Education, aims to understand 

what specialist knowledge of the teacher to teach and to teach contributes to the Scientific 

Literacy of students, based on the theoretical model ―Knowledge Specialist of Biology 

Teachers (BTSK) ‖. This instrument, BTSK, constitutes itself as an analysis technique 

whose categories, necessarily, are given a priori, composed of two domains, divided each 

into three subdomains, one of which is represented by the didactic- pedagogical 

knowledge of the teacher, which concerns : a) teaching; b) learning; c) standards / 

standards / parameters. And the three subdomains of Biology science that refer to: a) 

themes; b) structure; c) nature of biology, in which case it will be used to analyze teaching 

episodes taught by biology teachers. The idea is, therefore, to analyze in detail and 

microscopically, as much as possible in theoretical models, these classes through the 

guidance of the BTSK model and to identify if they have depth and consistency / 

applicability and can, therefore, assume to reach the ideal of Scientific Literacy . BTSK 

seeks to describe and characterize what specialized knowledge a teacher has or should 

have to teach Biology content. The methodological approach is of a qualitative and 

descriptive nature. The data were produced through observations of classes of three 

teachers from the 2nd year of high school, in full-time education schools in the state of 

Mato Grosso on the thematic plant physiology of higher plants. The data were based on 

the referred categories given a priori by the model and allowed to identify and describe 

the specialized knowledge, both in the domain of Science and in the Pedagogical domain. 

As results, 33 knowledge were found: in the majority, evidence of knowledge of Science 

Biology contents / themes. It is concluded that, in these specific teaching episodes, the 

knowledge of the mobilized teacher, mostly, in content, was considered insufficient to 

reach the dimension of Scientific Literacy, whose assumptions propose that the domain 

of content articulated to a problematic practice, will be potentially significant in the 

formation for citizenship and, thus, both could contribute to the construction of 

scientifically literate subjects / students. 

 
 

Keywords: Biology teaching. MTSK. BTSK. Theoretical Models. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para entender o motivo pelo qual foi realizada esta pesquisa, falo um pouco da minha 

trajetória pessoal e faz-se necessário conhecer um pouco do modelo da Escola Integral e das 

ações de acompanhamento da implantação dessas escolas em Mato Grosso, que se iniciou desde 

2016, a qual eu faço parte. 

Mudanças de atitudes e de concepções se tornam mais visíveis à medida que refletimos 

sobre nossas vivências, neste caso, pessoal, profissional e acadêmica. Todos os aspectos 

relacionados vão ao encontro do que Freire tão bem elucida: ―[...] o inacabamento do ser ou sua 

inconclusão é próprio da experiência vital. [...] Onde há vida, há inacabamento.‖ (FREIRE, 

2018, p. 50). 

Dessa forma, se faz necessário refletir acerca da minha vivência pessoal, profissional e 

acadêmica, pois não é possível ser professora sem ―[...] assumir-se como ser social e histórico, 

como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter 

raiva porque é capaz de amar.‖ e ter a ―[...] assunção de nós mesmos não significa a exclusão 

dos outros.‖ (FREIRE, 2018, p. 42) e principalmente como ser inacabado e inconcluso, exige 

estar aberto para aprender. Nesse aspecto, levamos a ideia última de Freire no exercício da 

função de professora/técnica no acompanhamento às escolas de Educação em Tempo Integral 

de Mato Grosso. 

Uma vez implantadas as escolas de Educação em Tempo Integral, a Coordenadoria de 

Desenvolvimento do Ensino Médio dá início às ações de implementação do Projeto nas Escolas 

Plenas, dentre essas ações encontra-se o Ciclo de Acompanhamento, que são momentos 

organizados junto aos diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores das áreas do 

conhecimento, professores que se encontram em hora função e estudantes. Completando um 

período de quatro anos, desde a implantação/implementação do Projeto, o Ciclo de 

Acompanhamento se configura como um espaço formativo de discussões e debates sobre os 

fundamentos, princípios e metodologias do Modelo de Gestão e Modelo Pedagógico; práticas 

pedagógicas e índices/resultados de aprendizagem dos estudantes, bem como tem na proposta 

a (re)organização1 dos elementos considerados necessários para que a escola consiga alcançar 

as metas pactuadas no plano de ação, encaminhado à secretaria. 

 

1 A (re)organização quando necessária é discutida junto aos diretores, coordenadores pedagógicos, 

orientadores de área de Ciências da Natureza e Matemática, professores com a equipe da 

Coordenadoria de Ensino Médio em visitas “in loco” e com um documento encaminhado 

posteriormente a unidade escolar com identificação dos pontos positivos, pontos de atenção, 

encaminhamentos com data e o responsável pela execução. 



15 
 

 

 

 

Portanto, influenciada pela prática profissional, inscrevi-me, como aluna especial na 

disciplina de Ensino em Ciências Naturais, ministrada pelo Professor Doutor Leandro Carbo, 

no Programa de Pós-Graduação em Ensino – PPGEn/IFMT/UNIC, na qual ouvi falar pela 

primeira vez sobre o conhecimento especializado do professor de matemática, designado pela 

sigla MTSK e também tomei ciência de que havia a mestranda Marcela Marques Silva, 

desenvolvendo a pesquisa sobre conhecimento especializado do professor de Biologia – BTSK. 

Dessa forma ao concorrer para a vaga de mestrado no edital de 2019, elaborei o pré- 

projeto com a finalidade de pesquisar sobre o Conhecimento Especializado de professores de 

Biologia (BTSK) atuantes em Escolas de Educação em Tempo Integral. 

Refletindo sobre esse momento do mestrado, percebo que Alfabetização Científica 

como um caminho do processo de ensino e aprendizagem a ser desenvolvido com as escolas de 

Educação de Tempo Integral na perspectiva da formação integral do estudante. Assim, 

juntamente com a orientadora, buscamos a construção da presente dissertação, intitulada: As 

práticas docentes em diálogo com a Alfabetização Científica em três escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral em Mato Grosso na ótica do Conhecimento Especializado do 

Professor de Biologia - BTSK. 

Portanto, o texto apresenta os resultados da pesquisa que tratou sobre o conhecimento 

especializado do professor em duas escolas de Educação em Tempo Integral em Cuiabá e uma 

em Várzea Grande, na perspectiva de identificar se tais conhecimentos contribuem com a 

Alfabetização Científica dos estudantes. 

Considerando que os primeiros meses do ano de 2020 foram assolados com uma 

pandemia, a COVID-192, que vem desestruturando ainda mais o que já estava caótico, como: 

a crise climática, midiática e ética que também em dimensões pandêmicas acometem o Planeta 

de norte a sul (CAPRA; LUISI, 2014). As consequências do aquecimento global e das 

mudanças climáticas têm sido alertadas, desde a década de 1990, mais precisamente, pelo Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças do Clima (IPCC), compiladas em relatórios subsidiados 

por pesquisas de diversas agências e academias (KRUG; OMETTO; ARAGÃO; VINHAS, 

2019). 

Nesse cenário, no Brasil e quiçá no mundo, (re)ssurge uma crise aqui denominada de 
 

2 O coronavírus (COVID-19) doença infecciosa causada por um vírus de uma grande família viral, conhecida desde 

meados de 1960, causa infecções respiratórias em seres humanos e em animais, problemas semelhantes à gripe e 

sintomas como tosse, febre e, em casos mais graves, dificuldade para respirar. É responsável pela pandemia, 

decretada pela OMS, desde fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020). 
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anti-intelectualismo, na qual citamos Martins (2009) e damos como exemplo o que vivenciamos 

no país recentemente, a narrativa do terraplanismo, contrariando por sua vez o racionalismo 

científico 

Diante de tais afirmações, juntamente a Sasseron e Machado (2017) entendemos a 

importância de que teorias e leis científicas sejam trabalhadas na escola, uma vez que explicam 

os fenômenos naturais que nos cercam, além de considerar a relação entre o que é proposto 

teoricamente e os fenômenos estudados. 

Assim, a Ciência é um modo de ver e compreender os fenômenos naturais, bem como 

os processos para se chegar a eles, entretecida de características sócio-históricas e culturais, 

além de apresentar uma forma peculiar de organizar os conhecimentos que postula sobre o 

mundo (SASSERON; MACHADO, 2017). Para que essa Ciência seja compreendida e 

vivenciada pelos estudantes, é preciso que a escola construa conexões entre a Ciência 

apresentada e o mundo em que eles vivem (TRIVELATO; SILVA, 2011). 

Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe nas competências 

específicas da Área Ciência da Natureza e suas Tecnologias, que os estudantes devem concluir 

o Ensino Médio com aprofundamento conceitual nas diferentes temáticas científicas, 

permitindo a estes tomarem decisões conscientes sobre problemas do seu dia a dia (BRASIL, 

2018). Ou seja, devem ser viabilizadas oportunidades para o desenvolvimento de uma 

racionalidade crítica e que além dos conceitos e das teorias científicas, também seja reconhecida 

e considerada a capacidade dos estudantes resolverem problemas e argumentarem sobre o 

posicionamento que poderão tomar frente às situações cotidianas da vida (SASSERON; 

MACHADO, 2017). 

O desenvolvimento da racionalidade crítica e a capacidade dos estudantes de resolverem 

problemas, além da condição de se posicionarem frente a situações cotidianas, como o recente 

reviver do terraplanismo, por exemplo, podem ser atingidos por meio da Alfabetização 

Científica apreendida na escola. Essa Alfabetização Científica, refere-se à capacidade de o 

indivíduo ler, compreender e utilizar em seu dia a dia os significados que os conteúdos 

científicos apresentam e que influenciam, direta ou indiretamente, sua vida e seu futuro 

(CHASSOT, 2016a; SASSERON; MACHADO, 2017). 

Nessa perspectiva, dentre os desafios do Ensino de Biologia está o desenvolvimento 

da Alfabetização Científica e para propiciá-la, o trabalho do professor precisa se direcionar para 

aprendizagem e para a participação ativa dos estudantes, de forma que, compreendendo a 

complexidade do processo de ensinar mais a utilização de diferentes estratégias nas aulas de 
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Biologia, é possível ―[...] maximizar as aprendizagens dos estudantes em diferentes contextos 

e conteúdos.‖ (TRIVELATO; SILVA, 2011, p. 8-9). 

Contudo, essa mudança de atitude requer do professor a difícil tarefa de desconstrução 

do processo de ensino, que pode fomentar a reflexão sobre sua prática quanto à clareza e foco 

aos processos de ensino e aprendizagem centrados na participação ativa do estudante. 

Sobretudo, porque sabemos que, possivelmente, para a maioria dos professores em exercício 

isso seria um desafio, haja vista que não vivenciaram essa forma ativa enquanto estudantes e, 

por isso, não têm experiência/parâmetros de atuação e, possivelmente, também não tiveram 

ênfase em processos de ensinagem, mas sim em armazenamento de conteúdos ainda quando da 

sua formação profissional. 

E numa direção que parece a princípio contrária, optamos por olhar para a emergente 

discussão, a partir daquilo que consideramos como um novo paradigma: a Alfabetização 

Científica, como um instrumento específico, que se constitui como um dos métodos analíticos 

para avaliar episódios de ensino, intitulado BTSK - Biology Teacher's Specialized Knowledge 

(CARRILLO et al., 2014; LUÍS; MONTEIRO; CARRILLO, 2015). 

Assim, pode-se dizer que resolvemos olhar com essa lupa específica - o BTSK - as aulas 

ministradas por três professores para tentar encontrar, nas entrelinhas, aquilo que é considerado 

conhecimento especializado do professor. Elegemos neste estudo o método da Análise de 

Conteúdo de Bardin (2016), para categorizar e entender as falas dos professores, porém com a 

propositura das categorizações a priori do modelo BTSK, apresentadas detalhadamente no 

capítulo III. 

Nesse âmbito, parece também contraditório que afinal, efetivamente, buscássemos 

centrar nossa pesquisa no aluno, na afirmada perspectiva da formação/alfabetização científica, 

uma vez que iremos analisar exclusivamente o discurso do professor. Todavia, exatamente 

por isso, nos intriga pensar se em aulas convencionais, ou ainda, se no cotidiano da escola há 

espaço para o fomento do pensamento crítico e criativo do estudante, que, ao nosso ver, 

levariam a uma verdadeira alfabetização científica. Ou, se apenas há espaço para conhecer e 

quando muito compreender fenômenos, mas não para síntese de ideias, análise dos processos, 

avaliação crítica destes e, numa progressão hierárquica, finalmente a aplicação desse 

conhecimento (BLOOM, 1986). Ou ainda, se estamos meramente acometidos pela síndrome do 

acúmulo de informações assoberbadas pelo assédio midiático? 

A escola e a sociedade em geral estão acometidas pelos males das pseudoformações, 

que incentivam/viabilizam apenas o desenvolvimento cognitivo em detrimento do afetivo e do 

motor (MORIN, 2011), onde reside o sentir, que é elemento essencial para uma boa formação 
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humana, como já dizia o mestre Paulo Freire (FREIRE, 2018). A neurociência e estudiosos do 

conhecimento especializado do professor afirmam que se algum conhecimento não passa pelo 

sentir, não chegamos ao pensar criticamente, assim como, se não for permitida a habla interior 

(metacognição) não haverá aprendizagem, donde se assenta a importância do encaminhamento 

didático/pedagógico das aulas. 

Nesse sentido, visando a abordar discussões sobre o papel do professor no processo de 

ensino e aprendizagem, levantamos as seguintes questões: as aulas do Ensino Médio apontam 

verdadeiramente para uma Alfabetização Científica? O professor dedica tempo para discussões 

com os estudantes e construção do conhecimento destes? O encaminhamento metodológico tem 

o mesmo espaço pedagógico da aula e prestígio, entre os professores, dados aos conteúdos/temas 

em si? A partir dessas reflexões, buscamos então saber qual conhecimento especializado o 

professor de Biologia tem ou deveria ter para ensinar, que contribui com a Alfabetização 

Científica ao ministrar o tema fisiologia vegetal das plantas superiores? A partir desse 

questionamento e munidos de uma concepção da Alfabetização Científica e de um instrumento 

analítico usado para compreender três aulas dadas em turmas do Ensino Médio sobre fisiologia 

vegetal de plantas superiores, determinamos como objetivo geral compreender quais 

conhecimentos especializados do professor a ensinar e para ensinar contribuem para a 

Alfabetização Científica dos estudantes. E, para alcançá-lo, nos propomos a: a) 

conhecer/analisar os elementos da Alfabetização Científica na prática docente do professor 

atuante na Escola em Tempo Integral, sob a perspectiva do Conhecimento Especializado do 

Professor de Biologia – BTSK; b) refletir acerca das implicações do conhecimento didático – 

PCK - e conhecimento da Ciência Biologia – BK - na prática docente a respeito da fisiologia 

vegetal de plantas superiores. 

Para tanto, na análise dos dados, será utilizado o método e os respectivos procedimentos 

da Análise de Conteúdo de Bardin (2016) relativos às informações produzidas pela pesquisa 

com três professores do 2º Ano do Ensino Médio de três escolas de Educação em Tempo 

Integral, duas de Cuiabá e uma de Várzea Grande. Essa pesquisa ocorreu nessas escolas, pois, 

na função de professora e técnica atuo no seu acompanhamento junto à Coordenadoria de 

Ensino Médio na Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso. Nesse sentido, surgiram as 

inquietações e o interesse em identificar o conhecimento mobilizado pelo professor no 

componente curricular Biologia e o interesse de pesquisar mais sobre o assunto. 

Assim, como orientanda da Professora Doutora Cleonice Terezinha Fernandes, comecei 

a participar, sempre que possível, dos encontros formativos do TSK Group 
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(Teacher‖s Specialized Knowledge Research Group)3 que ocorriam no IFMT. O grupo era 

composto por docentes e discentes, principalmente da linha de pesquisa Ensino de Matemática 

e Ciências, do Programa de Pós-Graduação em Ensino e eu, discente da linha Fundamentos 

Teóricos e Metodológicos da Educação Escolar, Programas de Pós-Graduação em Ensino – 

PPGEn/IFMT/UNIC. O TSK Group está vinculado à Red Iberoamericana MTSK, constituído 

por pesquisadores de sete países, tais como: Espanha, Portugal, Chile, Equador, México, Peru 

e Brasil e a minha participação nesse grupo estava relacionada ao processo de discussão acerca 

da abordagem do Conhecimento Especializado do professor. 

Para respondermos às perguntas, organizamos a dissertação em quatro capítulos. Os 

capítulos I e II apresentam à fundamentação teórica da pesquisa, o capítulo III à Metodologia 

e o IV aos resultados. 

O capítulo I destina-se a apresentar um panorama da Educação, Educação Integral e 

Educação em Tempo Integral em Mato Grosso. 

No capítulo II, evidencia-se a tipologia do conhecimento especializado do professor, 

os estudos antecedentes e avanços. É feita uma sinopse histórica dos estudos em conhecimento 

especializado – do generalizado para a Matemática e a Biologia; as convergências e limitações 

dos modelos de análise do conhecimento especializado dos professores; traz a contextualização 

do ensino de ciências e consequentemente a caracterização acerca da ―Alfabetização 

Científica‖. 

O capítulo III apresenta o encaminhamento metodológico da pesquisa. 

Por último, o capítulo IV apresenta o resultado da análise dos dados. Retoma-se a 

questão norteadora da pesquisa e se discutem os resultados a fim de respondê-la, vislumbrando 

o que seria o Conhecimento Especializado de Professores de Biologia, diferenciado entre o 

conhecimento didático pedagógico do professor e conhecimento de conteúdo da Biologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Grupo de Pesquisa do Conhecimento Especializado de Professores liderado pelo Prof. Dr. Jeferson 

Gomes Moriel Junior do IFMT (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/529979). 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/529979)
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1 PANORAMA HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO EM MATO GROSSO 

 
 

Este capítulo destina-se a apresentar um panorama da educação integral e Educação em 

Tempo Integral em Mato Grosso. 

Assim, propomo-nos inicialmente a contextualizar a educação no Brasil, com a 

apresentação de um panorama histórico do sistema educacional brasileiro. Nesse sentido a ideia 

é apresentar um recorte sobre as políticas educacionais no Brasil e no Estado de Mato Grosso, 

a fim de delinear o papel que as políticas assumem nos diferentes contextos, como o período 

Colonial, o Império e a Primeira República; será dado destaque ao movimento da Escola Nova 

que contribuiu na concepção do ensino integral e chegar às intencionalidades e da aplicação da 

Educação em Tempo Integral em Mato Grosso. 

 
1.1 Configuração das políticas públicas educacionais e a trajetória da Educação em 

Tempo Integral no Brasil 

 
Compreender o sentido que as políticas públicas educacionais assumem na relação entre 

Estado e sociedade, implica engendrar um resgate histórico acerca da formação social brasileira 

e sobre as políticas educacionais em cada época. 

Dessa forma, iniciamos com o período colonial no Brasil com o contraste dos grandes 

proprietários de terras e da mão-de-obra escrava, de modo a constituir uma sociedade patriarcal. 

Romanelli (2010) expressa que era natural à classe dominante copiar os hábitos e imitar o estilo 

da metrópole portuguesa, o que levou a sociedade latifundiária e escravocrata do país a ser 

também uma sociedade aristocrática. 

A Companhia de Jesus exerceu grande influência na educação no país durante e após o 

período colonial, esta inicialmente viera a Colônia para a catequização dos indígenas e educação 

elementar para brancos em geral, aos filhos dos colonos, cabia à educação média, com exceção 

dada as mulheres e filhos primogênitos, aos últimos caberiam assumir futuramente os negócios 

do pai; para tal, recebiam uma Educação distinta. Enquanto a educação superior era 

exclusivamente para os filhos da classe dominante, que tinha interesse em ingressar na carreira 

eclesiástica, os demais iriam para a Europa, estudariam principalmente na Universidade de 

Coimbra, voltando como letrados (ROMANELLI, 2010). 

Segundo Ghiraldelli Junior (2009, p. 25-26), a experiência pedagógica dos jesuítas se 

resumia em um ―[...] conjunto de normas e estratégias chamado de Ratio Studiorum (Ordem 

dos  Estudos).‖,  cujo  objetivo  era  voltado  ao  Humanismo  Clássico,  com  vistas  à  ―[...] 
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formação integral do homem cristão, de acordo com a fé e a cultura daquele tempo.‖ Além de 

privilegiar no plano de estudos um curso básico de humanidades, filosofia e teologia. 

Nessa vertente, Romanelli (2010, p. 34) afirma que aos jesuítas faltava o gosto pela 

ciência,  porém,  havia  um  ―[...]  entranhado  amor  às  letras.‖,  concentravam  esforços  para 

desenvolver as atividades literárias e acadêmicas, enquanto as de cunho científico, de 

experimentação e de pesquisa eram ignoradas. O ensino ministrado não contribuía na estrutura 

da vida social e econômica do país, nem tampouco qualificava para o trabalho; ―[...] era 

completamente alheio à realidade da vida da colônia.‖ (ROMANELLI, 2010, p. 34), os esforços 

centralizavam o ensino em atividades literárias e eclesiásticas para a aristocracia rural 

brasileira. 

Com a decadência econômica de Portugal, a Companhia de Jesus, em 1759, foi expulsa 

da metrópole e do Brasil pelo então Ministro de Estado de Portugal, Marquês de Pombal. Após 

mais de dois séculos atendendo aos interesses da Coroa Portuguesa, o modelo didático 

pedagógico que funcionava até então passa a ser considerado ineficaz. 

Consequentemente, nesse período, iniciou-se uma série de reformas na educação sob a 

tutela do Marquês de Pombal, nomeado como período Pombalino, a fim de acomodar Portugal 

e suas colônias às mudanças econômicas, políticas e culturais que estavam ocorrendo na Europa, 

culturalmente estava acontecendo uma aproximação ao Iluminismo; pensamento que se 

caracterizava pela ênfase à razão e à experiência e desconfiança da religião e das autoridades 

tradicionais (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009). 

No Brasil, com as reformas Pombalinas, houve a implantação do ensino público e os 

professores passaram a ser nomeados pela Coroa (era o clero, que outrora havia sido formado 

pelos jesuítas); outro marco desse período, foi o subsídio literário aos professores. Nesse 

contexto, os cursos de Humanidades vão dando espaço às aulas régias, constituídas por ―[...] 

aulas avulsas de latim, grego, filosofia e retórica.‖ (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009, p. 27) e 

segundo Romanelli (2010), embora, o ensino tenha sofrido mudanças, em alguns aspectos, 

continuava com as mesmas bases religiosas e literárias e métodos pedagógicos disciplinares e 

autoritários. 

Em 1808, com a instalação da Corte Portuguesa no Brasil, mais precisamente na cidade 

do Rio de Janeiro, marcadamente, começam a ocorrer mudanças mais profundas na área do 

ensino. A estruturação do ensino se dá em três níveis: primário, secundário e superior. O 

primário se caracterizava como escola de ler e escrever, enquanto que o secundário continuava 

com as aulas régias e a principal alteração é a criação dos primeiros cursos superiores, que se 

organizavam em sentido profissional prático. 
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Com o retorno da Corte a Portugal, D. Pedro I, em 1822, proclama a Independência do 

Brasil e outorga a primeira Constituição em 1824, estabelecendo na carta constitucional o 

direito de todos os cidadãos à instrução primária e gratuita. No entanto, havia um descompasso 

entre o que foi proposto e as necessidades escolares, o que revelou a insuficiência de professores 

e de escolas. Evidenciou-se também a ausência de organização mínima para a educação 

nacional, além do desprovimento de vínculos com o mundo prático e/ou com a formação 

científica e por fim, o ensino era voltado mais para os adultos que para crianças 

(GHIRALDELLI JUNIOR, 2009). Assim, percebe-se que não houve tantas mudanças, pois a 

grande maioria das crianças e jovens com idade escolar ficou mais uma vez de fora da escola. 

Em 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I, baixou um Decreto Imperial que criou o 

Ensino  Elementar  no  Brasil.  O  decreto    determinava  que  ―[...]  todas  as  cidades,  vilas  e 

lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras.‖ Esse decreto falava basicamente da 

descentralização do ensino, do salário dos professores, das matérias básicas que todos os alunos 

deveriam aprender e até sobre como os professores deveriam ser contratados. 

A contribuição da primeira Lei acerca da Educação no Brasil foi a de determinar, no seu 

artigo 1º, que as Escolas de Primeiras Letras (hoje, ensino fundamental) deveriam ensinar para 

os meninos, a leitura, a escrita, as quatro operações de cálculo e as noções mais gerais de 

geometria prática. Às meninas — ferreteadas por um DNA machista — o ensino era 

disponibilizado sem qualquer embasamento pedagógico, em que estavam excluídas as noções 

de geometria e aprenderiam apenas as prendas (costurar, bordar, cozinhar etc.), para a economia 

doméstica. 

Na primeira República, tentaram-se várias reformas em nível federal, porém sem 

grandes êxitos, a mais ampla era de Benjamim Constant, com a substituição do currículo 

acadêmico por um enciclopédico, com disciplinas científicas. Benjamim Constant 

proporcionou uma organicidade ao sistema de ensino, com reformas das escolas primárias, 

normais e secundárias, bem como ao ensino superior em todo o país. Ele ainda, olvidou a 

criação do Pedagogium; que consistia em um centro de aperfeiçoamento do magistério e 

impulsor das reformas. Entretanto, para poder executar realmente a reformulação no âmbito 

educacional, faltava, além da infraestrutura institucional, o apoio político da elite, essa última, 

antevia na reforma ―[...] uma ameaça perigosa.‖ na formação da juventude, pois a educação 

até  então  era  pautada  em  ―[...]  valores  e  padrões  da  velha  mentalidade  aristocrática  rural.‖ 

(ROMANELLI, 2010, p. 43). 
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Houve outras reformas, mas não passaram de tentativas frustradas e ainda assim, quando 

aplicadas, simbolizaram pensamentos isolados e desorganizados dos comandos políticos, o que 

mostrava o afastamento de uma política nacional de educação. Assim, o ensino é colocado à 

mercê das circunstâncias político-econômicas locais, pesando ainda mais as diferenças entre os 

sistemas estaduais de ensino, pela discrepância entre os estados. Enquanto os mais prósperos 

detinham o poder econômico, os mais pobres não tinham sequer condições de ofertar o mesmo 

nível e muito menos no patamar de igualdade junto ao poder público, ficando a educação à sua 

própria sorte (ROMANELLI, 2010). 

Ainda no mesmo período, no Brasil, a pedagogia ensinada, talvez sem muita consciência, 

por meio da observação do comportamento do professor e repetição posterior pelos alunos, 

pedagogia que vigorava desde o período colonial no Império e também na República, imposta 

por um golpe militar em 1889 e que continuava sendo destinada a poucos, começa a incomodar 

os intelectuais brasileiros. Esses, foram influenciados pelo contato com os livros de autores 

estadunidenses e europeus, conectados ao movimento da educação nova, conduzido pelo 

filósofo John Dewey, que criou em 1896 a University Elementary School agrupada à 

Universidade de Chicago, que serviu como um campo experimental da educação nova ou 

pedagogia nova, ou ainda a pedagogia da escola nova, no Brasil esse movimento foi 

denominado de ―escolanovismo‖ (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009, p. 34). 

Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos surgem fortemente como potência 

mundial, ocupando o espaço que até então era da Inglaterra e nesse período alguns educadores 

brasileiros passam a integrar conhecimentos da literatura pedagógica estadunidense, que trazia 

como elementos a abertura de escolas com arquitetura diferenciada, mudanças na pedagogia, 

mudanças na relação de ensino-aprendizagem, na forma de administrar as escolas, nas formas 

de avaliação e nos conhecimentos psicopedagógicos. 

O movimento escolanovista proporcionou o surgimento de vários autores com a 

intenção de apresentar e analisar a educação sob novos olhares, tais como o psicológico e o 

sociológico. Com essas intencionalidades prementes, já em 1909 surge, em 17 de fevereiro, o 

livro intitulado A Educação, do escritor pernambucano, pedagogo e imortal da Academia 

Brasileira de Letras, Antônio Carneiro Leão (1887-1966), que se destacou, desde o início, 

conquistando adeptos com a mesma afinidade ideológica. Em, 1917, 1919 e 1923, Carneiro 

Leão,  dentre  mais  de  duas  dezenas  de  livros,  publica  ―O  Brasil  e  a  educação  popular, 

Problemas de educação e os deveres das novas gerações brasileiras.”, respectivamente. 

Nesse mesmo período, surgem as obras de José Augusto em 1922 

―Eduquemos-nos e de Afrânio Peixoto em 1923 Ensinar a ensinar.” (ROMANELLI, 2010, p. 
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130, grifo nosso). Nessa mesma linha de pensamento, segundo Ghiraldelli Junior (2009), havia 

autores que não só escreviam, como também conseguiam historiar sobre o 

―escolanovismo‖, como Lourenço Filho, no seu livro Introdução ao Estudo da Escola Nova, 

que se tornou um clássico da literatura pedagógica brasileira. 

O movimento ainda envolveu um ciclo de reformas estaduais da educação, a partir 

dos feitos de jovens intelectuais que se deslocaram para várias capitais do país e organizaram 

unidades escolares, como: Sampaio Dória (São Paulo, 1920), Anísio Teixeira (Bahia, 1925), 

Francisco Campos (Minas Gerais, 1927), Lourenço Filho (Ceará, 1923; São Paulo, 1930), 

Fernando de Azevedo (Distrito Federal, 1928), Carneiro Leão (Pernambuco, 1930) 

(GHIRALDELLI JUNIOR, 2009; ROMANELLI, 2010). O escolanovismo, consistia em um 

movimento reconhecidamente renovador e representava uma luta de ideologias que resultou no 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nacional, em 1932, com um documento escrito por 

Fernando Azevedo e assinado por 26 educadores, entre eles Lourenço Filho e o baiano Anísio 

Teixeira (1900 -1971), um jurista, intelectual, educador e escritor, personagem central na 

história da educação no Brasil. 

O documento Manifesto dos Pioneiros da Educação Nacional, já destacado no 

preâmbulo deste capítulo, concebia uma genuína e sistematizada reflexão pedagógica da 

filosofia da educação às concepções didático-pedagógicas e por último enveredando pela 

política educacional (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009). E trazia como reivindicações a 

laicidade, a institucionalização e expansão da escola pública, bem como a igualdade de direitos, 

dos dois sexos, à educação. Fica claro que essas reinvindicações se faziam necessárias quando, 

na ordem social oligárquico-aristocrática, a educação ainda se mantinha como privilégio da elite 

e ao mesmo tempo, as classes médias em ascensão reivindicaram o ensino médio e as camadas 

populares, o ensino primário. Sendo assim, foi compreendido pelos líderes do movimento da 

renovação educacional, que o Estado seria o responsável em assumir o controle da educação 

que deveria ser obrigatória e gratuita sem, portanto, se transformar em monopólio. Ele 

compreendia também ―[...] que o direito de todos significava a igualdade de direito do homem 

e da mulher às mesmas oportunidades educativas.‖ (ROMANELLI, 2010, p. 146). 

O movimento de reconstrução nacional, ou escolanovismo, encerra uma nova política 

educacional, rompendo ―[...] contra as tendências exclusivamente passivas, intelectualistas e 

verbalistas da escola tradicional.‖ (AZEVEDO, 1932, p. 411). Em contrapartida, o movimento 

confirma a necessidade de uma reação ao que estava posto ―[...] entre o novo regime político e 

as antigas oligarquias, entre o capitalismo industrial frente à economia agrícola [...]‖, enfim a 
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―[...]  sociedade  estava  mudando  [...]‖  (ROMANELLI,  2010,  p.  149)  e  o  momento  exigia 

mudanças na educação. Nesse ponto de vista, primeiramente, a educação deveria ser um direito 

e à escola caberia articular-se efetivamente ao meio social, saindo de seu isolamento recorrente, 

pois não é, e não deve ser, um elemento estranho à sociedade humana e ao estudante, que em 

conformidade com os interesses, aptidões e tendências, deverá ocupar o espaço central da ação 

pedagógica. 

O documento concebia ―[...] o princípio do direito de cada indivíduo à sua educação 

integral.‖ (ROMANELLI, 2010, p. 49), só que esse direito é ajuizado para o próprio Estado, 

que tem a responsabilidade de ofertar a Educação de tal maneira, que essa não possa se 

constituir em privilégios para alguns e prejuízos para outros. Deveria, sim, ser acessível a todos, 

independentemente da classe e posição social, ofertada de forma obrigatória, gratuita, unificada 

e igualitária. 

Vários signatários, teóricos importantes, lutaram pelo direito de cada indivíduo à 

educação integral e assinaram o Manifesto dos Pioneiros, que contribuíram para o crescimento 

da literatura pedagógica nas décadas de 1920 e 1930. Contudo, três grandes personalidades se 

destacaram no meio educacional: Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e em especial o liberal 

Anísio Teixeira (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009). 

Anísio Teixeira foi o sucessor de Fernando de Azevedo no cargo de diretor–geral da 

Instrução Pública do Distrito Federal, sendo apresentado a Fernando de Azevedo por Monteiro 

Lobato, em 1929, após retornar dos Estados Unidos onde havia estudado com John Dewey. A 

apresentação de ambos ocorreu por meio de uma carta escrita por Monteiro Lobato. Segue um 

trecho da carta: 

 
[...] atende o apresentado pois ele é o nosso grande Anísio Teixeira, a 

inteligência mais brilhante e o maior coração que já encontrei nestes últimos 

anos de minha vida, O Anísio viu, sentiu e compreendeu a América o aí te dirá 

o que realmente significa esse fenômeno novo no mundo [...] (LOBATO, [19-

-?] apud GHIRALDELLI JUNIOR, 2009, p. 51). 

 
Isso posto, não dá para pensar em Educação Integral no país sem falar de Anísio 

Teixeira, que lutou em defesa de uma escola pública para todos; com tempo e espaços 

organizados para a promoção do estudante, concomitantes à ciência e à tecnologia; com 

incentivo à formação integral do ser humano; um tempo maior de aprendizagem e uma escola 

de qualidade. Seguindo esses pensamentos, vamos descortinar um pouco do legado, da vida, da 

obra e dos pensamentos de Anísio Teixeira. 
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Podemos arguir que o sentido da educação para Anísio Teixeira foi baseado em dois 

pilares: utopia e democracia. O primeiro dos dois pilares, a utopia, está baseada na essência em 

buscar uma educação para todos, de qualidade, pública e laica que se difundia na perspectiva 

de colaborar com a construção do Brasil, dito moderno e democrático. 

Na mesma medida, Rocha (2002) defende que Anísio Teixeira, sob a articulação entre 

democracia e educação, concedeu um sentido profundo à luta maior de sua vida pela 

universalização da escola pública e gratuita e de boa qualidade. Percebemos o 

comprometimento com a democracia nas palavras do próprio Anísio Teixeira quando alega que 

―[...] democracia é, acima de tudo, um modo de vida, uma expressão ética da vida, e tudo leva 

a crer que o homem nunca se encontrará satisfeito com alguma forma de vida social que negue 

essencialmente a democracia.‖ (TEIXEIRA, 2007, p. 23). Ele enfatiza que a sociedade se 

compraz nos seus aspectos econômicos e sociais, mediante ao desenvolvimento da ciência, e  

―[...]  com  ela  se  transforma  a  escola,  instituição  fundamental  que  lhe  serve,  ao  mesmo 

tempo, de base para sua estabilidade, como de ponto de apoio para sua projeção.‖ (TEIXEIRA, 

2007, p. 37). 

Anísio Teixeira, advogado de formação, entrou em contato com o sistema público de 

educação pela primeira vez quando foi nomeado Inspetor Geral de Ensino em Salvador, 

momento em que percebeu as fragilidades de recursos humanos e materiais. No entanto, as 

transformações no modo de pensar a educação ocorreram após as viagens à Europa e aos 

Estados Unidos, quando então conheceu diferentes sistemas de ensino e a teoria e prática de 

John Dewey e W. H Kilpatrick, que marcaram fortemente sua formação e lhe deram as bases 

teórico-filosóficas. Dewey se constitui em sua principal referência e tanto para Dewey e depois  

para  Anísio  Teixeira  a  reflexão  filosófica  era  ―[...]  um  pensar  sobre  a  educação.‖ 

(CHAGAS; SILVA; SOUZA, 2012, p. 71), com a formulação de hipóteses sobre o modo de o 

estudante aprender, sobre a dicotomia entre interesse e esforço no processo de aprendizagem; 

a aquisição de hábitos; a relação entre fazer e pensar. 

Assim, Anísio Teixeira, que se identificara com a pedagogia de John Dewey - quer era 

voltada para desenvolvimento do indivíduo, da democratização, da liberdade de pensamento e 

a necessidade da experimentação por meio da ciência, arte e cultura popular - ansiava por um 

país chamado Brasil moderno e democrático. 

Nessa mesma lógica, Almeida Filho (2014) corrobora dizendo que Anísio Teixeira 

defendia a educação como um espaço de desenvolvimento artístico, econômico, social, cultural, 

em síntese humana. Ao levar em conta a educação como possibilidade de emancipação humana, 

defendeu o caráter político dos processos pedagógicos para a 
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integração entre pensamento e ação, num projeto libertário inspirado no pensamento 

deweyniano. 

Da mesma forma Cavaliere (2010), define que a defesa da educação integral por 

Anísio Teixeira passou por momentos diversos, mas direcionou seu pensamento aos temas 

como alfabetização das massas, fim do dualismo escolar e qualidade da educação popular, 

mantendo essa premissa ao longo de sua obra. Ele ainda mantinha uma defesa infindável do 

aumento da jornada escolar discente, nos diferentes níveis de ensino, que foi se caracterizando 

como a escola em tempo integral. 

Anísio Teixeira, como intelectual, dispõe de ampla produção de materiais, como: livros, 

artigos e palestras nos quais defendia seus princípios. Ocupou diferentes cargos públicos e como 

administrador conseguiu colocar em prática os ideais a que se dedicou, como por exemplo, a 

implantação da escola-parque, a direção da CAPES, do INEP, e do CBPE, como já foi dito dos 

26 intelectuais signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932. À frente da 

CAPES e do INEP, a preocupação de Anísio Teixeira foi com a formação dos professores e 

com a melhoria das condições de ensino e pesquisa nas universidades, de maneira que pudessem 

levar adiante o projeto de Brasil moderno, democrático e desenvolvimentista. 

Anísio Teixeira via a transformação do homem pela educação escolar, mas, para isso, 

era fundamental o papel do educador no processo de aprendizagem. Dessa forma, Anísio 

Teixeira, já em 1961, quando Secretário de Educação no governo de Otávio Mangabeira, criou 

uma escola-modelo segundo seus ideais em Salvador (BA), o Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro, também chamado de Escola-Parque, voltada à educação primária. Para Carbello e 

Ribeiro (2014, p. 366) ―[...] a Escola Parque era uma proposta de educação integral que 

vislumbrava oferecer educação de qualidade para todas as crianças e adolescentes, em especial, 

às em situação de abandono.‖ Esse projeto divisava o aprendizado das disciplinas gerais, bem 

como, mantinha espaços adequados para integração e socialização dos estudantes, preparando-

os para o trabalho e o exercício da cidadania. E ainda, havia a preocupação com os cuidados 

com a saúde, alimentação, higiene, prática esportiva e artística (CARBELLO; RIBEIRO, 2014). 

Para Cavaliere (2010) falar sobre a importância e o alcance do legado intelectual de 

Anísio Teixeira é dizer que atingiram e atingem  ―[...] diferentes aspectos da educação e do 

pensamento social brasileiro.‖ (CAVALIERE, 2010, p. 2). Nesse sentido, Florestan Fernandes 

salienta  que  Anísio  Teixeira  possuía  a  ―[...]  compreensão  teórica  e  prática  dos  problemas 
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educacionais brasileiros.‖ (FERNANDES, 2002, p. 54) e que cada período de sua vida estava 

vinculado à tentativa de fazer mudanças por meio da educação. 

Nas   palavras   de   Hage   (2002,   p.   89)   ―Anísio   Teixeira   permanece   tão   atual   e 

contemporâneo!‖ Entretanto, isso não seria motivo para preocupação, ou mesmo pessimismo, 

mas o que é deveras ―[...] grave e preocupante é que ele permaneça, ainda hoje, à frente do 

nosso tempo.‖ e ao mesmo tempo ainda temos que lutar para manter uma legislação que seja 

―[...] capaz de defender uma educação pública, gratuita, democrática e de qualidade.‖ (HAGE, 

2002, p. 89). 

Por  fim,  segundo  Lima  (2002,  p.  96)  ―[...]  falar  sobre  Anísio  Teixeira  significa 

reconstruir a caminhada, o movimento de luta em defesa da escola pública, laica, gratuita e de 

qualidade  no  Brasil.‖  Atualmente,  ele  ainda  é  inspiração,  ―[...]  ele  orienta  e  ilumina  os 

caminhos dos que só acreditam na democracia com um povo educado e preparado para governar 

e controlar quem governa.‖ (LIMA, 2002, p. 96). 

Aderindo as concepções de Lima (2002) e seguindo os ideais de Anísio Teixeira, nas 

décadas de 1930, 1940, 1950 e 1960, vamos dar um salto no tempo e percorrer um pouco da 

Educação Integral década de 1990, até o momento atual. Como já mostramos um pouco do 

legado, da vida, da obra e dos pensamentos de Anísio Teixeira, apresentaremos o legado do 

mineiro Darcy Ribeiro (1922 - 1997), antropólogo, historiador, sociólogo escritor e político 

brasileiro, conhecido por seu foco em relação aos indígenas e à educação no país. Foi outro 

importante expoente na constituição da educação integral no país e podemos perceber, mesmo 

passadas várias décadas, que os professores, no Brasil, basicamente ainda lutam as mesmas 

batalhas em pleno século 21. 

Darcy Ribeiro conhecia Anísio Teixeira, para ele o amigo era ousado e capaz, o ―[...] 

idealizador mais importante do processo de generalização da escola de tempo integral no país.‖ 

(RIBEIRO, 2002, p. 30), além de considerá-lo o educador mais brilhante do Brasil, 

―Foi também o homem mais inteligente e mais cintilante que eu conheci. Conheci muita gente 

inteligente e cintilante, mas Anísio foi o mais.‖ (RIBEIRO, 2002, p. 65). Juntos, organizaram 

a Universidade de Brasília (UnB), porém existia uma divergência quanto ao papel a ser 

desempenhado pela UnB. Para Anísio Teixeira, esta deveria ser um espaço de pós-graduação, 

mestrado e doutorado, para a formação de magistério superior, enquanto Darcy Ribeiro defendia 

a formação inicial, a graduação. A UnB foi criada ofertando tanto a graduação quanto a pós-

graduação, sendo seu primeiro reitor Darcy Ribeiro. 

Na educação, Darcy Ribeiro, juntamente com Anísio Teixeira, participou da defesa da 

escola pública e quando retornou do exílio (1982), foi eleito vice-governador do Rio de 
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Janeiro (quando Leonel Brizola era o governador), acumulando o cargo de secretário de Estado 

de Cultura, período no qual gestou e dirigiu a implantação dos Centros Integrados de Educação 

Pública (CIEP’s). 

O CIEP consiste em uma forma organizacional de escola pública de horário integral, 

criada e implantada no estado do Rio de Janeiro, entre 1984 e 1994, no contexto de um 

Programa Especial de Educação (MONTEIRO, 2009). Configura-se como escola de dia todo, 

na qual as crianças permanecem por toda a manhã e tarde e não uma escola de turnos. Nessas 

escolas há oportunidade de realizar diferentes atividades: aulas práticas de educação física, 

atividades artísticas, de estudo dirigido, com vídeos, ida à biblioteca, computadores, atividades 

com animadores culturais, práticas para o desenvolvimento de uma vida saudável; além de 

alimentação adequada e balanceada de acordo com parâmetros nutricionais, no contexto da 

educação para a saúde. As práticas para o desenvolvimento de uma vida saudável se 

caracterizam como momentos importantes de confraternização e também de aprendizado de 

exercício de convívio social e de alimentação saudável. Os CIEPs consistiam em espaço amplo 

para desenvolver um projeto curricular com oportunidades para aprendizagens significativas, 

em diferentes tempos e situações, e em contato com diferentes profissionais (MONTEIRO, 

2009). 

Para Monteiro (2009, p. 41), os Cieps surgiram como uma escola revolucionária em 

todos os aspectos, atuaria como ―[...] espaço privilegiado para a crítica das desigualdades e 

luta para a construção de uma sociedade mais justa, inclusive por meio dos conteúdos ali 

ensinados.‖ A autora considera que havia uma especial atenção nos Cieps ao processo de 

formação de professores e animadores culturais em serviço, lá eram desenvolvidos encontros 

pedagógicos e também um curso de atualização para professores de escolas de horário integral. 

A proposição da formação era orientar os professores e demais profissionais, que atuavam 

nessa escola, quanto aos princípios, objetivos e metodologias desenvolvidos no espaço 

escolar, ou seja, ―[...] em relação ao desenvolvimento do projeto curricular e formas de 

realização do planejamento integrado.‖ (MONTEIRO, 2009, p. 41). Para tanto, foram criadas 

e implementadas as Escolas de Demonstração, que se constituíam como locais privilegiados 

de acompanhamento e de avaliação da proposta pedagógica posta em prática pelo governo, em 

que a formação ia para além das atividades de estudo do trabalho docente, de modo a privilegiar 

três dimensões principais: planejamento, ensino e avaliação. 

Monteiro (2009), em sua análise, considerou a formação dos professores ocorrida nos 

Cieps como uma experiência inédita e da mesma forma, identifica que o projeto, apresentado 

por Darcy Ribeiro, possuía desafios de proporções gigantescas. Isso porque implicava desde 
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construção, a implementação de um projeto pedagógico arrojado e inovador e a contratação de 

professores das séries iniciais, professores de educação física e animadores culturais, que teriam 

de ser engajados no projeto. Vinculada a tudo isso, uma avaliação continuada, sem retenção; a 

utilização de metodologia de ensino ancoradas nos moldes do construtivismo, tudo isso 

organizava a proposta pedagógica que viria a ser validada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 24 de dezembro 1996) e pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, publicados em 1997. 

Darcy Ribeiro também logrou uma curta passagem por Minas Gerais, no governo de 

Newton Cardoso, na função de secretário especial para a implantação de escolas de tempo 

integral, em 1987. Elegeu-se senador da República, em 1990, enquanto parlamentar colaborou 

substancialmente na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394), sancionada em 20 de dezembro de 1996 e conhecida como Lei Darcy Ribeiro 

(VANALI, 2017). 

Considerado um intelectual multifacetado devido a seus diversos campos de atuação, 

como na educação, nos ensaios literários, na etnologia, antropologia, como ensaísta, 

romancista, legislador, político e, enquanto sociólogo, foi crítico do Brasil, da América Latina 

e do Mundo. Em cada um desses espaços ganhou grande repercussão, viveu vários contextos, 

desde a década de 1940, até a sua morte, em 1997 (VANALI, 2017). 

Segundo Chagas, Silva e Souza (2012, p. 72), presumivelmente pode-se inferir que os 

projetos de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro ―[...] fracassaram.‖, uma vez que os índices que 

medem a qualidade da educação no país vêm demonstrando baixo desempenho dos estudantes. 

Mas, se de um lado os seus projetos tenham sido demovidos pela descontinuidade das políticas 

públicas, característica da nossa cultura política, por outro lado, suas ideias foram difundidas 

e proliferaram entre alguns educadores e intelectuais da educação. 

Para Coelho (2009, p. 91): 

 
 

[...] os Cieps e os Centros de Atenção Integral à Criança (Caics), não tiveram 

melhor sorte do que as escolas-classe e as escolas-parque. [...] Em outras 

palavras, multiplicaram-se, mas o projeto não vingou de forma mais 

consistente e duradoura. 

 

Junto a Chagas, Silva e Souza (2012) e Coelho (2009), percebemos que a melhora nos 

índices de desempenho dos estudantes, bem como a melhoria na educação, substancialmente, 

não se efetivaram devido à descontinuidade das políticas educacionais no país. Mas Anísio 

Teixeira e Darcy Ribeiro deixaram marcas na história da educação brasileira, edificaram 
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escolas-sonho, e principalmente, tentaram fazer outro tipo de educação, descortinavam um país 

efetivamente educado e democrático no qual a cidadania seria fato, não retórica político– 

partidária (CHAGAS; SILVA; SOUZA, 2012). 

Alinhada à perspectiva de outro tipo de educação, associamos-nos ao conceito de 

educação integral de Posser, Almeida e Moll (2016) na qual a: 

 
educação integral deve promover uma aprendizagem completa e 

consubstanciada por atos educativos intencionais que promovam experiências 

capazes de desenvolver habilidades cognitivas e intelectuais, afetivas, físicas, 

éticas e sociais. (POSSER; ALMEIDA; MOLL, 2016, p. 112). 

 
A educação integral consegue dar sentido à formação humana, pois abrange inúmeras 

―[...]  dimensões  que  compõem  a  vida  do  ser  social.‖  que  está  imerso  num  ―[...]  contexto 

sócio-histórico, cultural, moral, ético e humano científico.‖ (POSSER; ALMEIDA; MOLL, 

2016, p. 112). Essa educação integral que se espera está assentada em diferentes contextos 

educacionais e nos marcos legais, que permitem ampliação da jornada escolar para além das 

quatro horas mínimas e atendimento da oferta de até 25% dos estudantes da educação básica 

em tempo ampliado. 

Juridicamente, o conceito de educação integral está amparado pela Legislação 

Brasileira, por meio dos instrumentos, tais como: a Constituição Federal, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei de 9.394/96); 

pois estabelecem a estrutura normativa que garante o direito ―[...] de toda criança ou 

adolescente a receber atendimento em todas as suas necessidades pessoais e sociais, a aprender, 

a se desenvolver adequadamente e a ser protegida (o).‖ (GUARÁ, 2009, p. 66). E ainda, esse 

mesmo tema da educação integral reaparece na LDB nos artigos. 34 e 87, § 5º, que preveem 

aumento da jornada escolar, progressivamente, e ao mesmo tempo, permitem iniciativas 

extraescolares com instituições parceiras às unidades escolares. 

Além dos instrumentos legais confirmados por Guará (2009), também indicamos como 

instrumento legal para o cumprimento da educação integral a Meta 6 (seis) do Plano Nacional 

de Educação (PNE), Lei nº 10.172/01, que propõe oferecer educação em tempo integral em, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas de forma a atender, pelo menos, a 25% 

(vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica (BRASIL, 2014). 
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Com os marcos legais servindo de base para a educação integral, Jaqueline Moll, à frente 

da coordenação do Programa Mais Educação, afirma que a concretização do Programa Mais 

Educação, em 2009, ―[...] pouco a pouco, converteu-se em estratégia para a implantação e 

implementação da Educação Integral em Jornada Ampliada ou da Escola de Tempo Integral.‖ 

(MOLL, 2012, p. 28). 

O Programa Mais Educação, introduzido na educação brasileira, no segundo governo 

do Presidente Lula, também coloca em debate o paradigma do tempo parcial, a ressignificação 

de espaços e a integração dos saberes. Moll (2012) afirma que o esforço empreendido por meio 

do Programa Mais Educação nos últimos anos mobilizou forças vivas da educação brasileira, 

recursos financeiros para construção de práticas pedagógicas e de um suporte conceitual que 

permitiram caminhar na perspectiva da educação integral, tendo como referência as Escolas-

Parque de Anísio Teixeira e os Centros Integrados de Educação Pública de Darcy Ribeiro. 

Para Arroyo (2012, p. 40) os programas políticos como o Mais Educação e a Escola de 

Tempo Integral, ―[...] podem ser vistos como que puxando para o realismo comprometido.‖, 

pois têm como ―[...] mérito de chamar o pensar e fazer educativo e ainda seus profissionais ao 

reconhecimento da centralidade do direito à vida, ao corpo, ao espaço, ao tempo e à sua 

inseparabilidade dos processos de ensinar, aprender, humanizar-nos.‖ 

Cavaliere (2009) e Guará (2009) argumentam que a organização para a ampliação do 

tempo de escola, que vem se configurando no país, podem ser sintetizados de duas formas: uma 

que decorre em mudanças no interior da unidade, para a presença de estudantes e professores 

em turno integral, que vem a ser a proposta mais usual e que equivale à educação integral com 

foco na hora alargada aos estudos. Nesse enfoque, o Plano Nacional de Educação prioriza a 

obrigatoriedade da ampliação do horário escolar para o período integral; de outra forma, articula 

instituições e projetos da sociedade que ofereçam atividades aos estudantes no turno alternativo 

às aulas, muitas vezes, em espaços fora da unidade escolar, como no Programa Mais Educação. 

Nesse contexto, pode ocorrer a articulação entre a escola e a comunidade, nas diferentes ações 

comunitárias, no horário chamado de contra turno, oferecendo vivências diversas por meio dos 

projetos sociais na comunidade, atividades essas que podem estabelecer, ou não, vínculos com 

a escola e com o currículo formal. 

Para Cavaliere (2009), a escolha de uma ou outra forma ou modelo decorre da realidade 

da administração pública, sendo ofertados ora pelo governo federal, ora governo estadual ou 

municipal, de acordo com suas possibilidades políticas e de infraestrutura, bem como podem 

―[...] representar, correntes de pensamento divergentes em relação ao papel do 
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Estado e da instituição na sociedade.‖ (CAVALIERE, 2009, p. 52). Nesse sentido, Guará (2009) 

argumenta outro aspecto a ser considerado, como os estudos que trazem em voga o 

desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Tais estudos discutem a educação integral 

na perspectiva dos sujeitos e a inerente integralidade que ocorre no equilíbrio entre os aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais, articulados à educação e no desenvolvimento das 

capacidades físicas, intelectuais, sociais e afetivas de crianças e adolescentes. 

Guará (2009) argumenta que existe outro aspecto a ser considerado na educação integral, 

a possibilidade de integração dos conhecimentos na perspectiva interdisciplinar e 

transdisciplinar, com foco no currículo escolar, especialmente: ―Esta concepção de educação 

propõe uma estreita articulação curricular que contemple o conhecimento de maneira mais 

abrangente, global e, portanto, integral.‖ (GUARÁ, 2009, p. 70-71). 

Segundo a autora, os diferentes espaços e organizações educacionais, bem como a 

aprendizagem, cuja potencialização já vem sendo ofertada em programas de educação integral 

em alguns estados e municípios brasileiros, permitem pensar em novas possibilidades de 

educação integral, assimiladas entre as experiências escolares e não escolares, pois oferecem 

oportunidade de crescimento pessoal e social às crianças brasileiras. 

 
1.2 Educação Integral em Mato Grosso 

 
 

Diante dos argumentos apresentados sobre a trajetória percorrida pela educação integral, 

traremos agora o movimento da educação integral em Mato Grosso. 

No segundo semestre de 2015, a Coordenadoria de Ensino Médio/CEM, ligada à 

Superintendência de Educação Básica (SUEB) iniciaram os estudos e discussões relativas à 

implantação de escolas de Educação em Tempo Integral na Rede Estadual de Educação. Em 

dezembro de 2015, ocorreram as discussões para criação de Escolas Integrais com o 

Secretário de Educação da época, e ficou acordada a indicação de quatro escolas, duas de 

Cuiabá e duas de Rondonópolis, para oferta de Ensino Médio em Tempo Integral e ainda a 

indicação de duas escolas para oferta do Ensino Fundamental em Tempo Integral, uma no 

município de Juara e uma em Arenápolis, por meio da Coordenadoria de Ensino Fundamental. 

A Educação Integral em Tempo Integral para escolas de Ensino Médio no estado de 

Mato Grosso, desde o início, teve a pretensão de se constituir como política pública, buscando 

para isso o seu fortalecimento por meio do movimento, anteriormente percorrido com os 

programas Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (EMIEP), em 2005 e em 2009, 
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mais precisamente o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), ambos ofertados para o 

Ensino Médio, além do Programa Mais Educação, ofertado nas escolas. Pode-se dizer que a 

modalidade EMIEP e os programas ProEMI e o Mais Educação são considerados indutores da 

educação integral no estado pela ampliação da carga horária nas escolas. 

Diante desses movimentos que o estado vinha percorrendo e, principalmente com a 

experiência de adesão ao ProEMI, o modelo adotado para a organização pedagógica e curricular 

das escolas de Educação Integral em Tempo Integral foi o Projeto de Redesenho Curricular 

(PRC). Trata-se de um projeto para redesenhar o currículo, abarcando as necessidades 

pedagógicas, de ensino e aprendizagem, estratégias, metas entre outros, representadas em 08 

(oito) macrocampos, sendo: acompanhamento pedagógico; leitura e letramento; iniciação 

científica e pesquisa; língua estrangeira; comunicação; cultura digital; uso de mídias; e 

participação estudantil (Figura 1). Para a execução do Programa, havia o repasse de recursos 

financeiros descentralizados, disponibilizado pelo governo federal, de acordo com cálculo 

aferido pela quantidade de estudantes de cada escola, que era dividido para aquisição de 

materiais de custeio e de capital. 

A Educação Integral, apresentada pela Coordenadoria de Ensino Médio às escolas de 

Educação Integral em Tempo Integral, tentava desvelar perspectivas que superassem as 

abordagens reducionistas da educação formal. Assim, o Projeto tinha as vivências individuais 

e coletivas e situações de aprendizagens aos estudantes. 

No estado de Mato Grosso, as Escolas de Educação Integral em Tempo Integral foram 

instituídas pelo Decreto nº 1.123, de 01 de setembro de 2016, no bojo do Art. 1º, enquanto o 

Art. 3º estabelecia a organização da carga horária de atendimento aos estudantes pelas escolas, 

que pode ser resumido em ―[...]  ofertar em período único, o mínimo de 07 horas a Educação 

Integral em Tempo Integral na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso.‖ (MATO GROSSO, 

2016, p. 1), com a garantia de uma educação com qualidade social por meio de políticas 

públicas, de forma a proporcionar ao estudante o desenvolvimento de Habilidades, bem como 

a construção de conhecimentos e a formação de valores humanos para efetivação da cidadania 

plena (MATO GROSSO, 2016). 

Em conformidade com o Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005, de 25 de julho 

de 2014, Plano Estadual de Educação e a Constituição Federal de 1988, artigo 205, é organizada 

a implantação da Educação Integral em Tempo Integral nas Escolas Estatuais de Mato Grosso, 

embasada na LDB 9.394/96, no sentido de uma efetiva universalização da educação, assim 

como pelas Orientações Curriculares para a Educação Básica de Mato Grosso, que trazem a 

mensagem de que a educação é um dos principais espaços de diálogo na 
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formação do sujeito histórico (MATO GROSSO, 2010). Nessa perspectiva, o conceito de 

formação integral ganha sentido, uma vez que articula as potencialidades de todas as dimensões 

do ser humano. 

Dessa forma, a Secretaria de Educação, vislumbra a Educação Integral em Tempo 

Integral não apenas como a permanência do estudante durante o dia todo na instituição escolar 

e nem apenas a oferta de oportunidade educacional, mas sim, objetiva realizar atividades 

integradas ao currículo a fim de fortalecer e favorecer a aprendizagem dos estudantes, 

desenvolver as competências inerentes ao desenvolvimento pleno desse público, levando em 

conta a matriz curricular integrada entre a Base Nacional Comum com a Base Diversificada, 

dividida nos 08 (oito) macrocampos, para atender aos estudantes do Ensino Médio, conforme 

Figura 1 (MATO GROSSO, 2016). Integrada, no sentido em que a parte diversificada não era 

trabalhada em tempo contrário aos componentes curriculares da Base Nacional Comum, ambas 

ocorriam nos dois períodos na escola, com a mesma carga-horária, exceto o componente Projeto 

de Vida. 
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Figura 1 - Layout da Matriz Curricular do Ensino Médio de Educação Integral em Tempo 

Integral 

 

Fonte: Mato Grosso (2016), alterada pela autora (2020). 
 

A implantação efetiva da oferta de Educação em Tempo Integral iniciou em Mato 

Grosso, em 2016, em seis escolas piloto, sendo quatro exclusivas de Ensino Médio; duas em 

Cuiabá e duas em Rondonópolis; além de duas escolas de Ensino Fundamental, uma no 

município de Juara e outra em Arenápolis. 

Em 2017, surge o Programa de Fomento do Governo Federal instituído pela Portaria 

nº 1.145/2016, ao qual este estado fez adesão, aumentando o ingresso de escolas na Educação 

em Tempo Integral. Nesse período, também ocorre mudança de nomenclatura do nome de 

Escolas de Educação Integral em Tempo Integral, para Escolas de Educação em Tempo 
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Integral. Essas Escolas de Educação em Tempo Integral de Ensino Médio possuem um quadro 

docente com carga-horária máxima de até 40 horas, distribuídas conforme atribuição de classes 

e/ou aulas, tendo como base a carga horária de cada componente previsto na matriz curricular, 

representado na Figura 2. Assim, a atribuição para profissionais com licenciatura plena nas 

quatro áreas de conhecimento, dar-se-á da seguinte forma: 

 
a) 20 horas/aulas em regência, atribuídas na Base Nacional Comum e na Parte 

Diversificada, considerando quantidade de turmas; 

 
b) 10 horas/aulas de hora atividade, proporcional à atribuição das aulas em regência. A 

hora-atividade considera o máximo de 20 horas atribuídas na matriz; 

 
c) 10 horas/aulas, atribuídas em função, para além da matriz curricular. Dessas 10 

horas/aulas poderá ocorrer atribuição de até 5 horas na parte diversificada da matriz 

curricular e a carga-horária restante para fins de Produção Pedagógica Científica 

(MATO GROSSO, 2017). 

 
Importante registrar que, nessas escolas, além do coordenador pedagógico, ou 

coordenadora pedagógica, também há 3 (três) orientadores das áreas do conhecimento, assim 

distribuídos: 1 (um) para a área de Linguagem; 1 (um) áreas de Ciências da Natureza e 

Matemática; e 1 (um) área de Humanas. 

Ainda em 2017, o Estado instituiu a Lei Estadual nº 10.622/2017, nomeando de Escolas 

de Educação em Tempo Integral, Escolas Plenas, baseado no modelo da Escola de Pernambuco, 

totalizando 19 escolas. Esse número foi alterado devido a interesses políticos e à melhoria nos 

resultados de aprovação dos estudantes em 2019, com a ampliação da oferta de Educação em 

Tempo Integral em 40 unidades escolares, com alterações significativas na carga-horária dos 

componentes curriculares, bem como alterações em sua nomenclatura, conforme apresentado 

na Figura 2 (MATO GROSSO, 2017). Porém, em 2020, o estado inativou uma unidade, 

permanecendo 39 escolas e das quais 27 estão inseridas no Programa de Fomento do Ministério 

de Educação e Cultura (MEC), sendo as demais fomentadas pela Secretaria Estadual de 

Educação - SEDUC. 

O debate sobre Educação em Tempo Integral tem como objetivo repensar a prática 

pedagógica, a organização curricular e redimensionar o tempo e os espaços escolares, no sentido 

de estabelecer uma política educacional voltada à ampliação de oportunidades de 
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aprendizagens dos estudantes (MATO GROSSO, 2019). Nas Figuras 1 e 2, que apresentam os 

layouts das matrizes curriculares de 2016 e 2017, estão distribuídos os componentes 

curriculares nos macrocampos e nas áreas de conhecimento, respectivamente, bem como, a 

quantidade de aulas em cada componente curricular na Base Nacional Comum e da parte 

diversificada da matriz curricular. 

Figura 2 - Layout da Matriz Curricular do Ensino Médio de Educação em Tempo Integral 
 

Fonte: Mato Grosso (2017), alterado pela autora (2020). 

O modelo pedagógico implantado, com oferta em tempo integral, está baseado nos 

princípios pedagógicos que são: Protagonismo, Quatro Pilares da Educação, Educação 

Interdimensional e a Pedagogia da Presença (INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE 

PELA EDUCAÇÃO, 2015) e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 

2018, que busca a promoção do desenvolvimento de estudantes protagonistas e autônomos, por 

meio de ações inovadoras em apoio à construção de seus Projetos de Vida. Este, 
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considerado como foco central da escola, no qual todos os componentes curriculares objetivam 

que o estudante, ao final do Ensino Médio, consiga direcionar o seu Projeto de Vida articulado 

aos quatro eixos: Educação Interdimensional, Protagonismo Juvenil, Competências para o 

Século XXI e Pedagogia da Presença, proposta construída conjuntamente com o Instituto de 

Corresponsabilidade pela Educação. Como pode ser percebido na matriz curricular, na Figura 

2, há uma carga-horária de 10h aula que corresponde à parte diversificada do currículo, as 

quais podemos inferir que, além da ideia de permitir o aprofundamento do conhecimento da 

Base Nacional Comum, têm se destacado como componente metodológico de articulação entre 

as dimensões acadêmicas, culturais, históricas e sócio emocionais dos estudantes. Isso, 

resulta em uma abrangência cada vez maior na relação entre ensino e aprendizagem das 

escolas de Educação em Tempo Integral, não tão efetivamente em todas as unidades escolares. 

Assim, a construção curricular nas Escolas Plenas interroga o modelo tradicional de 

ensino e promove a construção de conhecimentos aos alunos de forma que estes tenham 

condições de atuar sobre o mundo que vivem (INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE 

PELA EDUCAÇÃO, 2019). Dessa forma, entre as ações de implementação do Projeto das 

Escolas Plenas, há o Ciclo de Acompanhamento às escolas, fechando um período de quatro 

anos de implantação/implementação do Projeto, que se configura como um espaço de 

discussões sobre os fundamentos, princípios e metodologias do Modelo de Gestão e Modelo 

Pedagógico; práticas pedagógicas e índices/resultados de aprendizagem dos estudantes. Assim, 

acredita-se ser possível viabilizar para os estudantes o desenvolvimento de uma sólida formação 

humana, que lhes possibilite responder aos desafios da vida contemporânea. 

Encontramos em Maurício (2009a) a concepção de educação integral que o estado de 

Mato Grosso compartilha até então, como aquela que contempla a extensão do tempo escolar 

diário e reconhece a pessoa como um todo e não como um ser fragmentado. Compreende que 

essa integralidade é construída por meio de linguagens variadas, em diferentes atividades e 

circunstâncias, em que o estudante desenvolve seus aspectos afetivo, cognitivo, físico, social e 

outros, conjuntamente. Não se prevê hierarquia do aspecto cognitivo, por exemplo, sobre o 

afetivo ou social e, por isso, as atividades oferecidas devem envolver aspectos para benefício 

do desenvolvimento do estudante. 

A Secretaria de Educação do estado de Mato Grosso elege, na escola pública de 

Educação em Tempo Integral, o pressuposto da aprendizagem e não a reprovação, visto que 

isso seria, claramente, uma incompreensão da sua função, pois o estudante permanece 

praticamente o dia inteiro nesta escola, integra o seu espaço de aprendizagem formal, de 
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sistematização do seu conhecimento. O tempo que ele passa ali se destina, entre outros 

objetivos, à disponibilidade para adoção de situações de aprendizagem alternativas, como as 10 

horas a mais da carga-horária, chamada de Hora Função4do professor. Além disso, o 

conhecimento pode ser construído por meio de diversas linguagens, daí surge a proposta de 

educação na totalidade, que engloba conhecimentos diversos e propõe formação integralizada, 

circunstância indispensável no projeto de escola de horário ampliado (MAURÍCIO, 2009a). 

Segundo Cavaliere (2009), pensar em construir uma escola, a mais justa possível, bem 

como a mais democrática, com objetivo socializador efetivo e com olhar atento aos novos 

saberes e questões do conhecimento, possivelmente, terá de alargar o seu tempo e a 

estabilidade de seus atores e, certamente, implicará a definição de sua identidade institucional. 

Nesse sentido, Guará (2009, p. 68) analisa que a Educação integral com inclusão social, 

requer articulação com as demais políticas socais e, necessariamente, precisa romper com  a  

velha  forma,  ―[...]  que  fragmenta  saberes  e  necessidades.‖,  para  consumar  uma educação 

que permeia caminhos para um novo tempo histórico de integração de conhecimentos e 

competências cada vez maiores. Todavia, as ações voltadas para a melhoria da educação, tanto 

quantitativas (atendimento a todos) como qualitativas (todos os aspectos da vida) necessitam ser 

articuladas para o diálogo com a Alfabetização Científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 A hora função destina 60% da carga horária de 10h para a Produção Pedagógica com foco no atendimento ao 

estudante. Tempo e espaço em que os professores deverão refletir, planejar e atender os estudantes com 

necessidades de aprendizagens. Enquanto que 40% são destinadas à Produção Científica, direcionada para que os 

professores possam organizar estudos específicos às dificuldades identificadas para o processo de ensino (MATO 

GROSSO, 2019). 
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2 O PROFESSOR DE BIOLOGIA E O CONHECIMENTO ESPECIALIZADO 

 
 

O capítulo II aborda o conhecimento especializado do professor, os estudos 

antecedentes e avanços. Trata-se de uma sinopse histórica dos estudos em conhecimento 

especializado, do generalizado, para a Matemática e a Biologia. Serão discutidas as 

Convergências e as limitações dos modelos de análise do conhecimento especializado dos 

professores. 

 
2.1 Conhecimento de Professores 

 
 

Iniciamos esta seção evidenciando importantes contribuições acerca dos saberes e 

conhecimentos docentes, traçando uma linha do tempo imaginária, com os antecedentes e 

avanços nos conceitos e modelos que mobilizam aspectos amplos do conhecimento, para 

sutilmente compor um conjunto de conhecimentos especializados necessários ao professor de 

determinado componente curricular, ou área do conhecimento (MORIEL JUNIOR; 

WIELEWSKI; MELLO 2017). Nesse sentido, destacamos o grupo SIDM6 da Universidad de 

Huelva na Espanha, sob coordenação geral do Red Iberoamericana MTSK, que se dedica à 

validação do modelo Conhecimento Especializado de Professores de Matemática, cuja sigla é 

MTSK5. 

Tais estudos, resultaram na criação do modelo Conhecimento Especializado de 

Professores de Matemática - MTSK7, que consiste em um marco teórico analítico-descritivo, 

considerando as especificidades do ensino e da aprendizagem da matéria e suas diferentes 

naturezas, tanto do domínio matemático, quanto no domínio didático do conteúdo matemático 

(CARRILLO et al. 2014). 

Para ensinar, o professor deve levar em consideração o desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes, selecionar conteúdos e conceitos apropriados, utilizar vocabulário científico para 

tentar aproximar o estudante à linguagem científica, perceber as necessidades formativas dos 

estudantes, efetuar as intervenções quando necessárias, bem como, proporcionar o 

desenvolvimento de habilidades que possibilitem a aprendizagem dos estudantes entre outros. 

Para dialogar a respeito da aprendizagem do estudante e do processo de ensino do 

professor, Pimenta (2012), destaca que, dada a singularidade da docência, é preciso que as 

licenciaturas desenvolvam nos graduandos os conhecimentos e habilidades, atitudes e valores 

 
 

5 Todas as siglas contidas no capítulo II foram definidas pelos autores. 
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que permitam ao professor, a construção do saber fazer para dirimir os desafios que o ensino, 

como prática social lhes confere no cotidiano. 

Face ao exposto, considera-se que essas questões não sejam recentes, pois, segundo 

Nóvoa (1992), por volta de 1960, o desenvolvimento de Portugal demandava mudanças na 

política da educação, que passou a sofrer influências de organizações internacionais, na qual a 

profissão docente e a formação de professores regressaram ao primeiro plano das preocupações 

educativas. Países como Estados Unidos e Canadá, também iniciaram um movimento de 

reformas na formação inicial de professores da Educação Básica. O objetivo das reformas era a 

profissionalização dos trabalhadores da Educação e tinha como premissa a existência de uma 

base de conhecimento6 para o ensino. Pesquisadores multi participaram da pesquisa a fim de 

sistematizar saberes, convalidando um corpus de saberes, mobilizados pelo professor, com a 

finalidade de melhorar a formação de professores (ALMEIDA; BIAJONE, 2007). 

No Brasil, as pesquisas também sofreram influências dos estudos internacionais, mais 

fortemente na década de 1990 essa influência é evidenciada quando o professor volta a ocupar 

o centro das pesquisas, ou seja, nas palavras de Nóvoa (1999), os professores ocupam 

novamente a centralidade dos processos políticos e sociais, quando são chamados para as ações 

futuras. Em determinados momentos eles são considerados os responsáveis em formar os 

recursos humanos necessários ao desenvolvimento econômico, ora lhes compete formar as 

gerações do século 21, ora são chamados a preparar a juventude para a sociedade da informação 

e da globalização ou ainda por outra razão qualquer. 

Outro fator importante, no desenvolvimento relativo às questões pedagógicas no país, 

foi a ampliação de cursos de Pós-graduação em Educação, fazendo com que inúmeros 

pesquisadores passassem a investigar e analisar os processos educativos desenvolvidos nas 

escolas. 

Nesse contexto, se destacam entre outros: Clermont Gauthier (2006), Selma Garrido 

Pimenta (2012) e Maurice Tardif (2014), todos reconhecem a existência de saberes específicos 

que fornecem identidade à profissão docente, saberes desenvolvidos no decorrer do processo 

de formação e durante todo o período de atividade profissional. Cabe ressaltar, que outros 

pensadores como, Ball; Thames e Phelps (2008) e Carrillo et al. (2014) - embora em suas 

pesquisas não utilizem o termo saberes e não adotem, exatamente a mesma 

 
6Segundo Shulman (2004 apud ALMEIDA; BIAJONE, 2007), base de conhecimento traduzida do inglês 

knowledge base significa um corpo de compreensões, conhecimentos, habilidades e disposições que um professor 

necessita para atuar efetivamente numa dada situação de ensino. 
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abordagem (SHULMAN (1987 apud ALMEIDA et al., 2019) - também têm contribuído para 

o fortalecimento do campo educacional, por meio da categorização de uma base de 

conhecimentos, intitulados respectivamente de knowleged base e Mathematical Knowledge 

for Teaching - MKT e Mathematics Teacher‟s Specialized Knowledge - MTSK (CARRILLO et al., 

2014). 

Silva (2020, p. 24), em sua dissertação, elenca a sutil diferença entre os termos 

―conhecimento‖   e   ―saberes‖,   ressaltando-os   como   conceitos   distintos,   em   que   autores 

reportam ―conhecimento‖ como sendo a aproximação com a produção científica sistematizada 

e histórica, regulamentado com regras rígidas e tradicionais validadas pela academia; enquanto 

que ―saberes‖ seria o modo de conhecer,  por sua vez dinâmico e articulado, menos 

sistematizado e admitindo várias formas de fazer, sem submissão às normas rígidas para 

validação (FIORENTINI et al., 1998 apud FERNANDEZ, 2015). 

Ainda que existam diferenças entre saberes e conhecimentos, apresentando uma 

diversidade conceitual e metodológica nas pesquisas, há um número significativo de produções 

sobre o knowleged base já realizadas. Dessa forma, vamos apresentar as concepções dos 

seguintes autores: Gauthier (2006), Pimenta (2012), Tardif (2014), Shulman (1987 apud 

ALMEIDA et al., 2019), Ball et al. (2008) e Carillo et al. (2014). 

Assim, iniciamos com Gauthier (2006), que concebe o ensino como a mobilização de 

vários saberes, podendo se traduzir como uma espécie de ―reservatório‖, o qual o professor 

utiliza para dar respostas às exigências nas diferentes situações de ensino. Apresenta uma 

classificação para os saberes docentes, que se constituem em: disciplinar, curricular, das 

ciências da educação, da tradição pedagógica e experienciais. Contudo, o autor encerra a essa 

classificação um elemento importante, identificado como um saber intrínseco aos profissionais 

da educação, designando-o como o saber da ação pedagógica, atrelado aos demais saberes. Em 

diferentes ações da docência, saberes são mobilizados, pois decorrem dos diversos 

conhecimentos aprendidos pelo docente durante sua vida e não apenas nos anos de formação à 

docência. Assim, para o autor, o objetivo principal da pesquisa é argumentar que a 

profissionalização da docência está relacionada diretamente à legitimação e institucionalização 

dos saberes profissionais dos docentes. 

Pimenta (2012) considera que centralidade, em suas pesquisas, é a construção de saberes 

vinculados à aplicação prática, isso significa dizer a base do ensino nos cursos de formação visa 

à estruturação de conhecimentos, para que os futuros professores consigam (re) significar a suas 

práxis pedagógicas, a partir do contato efetivo com a prática educacional. A 
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autora identifica três categorias de saberes: a) a experiência; b) o conhecimento; c) saber 

pedagógico. 

No saber da experiência, ao iniciar seu processo formativo, o acadêmico carrega sobre 

a profissão docente, saberes construídos na experiência enquanto aluno. Nos vários anos de 

vivência escolar, os futuros docentes são capazes de identificar quais eram os professores que 

de fato detinham conhecimento dos conteúdos, das disciplinas, que se destacavam na didática, 

que contribuíram mais intensamente para a sua formação e até àqueles que lhe servem ou 

serviram de inspiração na carreira profissional (PIMENTA, 2012). O conhecimento, diz respeito 

ao conhecimento específico de uma determinada disciplina ou área, porém, a autora ressalta 

que os futuros professores devem se apropriar dos conhecimentos científicos, culturais e 

tecnológicos visando ao desenvolvimento integral humano dos estudantes. Enquanto que os 

saberes pedagógicos são aqueles inerentes a pedagogia enquanto ciência da educação, 

designam as teorias, concepções de educação, de escola, de ensino. Para a autora, a produção 

de saberes docentes não se limita apenas ao processo de formação do professor e sim, da prática 

docente que origina a produção de saberes, nesse aspecto a autora diz que: 

―[...] tenho utilizado a produção de pesquisas em didática a serviço da reflexão dos alunos e 

da constituição de suas identidades como professores.‖ (PIMENTA, 2012, p. 17). 

Por sua vez Tardif, (2014, p. 36), no livro Saberes Docentes e Formação Profissional, 

argumenta que a prática docente é formada por diferentes saberes, definidos como um ―[...] 

saber  plural.‖  Os  diferentes  saberes  são  ―[...]  provenientes  de  diversos  espaços,  como  as 

instituições de formação, da formação profissional, do currículo e da prática cotidiana.‖ 

(TARDIF, 2014, p. 54).  Para o autor, as ―[...] múltiplas articulações entre a prática docente e 

os saberes fazem dos professores um grupo social e profissional, que, para existir, precisa 

dominar, integrar e mobilizar tais saberes enquanto condições para a sua prática.‖ (TARDIF, 

2014, p. 39). 

Tardif (2014), ao caracterizar os saberes docentes, afirma que eles estão diretamente 

relacionados às circunstâncias do trabalho na escola, à personalidade e à experiência 

profissional de cada professor ou professora, e os situa por meio de seis fios condutores, a saber: 

 
a) saber e trabalho designa a relação do professor com o trabalho na escola e na sala de 

aula, se caracteriza nas relações mediadas pelo trabalho e que fornece princípios para 

enfrentar e solucionar situações cotidianas; 
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b) o segundo fio condutor identifica a diversidade ou pluralismo do saber que se conjuga   

como   o   saber   plural   dos   professores,   ―compósito,   heterogêneo‖,   é 

desenvolvido no próprio meio de trabalho; conhecimentos e um saber-fazer 

diversificado, também de natureza diversa; 

 
c) o terceiro fio condutor indica a temporalidade do saber, compreendido como um 

processo temporal, uma vez que esse é adquirido no contexto de uma história de vida 

e de uma carreira profissional; 

 
d) experiência de trabalho evidencia os saberes oriundos no trabalho cotidiano, por 

meio da experiência profissional, pode suscitar algumas questões, por exemplo: 

Como os professores amalgamam esses saberes? Será que alguns saberes são 

privilegiados? Que princípios regem hierarquizações de saberes? Porém essas e 

outras questões que fazem parte da experiência do docente são e dão o alicerce da 

prática e da competência profissional; 

 
e)  saberes humanos determinam o trabalho interativo, espaço em que o professor se 

relaciona com o seu objeto de trabalho condicionado à interação humana como os 

professores com seus alunos numa sala de aula, marcam o saber dos atores que atuam 

juntos; 

 
f) o sexto e último, saberes e formação profissional, decorre dos anteriores e se 

caracteriza  pela  ―[...]  necessidade  de  repensar  a  formação  para  o  magistério.‖ 

(TARDIF, 2014, p. 23), levando em consideração os saberes dos professores e as 

realidades específicas de seu trabalho cotidiano. Para o autor, os saberes profissionais 

dos docentes são relacionais, temporais, plurais, heterogêneos e subjetivos e 

principalmente compõem o fazer educativo escolar. 

 
Não obstante, dada a influência de seu programa de pesquisa knowledge base, Shulman 

(1987 apud ALMEIDA et al., 2019) tem sido referência para as reformas no campo educacional 

em nível mundial. O programa knowledge base foi proposto e efetivado a partir da crítica aos 

programas de formação docente, que consistiam, basicamente, em agrupar habilidades e 

conhecimentos, disciplinares e pedagógicos, necessários à realização das ações docentes num 

determinado contexto de ensino. 
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2.2 Sinopse histórica dos estudos em conhecimento especializado – do generalizado para 

a Matemática e a Biologia 

 
Almeida e Biajone (2007) argumentam que, para Shulman, era necessário concentrar a 

atenção em uma base de conhecimento, visto que faltavam estudos que permitissem esclarecer 

o caráter desse conhecimento. Assim, ele e seus colaboradores dedicaram-se a desenvolver um 

marco teórico que explicasse e descrevesse os conhecimentos que estão na base da vida docente, 

definindo três categorias teóricas de conhecimento presentes no desenvolvimento cognitivo do 

professor: conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento 

curricular. 

Em 1987, houve uma reorganização, com a redefinição do knowledge base para sete 

categorias. No entanto, Pamela Grossman, da equipe de investigação de Shulman, em 1990, 

reorganizou-os em quatro categorias, a saber: 

 
a) conhecimento pedagógico: reúne o conhecimento dos alunos e de sua 

aprendizagem, bem como as habilidades relacionadas à gestão da sala de aula e ao 

conhecimento do currículo; 

 
b) conhecimento do conteúdo específico: constituído por aquele que é objeto de ensino 

e, portanto, tem influência direta nas decisões curriculares; 

 
c) conhecimento do contexto: abarca a compreensão do espaço onde o docente irá atuar, 

implica conhecer os alunos individualmente e coletivamente; compreender a 

organização administrativa e pedagógica da escola; as particularidades sociais e 

culturais da comunidade onde a escola está inserida e perceber seus alunos em relação 

as suas necessidades formativas; 

 
d) conhecimento pedagógico do conteúdo: conhecido pela sigla PCK, tido como 

conhecimento nuclear, uma vez que interage com todos os demais. 

 
O PCK diz respeito à compreensão, por parte do docente, daquilo que facilita ou 

dificulta o aprendizado de um conteúdo em específico; as maneiras de formular e apresentar o 

conteúdo de modo compreensível aos alunos, incluindo o uso de analogias, ilustrações, 
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exemplos, explanações e demonstrações; além das concepções errôneas dos alunos e suas 

implicações para a aprendizagem. O PCK refere-se a alguma coisa que é de domínio exclusivo 

dos professores e, dessa forma Schulman (1987 apud ALMEIDA et al., 2019) considera ser 

essa a categoria que mais, provavelmente, diferencia o entendimento de um especialista, 

daquele de um professor. 

A partir dos trabalhos e do desenvolvimento das concepções teóricas de Shulman 

(1987 apud ALMEIDA et al., 2019), as pesquisas que tentam responder diferentes questões, no 

que se refere ao universo dos conhecimentos docentes, vêm se multiplicando e uma das que 

tem recebido maior atenção se refere ao Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) de 

Ball, Thames e Phelps (2008). 

Em síntese, uma das particularidades do MKT está relacionada ao aspecto da 

conceituação da especificidade do conhecimento do professor, que pertence tanto ao 

conhecimento matemático quanto ao conhecimento didático. O conhecimento vinculado ao 

MKT, por critério, não é considerado um conteúdo a aprender-se por si só, mas poderá 

condicionar a uma postura crítica e reflexiva do professor e contribuir para o seu 

desenvolvimento profissional de forma equilibrada e matematicamente correta e contribuir na 

melhoria das práticas e aprendizagens dos estudantes (RIBEIRO, 2017). 

O modelo MKT, conhecimento do professor, desenvolvido por Ball (2008) levou em 

consideração cada um dos domínios do conhecimento definidos por Shulman (1987). Ao 

domínio Subject Matter Knowledge (Conhecimento do assunto) foram alocados três 

subdomínios; da mesma forma ao domínio Pedagogical Content Knowledge (Conhecimento 

Pedagógico do Contéudo), acrescentaram-se três subdomínios, que possibilitam aos professores 

tornarem-se conhecedores e conscientes do seu fazer pedagógico, para a aprendizagem dos 

estudantes (RIBEIRO, 2017). 

 

A despeito da discussão sobre conhecimento especializado, um grupo de pesquisadores 

SIDM7, coordenado pela Universidade de Huelva na Espanha, precisamente por Carrillo et al. 

(2014), desenvolveu um modelo de conhecimento profissional, denominado de Mathematics 

Teacher‟s Specialized Knowledge (MTSK), Conhecimento Especializado do Professor de 

Matemática. Para determinar o MTSK, o grupo de pesquisadores levou em consideração o 

estudo de Schulman (1986, 1987), mas o principal referencial utilizado foi o Mathematical 

Knowledge for Teaching (MKT) de Ball, Thames e Phelps (2008). 

 

 

7 Intitulado Seminário de Investigación en Didáctica de la Matemática – SIDM. 
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2.2.1 Conhecimento Especializado de Professores de Matemática 

 
 

O modelo MKT foi utilizado porque apresenta características que mantém a 

especificidade do conhecimento em relação à matemática, apresenta possibilidades para ser 

usado como ferramenta de análise sobre o conhecimento do professor e traz grandes condições 

para orientar a formação de professores e, por último, apresenta complementariedade aos 

trabalhos de Shulman, mas vai além da sua pesquisa (CARRILLO et al., 2014). 

Na construção do MTSK, os pesquisadores também consideraram como base os 

critérios definidos por Schoenfeld (2010, p. 646), que consistem em: ―[...] poder descritivo, 

poder explicativo, escopo, poder preditivo, rigor, especificidade, falibilidade, replicabilidade e 

triangulação.‖ Os autores consideram o modelo funcional quando está articulado a situações 

particulares, bem como nos espaços em que seu uso é interessante, embora todo modelo seja 

limitado, assim, como seu campo de aplicação seja igualmente limitado, mas o valor de um 

modelo é relativo ao uso que se faz dele (CARRILO et al., 2014). 

O modelo MTSK surgiu como uma possibilidade de encontrar respostas para as 

dificuldades encontradas no MKT, além de inserir as características sobre o conhecimento do 

professor de matemática. No que foi apresentado sobre o modelo MTSK, podemos inferir que 

os autores que consolidaram o modelo pretendem que ele sirva como uma ferramenta analítica 

para melhor compreender os conhecimentos do professor de matemática e, ao mesmo tempo, 

poder projetar propostas de formação inicial e contínua consistentes às necessidades observadas 

(CARRILLO et al., 2014). 

Contudo, para Moriel Júnior e Wielewski (2017), o Conhecimento Especializado de 

Professores de Matemática (MTSK) é um modelo teórico que descreve o conjunto de 

conhecimentos necessários, ao professor, para ensinar Matemática e destaca-se, entre os 

modelos em uso na comunidade científica, por apresentar foco específico no conhecimento 

especializado do professor e vem sanar lacunas conceituais de modelos anteriores (CARRILLO 

et al., 2014; MORIEL JUNIOR, 2014). 

A arquitetura do modelo MTSK apresenta dois domínios: o Conhecimento Matemático 

(MK) e o Conhecimento Didático do Conteúdo (PCK). Esses são divididos em três subdomínios 

cada, conforme Figura 3. Na parte central do modelo, encontram-se as crenças que professores 

possuem sobre a Matemática e sobre o ensino e aprendizagem da Matemática que dão sentido 

às ações dos professores. 
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Figura 3 - Mathematics Teacher’s Specialized Knowledge - MTSK 
 
 

Fonte: Carrillo e Contreras (2017). 

 

Segue apresentação dos subdomínios do MTSK, e categorias analíticas conforme Figura 

3 com adaptação e tradução de Vasco, Moriel Junior e Contreras (2017). 

 
2.2.1.1 Domínio Conhecimento Didático do Conteúdo (PCK) 

 
 

Apresentam-se, neste espaço, as características do Modelo MTSK, que designa o 

conhecimento especializado do professor de matemática e está dividido em dois Domínios: 

Domínio Conhecimento Didático do Conteúdo, denominado pela sigla inglesa PCK conferida 

pelos autores do modelo, o qual está subdividido em três subdomínios, demonstrados pelas 

alíneas: a) Conhecimento do Ensino de Matemática (KMT); b) Conhecimento das 

Características da Aprendizagem de Matemática (KFLM); c) Conhecimento dos Parâmetros 

da Aprendizagem de Matemática (KML), com descrição das características de cada um dos 

subdomínios. 

 
a) Conhecimento do Ensino de Matemática (KMT): Inclui teorias (formais e pessoais), 

estratégias e atividades de ensino, como as tendências em educação de Matemática, 

explicações instrucionais e os diversos modos e recursos para apresentar um conteúdo. 

Categorias do KMT: a) teorias de ensino; b) recursos e materiais didáticos; 
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c) estratégias, técnicas, tarefas e exemplos (VASCO; MORIEL JUNIOR; 

CONTRERAS, 2017); 

 
b) Subdomínio Conhecimento das Características da Aprendizagem de Matemática 

(KFLM): Explora a questão relacionada à aprendizagem dos alunos, ou seja, como os 

estudantes aprendem os conteúdos matemáticos, sua forma de interagir com os 

conteúdos (como estratégias comuns de resolução de problemas), as características 

do processo de compreensão, erros comuns, dificuldades e a linguagem comumente 

usada por eles ao lidar com o conteúdo. Também estão incluídas teorias (formais e 

pessoais) sobre o desenvolvimento cognitivo dos alunos em relação à Matemática. 

Categorias do KFLM: a) teorias de aprendizagem; b) fortalezas e dificuldades; c) 

forma de interação com o conteúdo matemático; d) interesses e expectativas (VASCO; 

MORIEL JUNIOR; CONTRERAS, 2017); 

 
c) Conhecimento dos Parâmetros da Aprendizagem de Matemática (KMLS): Está 

relacionado às questões relativas ao currículo, tais como: normas, formas de avaliação 

para progressão do aluno e objetivos de desempenho de organismos externos. São 

fontes possíveis desses conhecimentos, os resultados de pesquisas na área de educação 

Matemática e opiniões de professores experientes sobre o sucesso no ensino. 

Categorias do KMLS: a) expectativas de aprendizagem; b) nível de desenvolvimento 

conceitual e procedimental esperado; c) sequenciamento com temas anteriores e 

posteriores (VASCO; MORIEL JUNIOR; CONTRERAS, 2017). 

 
2.2.1.2 Domínio Conhecimento Matemático (MK) 

 
 

Esse é o Domínio Conhecimento Matemático designado pela sigla inglesa MK, 

conferida pelos autores do modelo e se subdivide em três subdomínios, demonstrados pelas 

alíneas: a) conhecimento da Prática da Matemática (KPM); b) conhecimento da Estrutura da 

Matemática (KSM); c) conhecimento dos Tópicos (KoT), com descrição das características de 

cada um dos subdomínios. 

 
a)  Subdomínio Conhecimento da Prática da Matemática (KPM): Abrangem 

maneiras de produzir Matemática, elementos que estruturam uma demonstração 

e estratégias para argumentar, generalizar e explorar 
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matematicamente. Categorias do KPM: a) hierarquia e planejamento de como 

proceder para resolução de problemas da Matemática; b) formas de validação e 

demonstração; c) o papel dos símbolos e do uso do idioma formal; d) processos 

associados à resolução de problemas como forma de produzir na Física; e) 

práticas particulares da produção científica na Física; f) condições necessárias e 

suficientes para gerar definições (VASCO; MORIEL JUNIOR; CONTRERAS, 

2017); 

 
b) Conhecimento da Estrutura da Matemática (KSM): Refere-se às conexões 

intraconceituais entre tópicos de diferentes áreas da Matemática, assim como 

as relações entre tópicos elementares e avançados prévios e futuros. Categorias 

do KSM: a) conexões de complexização; b) conexões de simplificação; c) 

conexões transversais; d) conexões auxiliares (VASCO; MORIEL JUNIOR; 

CONTRERAS, 2017); 

 
c) Conhecimento dos Tópicos (KoT): Engloba o conhecimento dos tópicos da 

Matemática isoladamente, dos procedimentos, definições, propriedades, 

aplicações e fenômenos em que objetos matemáticos têm origem. Categorias do 

KoT: a) procedimentos: Como fazer? Quando pode ser feito? Por que se faz desta 

forma? e Características dos resultados; b) definições, propriedade e seus 

fundamentos; c) registros e representações; d) fenomenologia e aplicações 

(VASCO; MORIEL JUNIOR; CONTRERAS, 2017). 

 
Na centralidade do modelo MTSK estão inseridas as crenças sobre a Matemática, 

pertencentes ao domínio MK e ao subdomínio KMLS, que está incluso no domínio PCK e se 

articula com os demais subdomínios do supracitado domínio. As crenças provêm da experiência 

profissional e pessoal do professor, embora sejam consideradas convicções dos docentes e não 

um conhecimento fundamentado cientificamente (CARRILLO et al., 2014). 

Para tanto, o TSK Group vem tecendo estudos em duas perspectivas: perspectiva 1 - 

estudos que utilizam o MTSK como fundamentação/ferramenta analítica; perspectiva 2 - 

estudos para criação/desenvolvimento do MTSK, juntamente ao grupo do Red Iberoamericana 

MTSK, que sistematicamente tem contribuído com pesquisas, inovações e possibilidades na 

aplicação para profissão docente (SILVA, 2020). 
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Portanto, o movimento em definir a especialização de modelos usuais de conhecimento 

de professores por componente curricular teve início com a Matemática, primeiramente com 

Ball et al. (2008), por meio do modelo MKT e, posteriormente, o Conhecimento Especializado 

de Professores de Matemática (MTSK) por Carrillo et al., (2014). 

Embora cada autor apresente sua especificidade em relação aos conhecimentos 

especializados do professor, de maneira isolada, sistematizam concepções relativas à 

profissionalização de professores e juntos convalidam um corpus de saberes/conhecimentos 

mobilizados pelo professor com a finalidade de melhorar a formação de professores. 

Houve uma evolução acerca dos estudos referentes ao conhecimento de professores, 

bem como os modelos foram sendo aprimorados, além de ser realizada a transposição para 

outros componentes curriculares na área das Ciências da Natureza, com destaque da Física com 

o modelo Conhecimento Especializado de Professores de Física (PTSK) desenvolvido por 

Lima (2018); Conhecimento Especializado de Professores de Química (CTSK) por Soares 

(2018); e Conhecimento Especializado de Professores de Biologia (BTSK) por Luís, Monteiro 

e Carrillo (2015) e Silva (2020). Destacamos, também, que está ocorrendo a transposição do 

MTSK para a Língua Portuguesa, com o objetivo da construção do modelo de Conhecimento 

Especializado de Professores de Língua Portuguesa (PLTSK) (MOREIRA et al., 2019). 

Os modelos e conjuntamente a Análise de Conteúdo de Bardin (2016) serão utilizados 

para fundamentar os aspectos relativos à análise de dados da pesquisa, além das categorizações 

encontradas nos seis subdomínios dadas a priori pelo Modelo BTSK, registrados nas pesquisas 

de Luís, Monteiro e Carrillo (2015) e Silva (2020). Portanto, fundamenta-se na utilização do 

referido modelo como uma ferramenta analítica para melhor compreender o conhecimento do 

professor de Biologia a partir do seu objetivo principal. 

 
2.2.2 Conhecimento Especializado de Professores de Biologia 

 
 

A   respeito   da   ―construção‖   do   Conhecimento   Especializado   de   Professores   de 

Biologia – BSTK, Silva (2020, p. 29) aborda que o modelo se encontra no status de construção 

por Luís, Monteiro e Carrillo (2015) e, dessa forma, ainda ―[...] não apresenta a descrição 

de todas as categorias dos subdomínios e também não apresenta a descrição das crenças dos 

professores, que no MTSK ocupa o centro do modelo‖, ao mesmo tempo, ainda não elucida 

fundamentos peculiares do ensino de Biologia. 
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Nesse aspecto, Silva (2020) também discorre que a fundamentação teórica para os 

indicadores das categorias surgiu de revisões de literatura e dos dados analisados, os quais irão 

subsidiar esta pesquisa. 

Portanto, com base na fundamentação teórica para os indicadores das categorias de Luís, 

Monteiro e Carrillo (2015) e Silva (2020) que serão apresentados a seguir, conforme a Figura 

4. 

Figura 4 - Modelo do Conhecimento Especializado dos Professores de Biologia - BTSK 

Fonte: Luís, Monteiro e Carrillo (2015). 

 

Os três subdomínios concernentes ao domínio do Conhecimento da Biologia (BK). 

Salientamos que todos os subdomínios possuem suas definições estabelecidas, porém, apenas 

o subdomínio Conhecimento dos Temas da Biologia – KoBT tem descrito explicitamente suas 

categorias internas, vamos a elas: 

O subdomínio Conhecimento dos Temas da Biologia (KoBT) é relativo ao 

conhecimento das definições, fenômenos, teorias, representações e aplicações dos conteúdos da 

Biologia (LUÍS; MONTEIRO; CARRILLO, 2015; SILVA, 2020). Para subsidiar as categorias 

internas do subdomínio citado, utilizamos a descrição da forma e formato de Silva (2020) e 

serão considerados exclusivamente temas relativos à fisiologia vegetal. Pertence a esse 

subdomínio o conhecimento do professor e pode ser manifestado pela definição acerca do  

cloroplasto,  como  ele  sendo:  ―[...]  uma  organela  que  possui  duas  membranas,  que 

controlam a entrada e saída de íons e moléculas: sua membrana interna não está invaginada 

como nas mitocôndrias [...]‖ (MARRENCO; LOPES, 2009, p. 48). Inclui o conhecimento de 

propriedades, que podemos exemplificar pela composição do cloroplasto: ―[...] contêm DNA 
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e ribossomos embebidos numa matriz fluída, chamada de estroma. Além de conter clorofila e 

pigmentos associados (carotenos e xantofilas).‖ (MARRENCO; LOPES, 2009, p. 28). 

Também é possível o professor mobilizar conhecimentos especializados sobre os Temas 

da Biologia – KoBT ao versar o conteúdo das relações harmônicas interespecíficas, definindo 

o significado, ocorrência, benefícios de mutualismo, protocooperação, inquilinismo e 

comensalismo (SILVA, 2020). No Quadro 1 serão elencadas as categorias pertencentes a esse 

subdomínio, a saber: 

 
Quadro 1 - Categorias do Conhecimento dos Temas da Biologia – KoBT 

 

Categorias do Conhecimento dos Temas da Biologia – KoBT 

1. Conhecimento de Conceitos e de Exemplos Associados 

Conhecimento das definições ou propriedades específicas que caracterizam os 

elementos ou conceitos biológicos e exemplos que auxiliam na definição (SILVA, 

2020). 

Ex: A célula vegetal é a unidade fundamental da vida, sendo, portanto, de suma 

importância conhecer sua estrutura, seu funcionamento, sua organização e suas inter- 

relações com outras células para entender o desenvolvimento da planta. Há dois grandes 

grupos de células que diferem entre si no tocante à estrutura celular básica, 

denominados de procariontes e eucariontes. Exemplos de seres eucariontes: 

protozoários, algas, fungos, plantas e animais (MARRENCO; LOPES, 2009). 

2. Conhecimentos de Leis, Princípios e Teorias 

Conhecimento das leis, princípios e teorias associadas aos conteúdos de Biologia 

(SILVA, 2020). 

1ª Lei de Mendel: Todas as características de um indivíduo são determinadas por genes 

que se agregam, sofrem separação durante a formação dos gametas, sendo que, célula 

espermática masculina (anterozóide) e célula feminina (oosfera) transmitem apenas 

um gene para seus descendentes (LINHARES; GEWANSZNADAJDER, 
2012; SILVA, 2020). 

3. Conhecimentos dos Fatos e Fenômenos 

Conhecimentos acerca dos fatos e fenômenos revelados como verdades dogmáticas e 

dos fenômenos biológicos enquanto processos e sequências de acontecimentos 

biológicos (SILVA, 2020, p. 30). 

Em  condições  adequadas,  ―[...]  a  semente  germina  e  origina  a  nova  plântula  na 

sequência: radícula, caulículo, gêmula e cotilédone.‖ (LINHARES; 
GEWANSZNADAJDER, 2012, p. 117). 

4. Conhecimentos de Procedimento e Técnicas de Observação 

Conhecimentos sobre meios e técnicas descritas para realizar determinada observação, 

bem como sobre quando e como realizar (SILVA, 2020, p. 30). 

―Observação de parênquima clorofiliano de uma folha ao microscópio.‖ (LINHARES; 
GEWANSZNADAJDER, 2012, p. 113). 

5. Conhecimentos de Modelos relacionados aos Conteúdos 
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Conhecimento acerca de estruturas ou registros que permitem diferentes 

representações de um determinado conteúdo (SILVA, 2020). 

As partes da flor relacionadas à reprodução são chamadas de estames e carpelos, 

estruturas reprodutivas masculinas e femininas respectivamente (SANTOS; 
AGUILAR; OLIVEIRA, 2010). 

6. Conhecimento sobre Aplicação do Conteúdo 

Conhecimento diverso que podem ser articulados ao conteúdo, que permitem ao 

professor conhecer os diferentes significados que se podem atribuir ao conteúdo 

(SILVA, 2020). 

Os organismos clorofilados, como os vegetais, são capazes de realizar fotossíntese, ou 

seja, transformar água e o gás carbônico retirados do ambiente em glicose. A 

fotossíntese pode ser assim resumida: 

 
Luz/clorofila 

6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6 O2 
(LINHARES; GEWANSZNADAJDER, 2012, p. 159). 

Fonte: Baseado em Luís, Monteiro e Carrillo (2015) e Silva (2020) com alterações da autora (2020). 

O subdomínio, Conhecimento da Estrutura da Biologia (KSB) designa o 

conhecimento da estrutura da Biologia e das relações entre os diferentes conteúdos (LUÍS; 

MONTEIRO; CARRILLO, 2015; SILVA, 2020). A manifestação desse conhecimento pode ser 

identificada, por exemplo, quando em uma aula sobre fotossíntese, o professor, ao 

contextualizar o tema, poderá explicar acerca dos elementos necessários para a planta realizar 

a fotossíntese, esclarecer os conceitos de água, gás carbônico e sais minerais glicose e oxigênio 

(conceitos que remetem a materialidade do processo), vasos condutores de seiva bruta e 

elaborada; e também o conceito de energia luminosa (conceito que remete a processo). Ao 

construir a equação geral da fotossíntese é mobilizado um sistema de conceitos, do mesmo 

modo, para explicar o processo da respiração, também são utilizados conceitos, nos quais os 

produtos da fotossíntese, glicose e oxigênio, passam a ser reagentes na equação da respiração 

celular. E a água e o gás carbônico passam a serem produtos desse processo e como produto 

final: produção de energia para o vegetal crescer e se reproduzir. Os conceitos científicos de 

fotossíntese e respiração celular são temas que relacionam entre si aspectos bioquímicos, 

ecológicos, anatômicos, fisiológicos e de energia, os quais necessitam de uma visão integradora 

do assunto (OLIVEIRA; TRAZZI, 2016). 

O subdomínio, Conhecimento da Natureza da Ciência (KNoS), conforme Silva 

(2020), refere-se ao conhecimento da natureza, dos princípios e das grandes ideias sobre 

ciências, de ciência e em ciências. Além dos métodos e procedimentos científicos, 

exemplificado e evidenciado pelo professor durante a realização de uma aula prática: usando 

uma  flor  para  verificar  suas  estruturas,  ―[...]  com  flores  grandes,  preferencialmente,  com  o 
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auxílio de pinça, estilete, agulha separar as partes de uma flor [...] Sacudir o estame e verificar 

se caem grãos de pólen.‖ (LINHARES; GEWANSZNADAJDER, 2012, p. 127), observar ao 

microscópio e registrar o que visualizaram. 

Os Conhecimentos das Big Ideas da Biologia pertencem a este subdomínio, usamos o 

conceito de Ecologia para exemplificar uma Big Idea, explicitamos: 1) A etimologia da palavra 

―ecologia‖ deriva do grego oikos = casa e logos = estudo, significando assim, o estudo ambiente 

da casa, que inclui todos os organismos que estão inseridos nela e todos os processos funcionais 

que a torna habitável; 2) Níveis de organização do processo de acordo com a interação em cada 

nível com o ambiente físico (energia e matéria) produzem sistemas funcionais característicos 

(CALLAWAY, 1988). O exemplo Evolução e suas propriedades, apresentado por Silva (2020), 

também podem se aplicar à Ecologia, pois os níveis de organização ou sistemas biológicos 

utilizam energia livre e o componente molecular para crescer, reproduzir e manter a 

homeostase; 3) Os sistemas vivos armazenam, recuperam, transmitem e respondem a 

informações essenciais aos processos da vida; e 4) Os sistemas biológicos interagem, e esses 

sistemas e suas interações possuem propriedades complexas (AP BIOLOGY, c2020 apud 

SILVA, 2020). Essa discussão vai ao encontro da explicação encontrada em Callaway (1988). 

Detalharemos, a seguir, os três subdomínios do domínio do Conhecimento Pedagógico 

do Conteúdo (PCK). 

O subdomínio Conhecimento do Ensino de Biologia (KBT), segundo Silva (2020), 

está relacionado ao conhecimento de estratégias de ensino da Biologia, bem como o uso de 

recursos didáticos e materiais (uso de microscópio, trabalho experimental, aulas de campo, 

seminários, questionários, uso e/ou montagem de modelos tridimensionais e maquetes, uso de 

analogias, fragilidades e fortalezas do ensino). 

As estratégias de ensino da Biologia, consideradas como um dos conhecimentos 

especializados que o professor de Biologia deve ter, podem ser encontradas em Perrenoud (2000   

apud   SILVA,   2020,   p.   32)   ao   dizer   que:   ―Torna-se   necessário   o   domínio   de 

métodos/técnicas de ensino e de estratégias para dirigir e orientar a aprendizagem dos alunos 

pelos professores de Ciências e Biologia.‖ Segundo Silva (2020), esse subdomínio também 

caracteriza as fortalezas e fragilidades do ensino de Biologia, a forma como são desenvolvidas 

as práticas pedagógicas pelos professores e como consideram os aspectos pedagógicos que 

permeiam as ações. 
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Esse conhecimento especializado também encerra os aspectos positivos e os desafios do 

ensino de Biologia, bem como o desenvolvimento didático e uso de ferramentas metodológicas 

pelos professores. 

O conhecimento fica evidente quando o professor volta o seu olhar para a era da 

informática, pois a presença do computador, possivelmente, está incorporada ao dia a dia do 

estudante, em cada local frequentado: supermercado, banco, cinema, lojas, escola e a casa. O 

acesso à Internet propicia trocas de informações de modo mais dinâmico e interativo. Quanto 

a  isso  Cortella  (1995,  p.  35  apud  VIANNA;  ARAÚJO,  2018,  p.  138)  afirma  que  ―A 

informática é um instrumento e um método, não é uma finalidade.‖ Como esta se faz presente 

na vida do estudante, pode ser empregada uma ferramenta metodológica ou como um elemento 

facilitador, e possível potencializador da aprendizagem. 

 
O subdomínio, Conhecimento das Características da Aprendizagem da Biologia 

(KFLB) expressa o conhecimento da forma como os alunos aprendem Biologia e diz respeito, 

de  acordo  com  Silva  (2020,  p.  33)  ao  ―[...]  trabalho  prático  como  elemento  facilitador, 

facilidades e necessidades formativas na aprendizagem, alternativas como desbloqueio às novas 

aprendizagens.‖ 

As características de aprendizagem da Biologia, segundo Silva (2020) são relativas à 

forma como se dá a construção do pensamento acerca dos conceitos de Biologia e ao mesmo 

tempo se traduz na materialização dessa construção, por meio de ações facilitadoras e 

―desbloqueadoras‖, que, por muitas vezes, estarão ligadas à interação com o conteúdo e aluno 

com aluno, ou diretamente do aluno com o professor, nesse aspecto Carrilo et al. (2014) afirma 

que cabe considerar: 

 
[...] o conhecimento que o professor tem sobre as expectativas e interesses dos 

alunos em relação à matemática. Por exemplo, o conhecimento que o professor 

tem sobre os pré-conceitos de facilidade ou dificuldade que os alunos associam 

às diferentes áreas da matemática (CARRILLO et al., 2014, p. 33). 

 

Podemos exemplificar com a proposta de ensino por investigação científica, que, para 

Azevedo (2018), trabalhos em pesquisa em ensino têm demostrado que os estudantes aprendem 

mais sobre a Ciência/Biologia e desenvolvem melhor seus conhecimentos conceituais quando 

participam de investigações científicas e quando se tornam proativos na construção do 

conhecimento. Nessa perspectiva, Freire (2018, p. 25) reitera ―[...] que ensinar 
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não é transferir conhecimento, conteúdos, nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá 

forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado.‖ 

Nesse contexto, Sasseron e Carvalho (2008) coadunam com Azevedo (2018) quando 

afirmam que: 

 
[...] emerge a necessidade de um ensino de ciências capaz de fornecer aos 

alunos não somente noções e conceitos científicos, mas também é importante 

e preciso que os alunos possam ―fazer ciência‖, sendo defrontados com 

problemas autênticos nos quais a investigação seja condição para resolvê- 

los. (SASSERON; CARVALHO, 2008, p. 335). 

 

Quanto ao subdomínio Conhecimento dos Standards de Aprendizagem da Biologia 

(KBLS) trata-se do conhecimento dos parâmetros de aprendizagem da Biologia, normas e 

programas instrucionais, estrutura curricular, complementos ao currículo, estudos 

complementares e relações ontológicas (SILVA, 2020). 

Esse conhecimento especializado está voltado para os parâmetros normativos, envoltos 

aos processos de ensino-aprendizagem da Biologia e suas expectativas, expressos na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), que destaca: a importância do ensino contextualizado, 

bem como, pautado no uso criterioso de diversas tecnologias com implicações éticas, 

socioculturais, políticas e econômicas da contemporaneidade na direção da formação integral 

do estudante (BRASIL, 2018); do ensino que mergulhe na Alfabetização Científica, defendida 

por Chassot (2002) como uma das medidas para fomentar alternativas que privilegiam uma 

educação mais comprometida; da dimensão ontológica, pautada na capacidade do ser 

consciente de suas necessidades. Esse conhecimento especializado compreende que a sala de 

aula deve ser um espaço de materialização de uma Ciência, interdisciplinar e contextualizada, 

que contribua com uma educação que possibilita aos estudantes apropriar-se do conhecimento 

para uma melhor qualidade de vida. 

Segundo Silva (2020), percebe-se que o modelo do BTSK, mesmo apresentando 

especificidades da Biologia, contém as três categorias de conhecimentos presentes no 

desenvolvimento cognitivo do modelo de Shulman (1987 apud ALMEIDA et al., 2019), que 

vem a ser o modelo que subsidia os demais modelos pedagógicos. Nesse modelo, o 

conhecimento do conteúdo busca compreensões acerca da estrutura da disciplina e a 

organização cognitiva do conteúdo, objeto de estudo, e compreende o domínio dos aspectos 

atitudinais, conceituais, procedimentais, representacionais e validativos do mesmo 

(SHULMAN (1987 apud ALMEIDA et al., 2019). O conhecimento pedagógico do conteúdo, 

possui relação com o desenvolvimento e com a apresentação do conteúdo de forma 
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a torná-lo compreensível aos estudantes. Por sua vez, o conhecimento curricular, relaciona-se 

ao ―currículo‖ como o conjunto de programas elaborados para o ensino de assuntos e tópicos 

específicos em um dado nível (SHULMAN 2005 apud ALMEIDA; BIAJONE, 2007; SILVA, 

2020). Em síntese, o BTSK enquanto Conhecimento da Biologia. se caracteriza como o 

conhecimento que o professor tem, ou deve ter, do conteúdo a ser abordado. 

Em relação ao Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK), ele está fundamentado 

nas ações, decisões e parâmetros exigidos pela profissão docente para o processo de ensino e 

aprendizagem. O modelo BTSK apresenta separadamente – somente para efeito de 

análise/categorização - os elementos de conhecimento especializado, porém, é no seu conjunto 

que a natureza da profissão docente se configura. Dessa forma, Silva (2020) questiona, como 

poderia servir ao professor o conhecimento da definição de um elemento apenas (KoBT), sem 

ao menos ―[...] conhecer uma estratégia de ensino, relacionada ao KBT que o permite 

sistematizar tal conceito em sala de aula.‖ (SILVA, 2020, p. 35), sem considerar modos e 

estratégias de aprendizagem utilizadas, individual ou coletivamente, pelos estudantes (KFLB) e 

por último, tendo como objetivo alcançar determinado nível de desenvolvimento cognitivo e 

conceitual naquela etapa escolar (KBLS). 

Assim, com base no objetivo geral em que buscamos as possíveis respostas para as 

indagações trazidas, por meio do modelo BSTK (LUÍS; MONTEIRO; CARRILLO, 2015; 

SILVA, 2020), conforme apresentada na Figura 4, mantém o mesmo formato hexagonal de 

acordo com o modelo do MTSK (CARILLO et al., 2017). 

A construção e a transposição para o BTSK ocorreram a partir do modelo teórico 

Mathematics Teacher‟s Specialized Knowledge (MTSK), que significa Conhecimento 

Especializado de Professores de Matemática, desenvolvido pela Rede Iberoamericana, sob a 

coordenação do Dr. José Carrillo Yáñez e demais colaboradores nos idos de 2014. 

Segundo Moriel Junior e Alencar (2019), o modelo MTSK caracteriza o conhecimento 

profissional específico e especializado que possui, ou deve possuir, um professor para ensinar 

matemática, analogamente à Biologia e parafraseando Moriel Junior e Alencar (2019), agora 

sendo o conhecimento profissional específico e especializado que possui, ou deve possuir, um 

professor para ensinar Biologia, o BTSK. 

 

Portanto, o Conhecimento Especializado do Professor de Biologia (BTSK) que foi 

transposto por Luís, Monteiro e Carrilo (2015) de Portugal, sendo parte do referencial teórico 

de Silva (2020) do estado de Mato Grosso/Brasil, cuja dissertação traz como título 

Conhecimento Especializado de Professores de Biologia: análises de relatos de prática no 
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Ensino Médio, como já visto, fazem parte do referencial teórico desta pesquisa e tem como 

objetivos: 

 

OBJETIVO GERAL 

 
Compreender quais conhecimentos especializados do professor a ensinar e para ensinar 

contribui para a Alfabetização Científica dos estudantes. 

 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Conhecer/analisar os elementos da Alfabetização Científica na prática docente do 

professor atuante na Escola em Tempo Integral, sob a perspectiva do Conhecimento 

Especializado do Professor de Biologia - BTSK. 

 Refletir acerca das implicações do conhecimento didático – PCK - e conhecimento 

da Ciência Biologia – BK - na prática docente a respeito da fisiologia vegetal de 

plantas superiores. 

 

 
2.3 O ensino de ciências e a alfabetização científica 

 

 
Este espaço destina-se a uma breve contextualização do Ensino de Ciências, enfoque 

acerca da Alfabetização Científica e o Conhecimento Especializado de Professores de Biologia 

(BTSK) para se tentar responder ao problema de pesquisa. 

 
2.3.1. Contextualizando o ensino de Ciências 

 
 

Aqui, abordaremos alguns aspectos históricos, políticos, sociais e econômicos que 

permeiam a evolução do conhecimento e o desenvolvimento do Ensino de Ciências, com a 

consequente Alfabetização Científica como possibilidade na formação integral do estudante, 

apresentando também uma abordagem do Conhecimento Especializado de Professores de 

Biologia (BTSK). 

Pode-se inferir que, desde a segunda metade do século 19, houve uma maior 

transformação da sociedade, a partir da observação de determinados fenômenos e 
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consequentemente na evolução do conhecimento (MARTINS, 2009). Conhecimento esse, 

como diria Chassot (2016a), que com o concurso da História da Ciência tem seu acesso 

facilitado e de um modo mais amplo, com a história da construção do próprio conhecimento, 

porém, quase que centrado exclusivamente no mundo ocidental, sob a ótica eurocêntrica e 

geralmente, as práticas docentes acompanham esse desenvolvimento. O autor defende que é 

preciso buscar entender como se ―[...] enraíza e é enraizada a construção do conhecimento.‖ 

(CHASSOT, 2016a, p. 284) e esse entendimento parece ser um facilitador para melhorar a 

prática docente. 

A abordagem dos aspectos inerentes à evolução do conhecimento e ao desenvolvimento 

do Ensino de Ciências incide em uma compreensão mais ampla, tanto do processo evolutivo, 

como as implicações que proporcionam a formação da cidadania. Portanto,  segundo  Chassot  

(2016a,  p.  64)  ―[...]  a  história  da  Ciência  é  uma  facilitadora  da Alfabetização Científica do 

cidadão e da cidadã.‖ 

Na década de 1950, o principal objetivo do Ensino de Ciências era a formação de 

cientistas, assim, esperava-se que alguns estudantes fossem identificados precocemente como 

futuros cientistas (LOMEU, 2018). Dessa forma, a preocupação central dos ensinamentos era 

apenas para aquele que, possivelmente, poderia se destacar na área de Ciências e consolidar- se 

como um futuro cientista. Segundo Bizzo (2009) para os demais estudantes, que consistia na 

grande maioria, o Ensino de Ciências não passava de uma espécie de placebo pedagógico 

―[...]  que  tinha  que  ser  ingerido  durante  alguns  anos  seguidos  sem  qualquer  utilidade.‖ 

(BIZZO, 2009, p. 14). 

Para exemplificarmos a fala anterior, destacamos um episódio, definido com o 

lançamento em 1957, do primeiro satélite artificial pela URSS que marcou os Estados Unidos 

durante a guerra fria. Para vencer a batalha espacial, investiram em recursos humanos e 

financeiros, sem precedentes na história da educação, a fim de produzir os projetos de 1ª geração 

no ensino de Física, Química, Biologia e Matemática para o Ensino Médio. Esse 

empreendimento tinha como perspectivas a formação de uma elite que garantisse a hegemonia 

estadunidense na conquista do espaço, e disso dependia, em boa parte, de uma escola básica em 

que os cursos das Ciências identificassem e incentivassem jovens talentos a seguir carreiras 

científicas (KRASILCHIK, 2000). Esse período, tido como marcante e ao mesmo tempo crucial 

na história do ensino de Ciências, influi até hoje nas tendências curriculares das várias 

disciplinas, tanto no Ensino Médio, quanto no Fundamental e repercutiu em diversos países de 

diferentes formas. 
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Enquanto isso, no Brasil, com a sanção da Lei nº 4.024, de Diretrizes e Bases da 

Educação, de 21 de dezembro de 1961, quando o Ensino de Ciências passou a fazer parte dos 

currículos ginasiais (atual Ensino Fundamental - anos finais) e aumentou a carga horária do 

curso colegial, em Física, Química e Biologia (atual Ensino Médio), essas disciplinas passavam 

a ter a função de desenvolver o espírito crítico com o exercício do método científico. O cidadão 

seria preparado para pensar lógica e criticamente e assim se tornaria capaz de tomar decisões 

com base em informações e dados. 

Quando do golpe militar de 1964, o objetivo do Ensino de Ciências passa a ser 

responsável pela formação do trabalhador, pois à medida que a Ciência e a tecnologia evoluíam, 

o processo de industrialização necessitava de mão de obra qualificada. 

Passados alguns anos, em 1971, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

nº 5.692, que estabelecia novos objetivos ao Ensino de Ciências por influências externas, agora 

se apresenta com caráter profissionalizante. Nesse aspecto, Krasilchik (2000) argumenta que as 

escolas no Brasil, como sempre, refletem as mudanças que ocorrem na sociedade, sendo elas: 

política, econômica, social e culturalmente. E cada governo que ascende ao poder decreta 

medidas reformistas que atingem, principalmente, os ensinos básico e médio, e isso ocorre em 

função de alterações no âmbito da política e economia, tanto em nível nacional quanto 

internacional. 

Nas últimas décadas do século passado, houve expansão do conhecimento no ensino 

de Ciências, e com isso, surgiram ações governamentais de fomento para a área das Ciências, 

envolvendo governos, associações científicas, instituições internacionais e envolvimento de 

profissionais da educação entre outras. Uma dessas ações foi o movimento de 

institucionalização para melhoria do ensino de Ciências no Brasil, que aconteceu por meio do 

Instituto Brasileiro de Educação e Cultura (IBECC), mais tarde pela Fundação Brasileira para 

o Desenvolvimento de Ensino de Ciências (Funbec) e pelo Centro de Treinamento de 

Professores de Ciências de São Paulo (Cecisp). O Brasil participou do projeto do Biological 

Science Curriculum Study (BSCS). O IBECC-Funbec tornou-se um centro de divulgação 

internacional de projetos, destacando-se na realização de cursos para lideranças brasileiras e 

latino-americanas, com o apoio da UNESCO e de outras fundações. Formou-se uma rede de 

inovação nos centros de ensino de Ciências em alguns estados e países da América do Sul, 

como: Peru, Colômbia, Venezuela, Argentina e Uruguai (KRASILCHIK, 2012). 

Percebe-se que o crescimento das Ciências da Natureza, considerando a Biologia, a 

Física e a Química, decorrem do desenvolvimento do próprio ser humano ao longo de sua 

história. Dá-se a partir dos olhares sobre a natureza e sobre os fenômenos, a construção e 
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conexão de teorias, a evolução do conhecimento, o desenvolvimento de tecnologias e novas 

descobertas, tudo corresponde às profundas transformações pelas quais tem passado o mundo, 

na produção dos serviços e da cultura (ANDRADE; CAMPOS, 2009; MARTINS, 2009). Ao 

mesmo tempo é induzido por políticas de financiamento e interesses econômicos, cuja aplicação 

tecnológica nem sempre é exequível pelos maiores interessados, que no nosso caso seriam as 

escolas. 

Para Náder (2009) a ciência é desenvolvida pelos seres humanos, cheios de sonhos, 

ideias e projetos do seu tempo, de forma individual ou coletiva. Sendo assim, é nítido o 

caráter historicamente humano da produção e também da utilização da ciência, ou seja, nem 

natural, nem a única possível, apenas que, frente às condições de sua produção, a sua aplicação 

prevaleceu. Assim, é um contínuo discutir o Ensino das Ciências, primeiramente do seu 

processo evolutivo e agora no âmbito do processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, 

desenrola-se ora na perspectiva da formação inicial e continuada dos professores ora na atuação 

do professor em sala de aula e, por último, no processo de aprendizagem do estudante. 

Para os autores Barbosa, Dias e Simão (2018) as discussões sobre formação de 

professores nas instituições formadoras indicam como sendo um grande desafio nas 

licenciaturas a formação de um profissional crítico-reflexivo, que consiga articular teoria e 

prática a partir da incorporação dos saberes do campo educacional em suas atividades. Porém, 

para os autores, cabe à formação inicial oferecer aos licenciados a habilidade de confrontar e 

relacionar os saberes relativos ao conhecimento específico do conteúdo e os saberes 

pedagógicos, de modo a considerar a organização dos processos de ensino, aprendizagem e 

avaliação, o que promove, em última instância, reflexões sobre as práticas desenvolvidas, a fim 

de conceder a essas práticas, novos significados. 

Outro espaço considerado como ideal para refletir sobre a prática é o da formação 

permanente.  Para  Freire  (2018,  p.  40),  ―É  nesse  momento  ou  espaço  que  o  professor  deve 

pensar criticamente sobre a prática de hoje ou de ontem a fim de melhorar a próxima prática.‖ 

Nesse sentido Pimenta (2012) reitera que a pedagogia e as demais ciências da educação estão 

encarregadas de produzir os novos significados, pois ―[...] não se pode mais educar, formar, 

ensinar apenas com o saber (das áreas do conhecimento) e o saber fazer (técnico/tecnológico).‖ 

(PIMENTA, 2012, p. 8). É necessária a contextualização dos atos, dos variados determinantes, 

a compreensão de que a particularidade dos contextos necessita de referências da filosofia, da 

história, da sociologia, da psicologia etc. Referências estas, que 
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constituem o que se pode chamar de cultura profissional da ação, ou seja, que permitem elucidar 

e dar sentido à ação. 

Nesse contexto, porém especificamente sobre os professores de Biologia, Trevisan 

(2016) afirma que pesquisas têm apontado que a formação dos professores em Ciências 

Biológicas ocorre muitas vezes de forma a privilegiar a teoria, sem articulação com a prática 

social, que pode acabar influenciando diretamente no componente curricular na educação 

básica. 

Diante dessa multiplicidade de posicionamentos, Krasilchik (2004, p. 16) destaca que 

o ensino de Ciências e de Biologia ainda é realizado de ―[...] forma descritiva, com excesso de 

terminologias, sem vinculação com a análise do funcionamento das estruturas.‖, ou seja, os 

estudantes recebem uma gama significativa de tópicos que, muitas vezes, não são articulados 

com atividades que permitem a compreensão de seus reais significados. A compreensão de 

tópicos, de vocabulário, códigos e conceitos específicos de uma ciência quando não são 

apresentados de forma contextualizada, tornam o processo de aprendizagem pouco motivador. 

Nesse aspecto, parafraseando Martins (2009), ―[...] é como se essa ciência estivesse à parte 

das técnicas que envolvem todos os aspectos da vida humana, podendo assim ser apresentados 

sem referência a elas.‖ (MARTINS, 2009, p. 27). 

De acordo com Pietrocola (2018), os conhecimentos relativos às ciências são capazes 

de desencadear processos prazerosos, eles são, em geral, capazes de produzir emoções positivas 

e duradouras nos estudantes. Porém, rapidamente, o prazer é substituído pelo tédio e aversão e, 

na maioria das vezes, a ciência é apresentada sem conexão com coisas que são próximas, que 

são cotidianas e assim, infelizmente, farão pouco sentido para o estudante. 

Para os autores do livro Ensino de Ciências: Fundamentos e Métodos, Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2011), a maioria dos professores da área de Ciências Naturais ainda 

permanece utilizando apenas o livro didático, e ao mesmo tempo, continua insistindo na 

memorização de informações isoladas, presumindo na importância dos conteúdos 

tradicionalmente estudados, ainda sem falar das aulas expositivas como formas principais de 

ensino.  Para  os  autores  supracitados  ―[...]  a  formação  dos  professores  de  Ciências  também 

parece não se ter dado conta da mudança ocorrida no perfil dos alunos das escolas [...]‖ 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p. 127). 

Nessa perspectiva, as autoras Andrade e Campos (2009) abordam que a diversidade de 

estudantes nas salas de aula e o desenvolvimento de pesquisas na área biológica, com 

influências diretas na sociedade, requerem do ensino de Biologia o atendimento a essa 

diversidade social, cultural e científica. Cabe destacar que, no Brasil, somente a partir da 
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década de 1970, ocorreu a democratização do acesso à educação fundamental pública. Assim, 

o desafio de colocar o saber científico ao alcance de um público escolar em escala - até então 

sem precedentes, um público heterogêneo, formado por diversos segmentos sociais, em que a 

maioria desses segmentos não havia frequentado a escola - não pode ser enfrentado com as 

mesmas práticas docentes de outras épocas, ou da escola de poucos, ou para poucos 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011). 

Nesse sentido, Krasilchik (2009) coloca que a situação do ensino das Ciências é uma 

preocupação de âmbito mundial, que dados de diversas fontes, principalmente de exames 

internacionais e nacionais, revelam que, no Brasil e em muitos outros países, o aprendizado dos 

estudantes é precário e, pouquíssimas vezes as metas são alcançadas. Isso indica a necessidade 

de superação da memorização de informações, muitas vezes irrelevantes e desconexas. 

É notável que, cada vez mais, se exija que o professor em formação precise conhecer o 

maior número de estratégias metodológicas apropriadas, de forma a favorecer o processo de 

ensino e aprendizagem, permitindo que os estudantes reorganizem e compreendam os conceitos 

científicos. Nesse aspecto, Chassot (2016b) afirma que, atualmente, o conhecimento atinge a 

escola de todos os modos e maneiras, e com qualidade diversa. Esse conhecimento é 

considerado hoje como a mudança mais radical que ocorre na escola. Para isso, notadamente é 

exigida outra postura da professora e professor, ou seja, é necessário que os professores passem 

de informadores para formadores. Gadotti (2018) incorpora a fala de Freire (2016) ao afirmar 

que é preciso refletir sobre a ―práxis‖ do professor, porém entendida como ―ação + reflexão‖ 

= práxis como ação transformadora (FREIRE, 2016 apud GADOTTI, 2018). 

Na mesma lógica de pensamento, para Chassot (2016b, p. 170) a escola que repassa 

conhecimentos já era, ela agora ―[...] precisa aprender a trabalhar criticamente alguns dentre 

os conhecimentos que chegam à mesma aos borbotões e neles procurar saberes.‖ Ensinar e 

aprender são tidos como desafios, inclusive no convívio em grupos sociais humanos. Mas, a 

escola enquanto concepção histórica e culturalmente definida, possui as condições para que isso 

aconteça de maneira que reafirme ―[...] valor e qualidade, função e constituição humana.‖ 

(CHASSOT, 2016b, p. 24). 

Em se tratando das prerrogativas ensinar e aprender, sem fazer juízo de valores, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) recomenda as competências específicas da Área Ciência 

da Natureza e suas Tecnologias. Essas, devem contribuir com os estudantes na construção de 

conhecimentos contextualizados, a fim de prepará-los para fazer julgamentos, tomar iniciativas, 

elaborar argumentos e apresentar proposições alternativas, bem como fazer 
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uso criterioso de diversas tecnologias com implicações éticas, socioculturais, políticas e 

econômicas da contemporaneidade, na direção da educação integral e da formação cidadã. 

Nessa perspectiva, a formação garantiria ao jovem ser capaz de realizar novas leituras do mundo 

e tomar decisões responsáveis, éticas e consistentes na identificação e solução de situações-

problema (BRASIL, 2018). 

Nesse sentido, Lorenzetti (2000) já definia que um dos maiores desafios do Ensino de 

Ciências é o modo de garantir a todos, os conhecimentos e as oportunidades de 

desenvolvimento de capacidades necessárias, a fim de se guiarem nesta sociedade complexa, 

compreendendo o que se passa em torno, de modo a assumir posições e intervir na sua realidade. 

Ainda assim, Chassot (2016b) afirma que há uma necessidade de o professor e da professora 

conhecerem a identidade da ciência que escolhem para ensinar, isto é, não apenas transmitir 

conhecimentos prontos, estruturados e acabados. 

 
2.3.2 Caracterizando a Alfabetização Científica 

 
 

Cachapuz et al. (2005, p. 19-20) apontam que, na Conferência Mundial sobre a Ciência 

para o século 21, ocorrida em Budapeste (1999), já se declarava: ―[...] para que um País esteja 

em condições de satisfazer as necessidades fundamentais da sua população, o ensino das 

ciências e a tecnologia é um imperativo estratégico.‖ Hoje, mais do que nunca, é preciso 

estimular e divulgar a Alfabetização Científica8 em todas as culturas e em todos os domínios  

da  sociedade,  ―[...]  com  a  finalidade  de  melhorar  a  participação  dos  cidadãos  na tomada de 

decisões referentes à aplicação dos novos conhecimentos.‖ (CACHAPUZ et al., 2005, p. 19-

20). 

Ao que permite a uma mais consistente Alfabetização Científica, Chassot (2016ª, p. 

23)   revela   que   ―[...]   seremos   capazes   de   ver   como   se   deu/dá/dará   a   construção   do 

conhecimento.‖ o resultado dessa construção permitirá aos estudantes ―[...] a capacidade de 

não apenas ler o mundo de maneira mais adequada, e sim ajudar a transformá-lo para melhor.‖ 

Dessa forma, para Chassot (2016b), a educação básica é o lugar para a realização de uma 

Alfabetização Científica, pois os estudantes passam três anos estudando Biologia, Física, 

Geografia, Química no Ensino Médio Mais os quatro anos de estudo na área de Ciências no 

Ensino Fundamental. 
 

 

 
 

8 Alfabetização Científica – em algum momento será designada pelas iniciais AC. 
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Portanto, existe a caracterização de princípios de um Ensino de Ciências, que converge 

para a formação da cidadania e precisa ser socialmente contextualizado, com destaque ao papel 

social da Ciência e suas interações multi com os aspectos sociais, políticos, históricos, 

econômicos e éticos (CHASSOT, 2016b). Desse modo, aprender Ciências, e aprender sobre 

Ciências, consiste na entrada dos estudantes numa forma diferente de pensar e de explicar o 

mundo. Ele tornar-se socializado, em maior ou menor extensão, nas práticas da comunidade 

científica com seus propósitos particulares e suas maneiras de enxergar e explicar 

peculiarmente jovem (DRIVER et al., 1994 apud VANNUCCHI, 2018). 

Assim, a ciência pode ser fonte de prazer, mas para isso precisa ser compreendida como   

atividade   criadora,   nessa   perspectiva,   Pietrocola   (2018,   p.   132)   afirma   que   ―A 

imaginação deve ser pensada como principal fonte de criatividade. [e] Explorar esse potencial 

nas aulas de Ciências deveria ser atributo essencial e não periférico.‖ E que as transformações 

ocorridas no mundo, por meio das ciências, devem ser ―[...] para que um número maior de 

pessoas tenha uma vida mais digna.‖ (CHASSOT, 2016a, p. 25-26). 

Nessa vertente, a responsabilidade dos profissionais da educação, ao ensinar Ciência, é 

procurar que alunos e alunas se transformem, com o ensino, em homens e mulheres mais 

críticos, de maneira que, conforme Chassot (2017, p. 63) sonhamos que ao fazer educação, 

―[...] os estudantes possam tornar-se agentes de transformação – para melhor – do mundo em 

que vivemos.‖ Nesse contexto, percebe-se que o conhecimento permeia praticamente todas as 

atividades humanas, de maneira implícita ou explícita, ou seja, faz parte do cotidiano das 

pessoas. Porém, na maioria das vezes, os avanços e os saberes do dia a dia não são incorporados 

à educação científica trabalhada em sala de aula nas unidades escolares. 

Dessa forma, faz-se necessário estabelecer a conexão entre o ensino de ciências e 

conhecimento cotidiano dos estudantes, a fim de que possam compreender os conceitos 

discutidos no ambiente escolar e suscitar a sua aplicação na rotina diária. Em outras palavras, o 

contato estabelecido com o ensino de ciências permite a formação de cidadãos críticos e para  

enfatizar  esse  aspecto  Chassot  (2016a,  p.70)  afirma  que  ―[...]  a  cidadania  só  pode  ser 

exercida plenamente se o cidadão ou cidadã tiver acesso ao conhecimento (não apenas 

informações) e aos educadores cabe então fazer esta educação científica." Ou seja, podemos e 

devemos ter uma cultura científica que permita que todos participem em decisões racionais, que 

compreendam minimamente os processos de decisões mais complexos e os sentidos do 

desenvolvimento tecnológico e científico (CACHAPUZ, 2012). 

Para Marques e Marandino (2018, p. 1) a Alfabetização Científica é compreendida 

―[...]  como  processo  que  ocorre  dentro  e  fora  da  escola.‖  e  que  remete  a  implicações,  que 



68 
 

 

 

 

podem ser mediadas nas salas de aula no Ensino das Ciências, para tanto; a) deve promover o 

diálogo e a aproximação entre a cultura experiencial dos indivíduos e a cultura científica; b) 

apropriar saberes relacionados a termos e conceitos científicos, à natureza da ciência, às 

relações entre ciência, tecnologia e sociedade; c) possibilitar condições para a realização de 

leituras críticas da realidade, a participação em debate público, tomadas de decisões 

responsáveis, a intervenção social em uma perspectiva emancipadora e de inclusão social. Na 

abordagem de Sasseron e Machado (2017), a Alfabetização Científica deve possibilitar ao 

estudante resolver problemas de seu dia a dia, levando em consideração os saberes próprios das 

Ciências e as metodologias de construção de conhecimento, próprias do campo científico. 

Consequentemente, o estudante deve ser capaz de tomar decisões fundamentadas em situações 

que ocorrem ao seu redor e que influenciam, direta ou indiretamente, sua vida e seu futuro. 

Ainda na perspectiva de Sasseron e Machado (2017), para que os estudantes sejam 

alfabetizados cientificamente é preciso corporificar uma concepção de ensino que permita a 

eles interagir com uma nova cultura, novas formas de ver o mundo e seus acontecimentos. O 

alfabetizado cientificamente deverá ter as condições de alterar este mundo e a si mesmo por 

meio da prática consciente, propiciada pela sua interação com saberes e procedimentos 

científicos, bem como habilidades associadas ao fazer científico. 

Para que o alfabetizado cientificamente possua condições de modificar, para melhor, 

este mundo e a si mesmo, por meio da prática consciente propiciada pela sua interação com 

saberes e procedimentos científicos, buscamos na pesquisa identificar qual conhecimento 

especializado o professor de Biologia têm, ou deve ter, para ensinar, que contribui com a 

Alfabetização Científica ao ministrar o tema fisiologia vegetal das plantas superiores. 
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3 METODOLOGIA 

 

 
Neste capítulo, será abordado o método quanto à natureza, finalidade e classificação da 

pesquisa; contextualização e critério para a escolha do objeto de pesquisa; procedimentos e 

instrumentos usados para obtenção e análise dos dados identificados, relativos aos 

conhecimentos especializados de professores de Biologia. 

Ao partir do objetivo geral, buscou-se com esta pesquisa, investigar a prática pedagógica 

de três professores, a fim de compreender quais conhecimentos especializados são mobilizados 

e que podem contribuir com a Alfabetização Científica em aulas de Biologia, no 2º ano do 

Ensino Médio, em três escolas de Educação em Tempo Integral; duas localizadas em Cuiabá e 

uma em Várzea Grande, MT. Para tanto, optou-se pela abordagem qualitativa, que abordará o 

fenômeno a ser investigado, articulado com os referenciais teóricos de Bogdan e Biklen (1994). 

Segundo Zanette (2017), a busca de credibilidade e de garantia do rigor da pesquisa 

qualitativa no contexto da educação brasileira gerou a necessidade de se refletir sobre a 

produção de conhecimentos que levassem em consideração as múltiplas e variáreis influências 

externas e internas da realidade focada. O uso do método qualitativo gerou inúmeras 

contribuições no avançar do saber no universo educacional e na sua estrutura como um todo. 

Para o autor, a produção científica das pesquisas qualitativas vem sendo aplicada de 

forma diversificada nas pós-graduações, tanto em termos de fundamentação teórico- 

metodológica, quanto em termo da aplicabilidade de procedimentos técnicos para investigar o 

objeto nas diversas áreas em Educação (ZANETTE, 2017). 

Quanto à investigação qualitativa, Bogdan e Biklen (1994) estabelecem que: 

 
 

a)  o ambiente natural é a fonte direta de dados o investigador o 

instrumento principal. Para os autores Bogdan e Biklen (1994), os 

investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque têm 

uma preocupação com o contexto e que as ações podem ser melhor 

compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de 

ocorrência; 

 
b) é descritiva, ou seja, os dados coletados ―[...] são em forma de palavras 

ou  imagens  e  não  de  números.‖     Os  investigadores  ―[...]  tentam 
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analisar os dados em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto o 

possível, a forma em que estes foram registados ou transcritos.‖ 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48); 

 
c) o interesse é maior pelo processo do que simplesmente pelos resultados 

ou produtos, uma vez que o foco está no transcorrer do processo, as 

expectativas se traduzem nas atividades, procedimentos e interações 

diárias (BOGDAN; BIKLEN, 1994); 

 
d) a análise dos dados ocorre mais de forma indutiva, de modo que não há 

uma concepção delimitada anteriormente. As abstrações são construídas 

à medida que os dados coletados vão se agrupando (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994); 

 
e) o significado é de importância vital na abordagem qualitativa em 

educação, ao considerar os sujeitos da investigação, às suas percepções 

internas, suas experiências, e o modo como eles interpretam suas 

experiências e as estruturam, e os significados que estes dão aos 

fenômenos (PSATHAS, 1973 apud BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

 
Assim, ao realizar a investigação científica por meio do método qualitativo, na 

perspectiva da análise das práticas docentes, buscamos Bogdan e Biklen (1994) quando eles 

dizem que: 

 

[...] Ainda que os indivíduos que fazem investigação qualitativa possam vir a 

selecionar questões específicas à medida que recolhem os dados, a abordagem 

à investigação não é feita com o objetivo de responder a questões prévias ou 

de testar hipóteses. Privilegiam, essencialmente, a compreensão dos 

comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação. As 

causas exteriores são consideradas de importância secundária. Recolhem 

normalmente os dados em função de um contato aprofundado com os 

indivíduos, nos seus contextos ecológicos naturais. (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p. 16). 

 

Esta pesquisa é de natureza básica, sem aplicação imediata; quanto aos objetivos 

designa-se descritiva, pois o investigador registra e descreve os fatos observados sem interferir 

neles; em relação aos procedimentos, caracteriza-se como pesquisa de campo, 
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observação de fatos e fenômenos geralmente in loco. Segundo Mendonça (2017) os 

procedimentos de pesquisa podem ser operacionalizados por meio de técnicas de coleta de 

dados, efetivadas por meio de instrumentos. A observação precisa levar em consideração o que 

deve ser efetivamente observado, qual o procedimento para efetuar o registro das observações, 

técnica a ser utilizada para garantir a validade das observações, tipo de relação que se estabelece 

entre o observador e o observado, qual a sua natureza e como implementar essa relação 

(VIANNA, 2003 apud MENDONÇA, 2017). 

O delineamento da pesquisa encerra o construtivismo como base epistemológica, que 

exerce o pensamento de que nada está pronto e acabado e que conhecimento não é dado é 

construído na interação do sujeito com o meio físico e social, colocando-o na centralidade da 

ação, é esta a forma de conceber o conhecimento: sua gênese e seu desenvolvimento e, por 

consequência, um novo modo de ver o universo, a vida e o mundo das relações sociais 

(BECKER, 2009). Nesse sentido Carvalho et al. (2004) endossa que incluir ideias 

construtivistas de uma aprendizagem significativa dos conhecimentos científicos requer a 

participação dos estudantes tanto na construção dos conhecimentos como pra superar as visões 

deformadas das ciências. 

 
3.1 Cenário da Pesquisa 

 
 

O contexto da pesquisa se estabelece na perspectiva de investigação alinhada à pesquisa 

da Red Iberoamericana MTSK sobre os conhecimentos especializados de professores. Essa 

abordagem tem a intenção aprofundar a compreensão das características da prática docente e, 

consequentemente, as necessidades formativas específicas e especializadas de professores de 

Biologia, contribuindo também para a valorização da profissão docente, em oposição ao modelo 

da racionalidade técnica, na qual o professor era mero transmissor do saber produzido por 

outros (SILVA, 2020). 

Quanto à temática a ser observada, foi reservado o conteúdo fisiologia vegetal em 

plantas superiores, que faz parte da botânica e se dedica ao funcionamento das plantas. O âmbito 

da fisiologia da planta pode ser dividido em várias áreas de pesquisas principais e inclui, 

também, o estudo dos processos químicos e físicos e das atividades internas das plantas, bem 

como a fitoquímica, o estudo da bioquímica de plantas, e fitopatologia, o estudo das doenças 

em plantas entre outros. 

O ensino de Botânica. na maioria das vezes é negligenciado nas escolas, o professor ao 

selecionar os conteúdos a serem ministrados no tópico Seres Vivos, muitas vezes acaba 
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optando pelo reino animal, por considerá-lo mais interessante e com maiores possibilidades de 

aprendizagem. Como pensam que o reino vegetal apresenta muitos ―nomes‖ de estruturas, seu 

ensino poderia tornar-se desinteressante ou virar ―decoreba‖. (TRIVELATO; SILVA, 2011, p. 

82). Para as autoras Trivelato e Silva (2011) a Botânica, nas escolas ainda é um universo 

pouquíssimo explorado e é importante resgatar para os estudantes a dependência que temos de 

espécies vegetais, não só na alimentação, como também em todas as atividades do nosso dia a 

dia. 

Além da importância anteriormente anunciada, a escolha deste tema também é dada pela 

relevância atual da discussão da alteração climática de dimensões planetárias; a implicação no 

Estado de Mato Grosso, neste cenário, como grande produtor mundial de soja e usuário de 

agrotóxicos de alta toxidade em extensas lavouras de grãos para exportação; bem como o estudo 

da botânica, que tem sido considerado uma das temáticas mais difíceis de ser trabalhada pelos 

professores de Biologia. 

Para a caracterização dos conhecimentos especializados dos professores de Biologia 

com base no modelo analítico do BTSK, após sua identificação, foram desmembrados em 

―evidências‖ de conhecimentos, que se caracterizam em denunciar quando o episódio por si 

só comprova qual ou quais conhecimentos foram mobilizados pelo professor, e em ―indícios‖, 

episódios que demonstram uma superficialidade de um determinado conhecimento, de modo a 

sugerir que o sujeito pode saber mais sobre o que foi exposto, com o intuito de converter em 

evidência de conhecimento (MORIEL JUNIOR; CARRILLO, 2014; FLORES-MENDRANO, 

2015; SILVA, 2020). 

Em seguida, será apresentado o Quadro 2, para compreensão e diferenciação das 

evidências dos indícios e dos exemplos. 
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Quadro 2 - Diferenças entre evidência e indício 
 

 Episódio Fundamentação 
E

v
id

ên
ci

a
 

―A  importância  da  Embriologia  está, ―Refere-se a elementos que nos 

portanto, em explicar a origem da permitem dizer que um professor tem 

estrutura humana normal e da má certo conhecimento, seja profundo ou 

formação congênita.‖ (MEIRA et al., superficial, normalmente, eles 

2015). provêm de uma triangulação para 
 garantir a existência de tal 
 conhecimento (ESCUDERO-ÁVILA, 

 2015).‖ 

In
d

íc
io

 

―Os modelos didáticos tridimensionais ―Refere-se a elementos que nos 
podem atuar como importantes permitem dizer que um professor tem 

ferramentas facilitadoras do processo certo conhecimento, seja profundo ou 

de ensino e aprendizagem acerca do superficial, normalmente, eles 
desenvolvimento embrionário provêm de uma triangulação para 

humano.‖ (MEIRA et al., 2015). garantir a existência de tal 
 conhecimento (ESCUDERO-ÁVILA, 
 2015).‖ 

Fonte: Silva (2020, p. 47). 

 
3.2 Análise de dados 

 
A interpretação dos conhecimentos especializados encontrados nos episódios 

observados/gravados de aulas já realizadas e caracterizadas em conformidade com o modelo 

teórico do BTSK, será fundamentada na Análise de Conteúdo de Bardin (2016, p. 125–198). 

O método de pesquisa apresenta as seguintes fases para a sua condução: a) organização 

da análise; b) codificação; c) categorização; d) tratamento dos resultados; e) inferência; f) 

interpretação dos resultados. A metodologia exige do pesquisador um aprofundamento ou uma 

imersão tanto no corpus a ser estudado quanto no referencial teórico, visto que lhe servirá de 

base para as interpretações e para as inferências. 

Para obtenção dos dados e posterior discussão, esta pesquisa utilizou o instrumento de 

análise MTSK, desenvolvido por Moriel Junior e Alencar (2019), adaptado por Silva (2020) 

conforme a Figura 5. 
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Figura 5 - Instrumento de Análise MTSK 
 

TRECHO DA AULA ANÁLISE DO PESQUISADOR 

Evidência Conhecimento... associado a.. Que consiste em... 

[Trecho do episódio – 

linha ou página, artigo, 

ano] 

 
[subdomínio] 

 
[categoria] 

 
[Síntese do conhecimento] 

Exemplo: „eu utilizo a 

resolução de problemas 

para ensinar derivada‟ 

(Artigo, Ano, página) 

do ensino de 

matemática 

(KMT) 

 
estratégias de 

ensino 

uma abordagem de 

resolução de problemas para 

ensinar derivadas 

Fonte: Moriel Junior e Alencar (2019) e (Silva, 2020), com alterações na cor pela autora (2020). 

 
 

É esperado, nesta pesquisa, recolher um rol de conhecimento especializado, sendo o 

conhecimento tanto no BTSK, quanto no MTSK. Dessa forma, a intenção é manter o 

afastamento na inferência de julgamentos e, assim, contribuir para o aprimoramento do modelo 

do BTSK (em construção), não só no que diz respeito ao conhecimento do tema em si (fisiologia 

vegetal das plantas superiores), enquadrado no domínio do conhecimento da biologia (BK), 

mas também no domínio do conhecimento pedagógico deste conteúdo em particular (PCK). 

Por outro lado, também se espera que tanto o conhecimento da biologia (BK) quanto o 

conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK), propiciem um ensino problematizador, 

oportunizando uma formação crítica para a cidadania. Em resumo, como tornar o ensino naquilo 

que se tornou a bandeira do ensino das ciências: a alfabetização científica. 

Com a intenção de contribuir com o aprimoramento do modelo BTSK e com ensino 

problematizador, serão apresentados os resultados de trechos de observações/gravações de 

aulas de três professores, de três escolas de Educação em Tempo Integral de Mato Grosso. Para 

tal intento, foi realizado o contato com as escolas na figura do diretor e /ou coordenador 

pedagógico, a fim de solicitar a permissão de observação de aulas dos professores de Biologia; 

após a conversa inicial, os professores também foram consultados para autorizar o 

consentimento de observação de aulas, com assinatura do Termo de Consentimento e Livre 

Esclarecido (TCLE). 

Ressalta-se que foi conferido o anonimato dos sujeitos, sem estabelecer o sexo, 

nomeando todos os sujeitos por pseudônimos femininos, nomeadas como Professoras:   Ana da 

Escola Estadual, Ipê de Educação em Tempo Integral, Bel da Escola Estadual, Pequi de 
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Educação em Tempo Integral e Clara da Escola Estadual; Lixeira de Educação em Tempo 

Integral. A escolha dos nomes se justifica da seguinte maneira: Ipê que é uma das árvores 

símbolos do Brasil pela sua imensa beleza, que possui certa abundância na região Centro- Oeste, 

pelo menos antes da queimada que assolou a região pantaneira e cerrado nos meses de 

agosto/setembro 2020; o Pequi, por fazer parte de deliciosos pratos da culinária brasileira, 

riquíssimo em vitamina A; e a Lixeira, o que falar dessa árvore ou arbusto com tronco e galhos 

tortuosos, folhas duras e ásperas que parecem lixa, uma característica evolutiva da espécie para 

os tempos de queima e adaptação a perda de água, além do fruto que serve de alimento para 

aves. Todos esses vegetais merecem maior destaque, mas por ora fizemos uma breve 

caracterização desses exemplares da flora nacional e local e que integram o conteúdo fisiologia 

de plantas superiores, eleito para este estudo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

Os conteúdos das aulas observadas, gravadas e transcritas foram escolhidos pelas 

professoras, Ana, Bel e Clara, dentro da temática Fisiologia Vegetal de Plantas Superiores, esses 

conteúdos estão intrinsecamente relacionados com a temática investigativa supracitada, 

importantes para sobrevivência das plantas. 

Para além, como afirmaram as autoras Trivelato e Silva (2011), é importante resgatar 

para os estudantes a dependência que temos de espécies vegetais, não só na alimentação, como 

também em todas as atividades do nosso dia a dia, sem contar a relevância atual da discussão 

acerca da alteração climática de dimensões planetárias, nesse sentido, Capra e Luisi (2014,  p.  

509)  afirmam  que  ―[...]  a  crise  do  clima  e  a  subjacente  crise  de  energia  são problemas 

sistêmicos que exigem soluções sistêmicas.‖ Ressalta-se que se trata da energia considerada em 

sentido bem amplo, desde degradação ambiental a combustíveis. 

Como previsto em Bardin (2016, p. 125), a fase de organização da análise se subdivide 

em três momentos cronológicos: ―1. Pré-análise; 2. Exploração do material; 3. Tratamento dos 

resultados, inferência e a interpretação desses resultados.‖ 

Assim, foi realizada uma leitura flutuante das transcrições de aulas, a fim de conhecer 

o material e criar familiaridade com ele. No  segundo momento, selecionaram-se alguns 

―trechos‖ (Figura 5) de Moriel Junior e Alencar (2019) e Silva (2020), que comporão o corpus 

da análise de conteúdo, cujo tratamento é a categorização das falas dos professores por meio do 

modelo BTSK. 

Para a seleção de episódios de ensino da transcrição de aulas, foram determinados 

alguns critérios como: estar relacionados diretamente ao conteúdo de Biologia eleito neste 

estudo; a descrição dos subdomínios ser representada por (E) evidências e (I) indícios do 

conhecimento, dentro dos dois domínios BK ou do PCK em conformidade com a análise 

efetuada; por último não se levou em consideração, possíveis equívocos de natureza conceitual. 

Após a determinação de critérios, estabeleceu-se a identificação do conhecimento, 

atribuindo "f" que indicará o trecho do episódio, linha ou página; adição das letras E ou I, 

identificando o conhecimento do professor; e finalizando com a sigla constituída por três letras 

finais + K, referentes ao subdomínio a que pertence o conhecimento identificado na análise. A 

Figura 6, apresenta as regras de identificação do conhecimento, utilizadas para análise e 

categorização do conhecimento do professor. 
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Figura 6 - Regra de identificação do conhecimento 
 

Fonte: Elaborado: Soares (2018), alterada pela autora (2020). 

 
 

A identificação dos conhecimentos refere-se à gravação/transcrição de aula (primeira 

aula) da Professora Ana, da Escola Estadual Ipê de Educação em Tempo Integral, ocasião que 

havia 16 estudantes presentes na aula, a qual ocorreu no intervalo de uma 01:00 hora relógio. 

 
Quadro 3 - Conhecimentos Especializados - Professora Ana 

 

TRECHO DA AULA ANÁLISE DO PESQUISADOR 

 Indício 

Manifestação Conhecimento... 
associado 

a.. 
Que consiste em... 

 

E1. L 15 – 18 Então a 
gente vai começar pela 
seiva bruta ou xilema, 
vocês já ouviram falar de 
xilema ou floema? 

 

 
[subdomínio] 
dos Temas da 

Biologia – KoBT 

[categoria] 

aplicação 

do 

conteúdo 

conceitos 

exemplos 

associados 

 

[Síntese do conhecimento] 

uma propriedade que caracteriza 

elementos da morfologia interna 

do caule “xilema e floema” 

E1. L 15 – 18 Então a 
gente vai começar pela 
seiva bruta, ou xilema, 
vocês já ouviram falar de 
xilema ou floema? 

 

dos Temas da 

Biologia - KoBT 

 
conceitos 

exemplos 

associados 

 

termo da Biologia 

“xilema e floema” 

E1. L 18 Seiva bruta ou 
seiva elaborada? Não, 
nunca? 

 

dos Temas da 

Biologia - KoBT 

 

conceitos 

exemplos 

associados 

propriedade que caracteriza 

elementos da fisiologia vegetal 

“Seiva bruta ou seiva 
elaborada?” 

E1.   L   18   –   20 Vocês 
sabem esses nervinhos 
que tem na folha 
(apontando para uma 
planta arrancada e 
depositada sobre a mesa), 
vocês   sabem   para   que 

 

 

dos Temas da 

Biologia - KoBT 

 

 
conceitos 

exemplos 

associados 

definição, propriedade que 

caracteriza elementos e funções 

“Vocês sabem esses nervinhos 
que tem na folha?” vocês sabem 
para que serve? As nervuras 
aqui, esses desenhos da folha? 

f (trecho) + conhecimento do professor + subdomínio do conhecimento 

Legenda: 

E: episódio 

L: linha seguida de – para separar linhas 

C: Conhecimento (K) 

SUB: sigla do subdomínio E. L. KSUB 
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serve? As nervuras aqui, 
esses desenhos da folha? 

E1.   L   18   –   20 Vocês 
sabem esses nervinhos 
que tem na folha 
(apontando para uma 
planta arrancada e 
depositada sobre a mesa), 
vocês sabem para que 
serve? As nervuras aqui, 
esses desenhos da folha? 

 

 

 
dos Temas da 

Biologia – KBT 

 

 

 
estratégia 

de ensino 

 

 

característica de aula prática 

como estratégia de ensino 

“Vocês sabem esses nervinhos 
que tem na folha” 

E1.   L   18   –   20 Vocês 
sabem esses nervinhos 
que tem na folha 
(apontando para uma 
planta arrancada e 
depositada sobre a mesa), 
vocês sabem para que 
serve? As nervuras aqui, 
esses desenhos da folha? 

 

 

 
dos Temas da 

Biologia – KBT 

 

 

 
recurso 

para 

ensinar 

 

 

característica de materiais 

específicos para o ensino de 

Biologia “folha”. As nervuras 
aqui, esses desenhos da folha? 

E1. L 20 - 21 Então, isso 
aqui é por onde ocorre o 
transporte da seiva bruta 
e da seiva elaborada que 
é externa, a seiva bruta 
acontece dentro do caule. 

 

 
dos Temas da 

Biologia – KoBT 

aplicação 

de 

conteúdo 

conceitos 

exemplos 

associados 

definição, propriedade que 

caracteriza elemento, funções da 

fisiologia vegetal- transporte. 

“onde ocorre o transporte da 
seiva bruta e da seiva elaborada 
que é externa, a seiva bruta 
acontece dentro do caule” 

 

E1. L 23 – 25 A planta vai 
estar fixada com a raiz 
onde? No solo. Esse solo é 
o que vai dá os nutrientes 
necessários que essa 
planta precisa... 

 

 
 

dos Temas da 

Biologia - KoBT 

 
aplicação 

de 

conteúdo 

conceitos 

exemplos 

associados 

definição, propriedade que 

caracteriza elementos, funções da 

fisiologia vegetal - nutrição, 

elemento da morfologia – fixação 

“A planta vai estar fixada com a 
raiz onde? No solo. Esse solo é o 
que vai dá os nutrientes”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Figura 7 - Conhecimentos Especializados pela professora Ana por Subdomínio do BTSK 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 
 

Recorremos à análise quantitativa dos dados, a fim de estabelecer a distribuição da 

ocorrência das manifestações de conhecimento especializado dos professores. Os dados foram 

quantificados com o objetivo de medir a periodicidade de ocorrência dos conhecimentos, 

categorizados em domínios e subdomínios dos Conhecimentos Especializados, mobilizados nos 

trechos das atividades docentes na temática fisiologia vegetal de plantas superiores no Ensino 

Médio, em três escolas de Educação em Tempo Integral, como demonstrado nas figuras abaixo. 

A Figura 7 apresenta a quantidade de vezes que o conhecimento especializado do 

professor foi identificado por domínio e subdomínios, no conteúdo administrado: vasos 

condutores xilema e floema. Na análise dos trechos, encontramos 08 (oito) manifestações, com 

prevalência do conhecimento especializado do domínio Pedagógico do Conteúdo, pois o 

subdomínio Conhecimento dos Temas da Biologia (KoBT) apareceu 06 (seis) vezes. Essas 

manifestações são relativas ao conhecimento das definições, fenômenos, teorias, representações 

e aplicações dos conteúdos da Biologia pelo professor (LUÍS; MONTEIRO; CARRILLO, 

2015; SILVA, 2020). No domínio Conhecimento Pedagógico da Biologia, ocorrência de um 

subdomínio: Conhecimento do Ensino de Biologia (KBT) ocorreram 02 (duas) manifestações. 

KBT 02 
KoBT 

06 

Indício 
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Quadro 4 - Caracterização de Conhecimentos Especializados - Professora Ana 
 

TRECHO DA AULA ANÁLISE DO PESQUISADOR 

 Evidência 

Manifestação Conhecimento... associado a.. Que consiste em... 

E1. L 39 – 41 
Que são as traqueídes e os 

elementos de vaso, então 

esse é o tipo de célula que 

ele vai conduzir. 

 
 

[subdomínio] 

dos Temas da 

Biologia – KoBT 

[categoria] 

aplicação do 

conteúdo 

conceitos 

exemplos 

associados 

[Síntese do conhecimento] 

uma propriedade que 

caracteriza elementos 

celulares do xilema 

“Que são as traqueídes e os 
elementos de vaso, então 
esse é o tipo de célula”. 

E1. L 39 – 42 
Que são as traqueídes e os 

elementos de vaso, então 

esse é o tipo de célula que 

ele vai conduzir. Aí temos 

três fatores de condução: o 

primeiro fator é o de 

pressão positiva, o 

segundo fator 

capilaridade, o terceiro 

fator teoria da sucção 

adesão e tensão. 

 

 

 

 

 

dos Temas da 

Biologia - KoBT 

 

 

 

aplicação do 

conteúdo 

conceitos 

exemplos 

associados 

 

 

definição, propriedade que 

caracteriza elementos- 

citologia, funções - fisiologia 

vegetal 

“Que são as traqueídes e os 
elementos de vaso, então 
esse é o tipo de célula que 
ele vai conduzir”. 

 

E1. L 41 – 42 
Aí temos três fatores de 

condução: o primeiro 

fator é o de pressão 

positiva, o segundo fator 

capilaridade, o terceiro 

fator teoria da sucção 

adesão e tensão. 

 

 

 

dos Temas da 

Biologia - KoBT 

 
 

aplicação dos 

conceitos, 

teoria 

exemplos 

associados 

definição, propriedade, 

funções- fisiologia vegetal 

transporte, teorias “Aí temos 

três fatores de condução: o 

primeiro fator é o de pressão 

positiva, o segundo fator 

capilaridade, o terceiro fator 

teoria da sucção adesão e 

tensão. 

E1. L 40 
Que são as traqueídes? 

dos Temas da 

Biologia - KoBT 

conceitos 

exemplos 

associados 

termos da Biologia 

“traqueídes” 

E1. L 42 – 46 
Aí eu coloquei um 

conceito pra vocês aqui 

do que é pressão positiva, 

porque se cair na prova 

vocês vão saber que o 

conceito tá bem aqui. A 

força que a água entra por 

osmose, empurrando a 

coluna líquida do xilema 

para cima, [mas o que é 

isso professora? 
Pergunta da professora] 

 

 

 
 

das 

Características da 

Aprendizagem da 

Biologia - KFLB 

 

 

 

 

forma como os 

alunos 

aprendem 

 
característica da 

aprendizagem em Biologia – 

ação didática aferição de 

conhecimento. 

“Ai eu coloquei um conceito 
pra vocês aqui do que é 
pressão positiva, porque se 
cair na prova vocês vão 
saber que o conceito tá bem 
aqui”. 
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E1. L 44 – 46 
A força que a água entra 

por osmose, empurrando a 

coluna líquida do xilema 

para cima, [mas o que é 

isso professora? Pergunta 

da professora] 

 

 

 
dos Temas da 

Biologia – KoBT 

 
 

aplicação de 

conteúdo 

conceitos 

exemplos 

associados 

definição, propriedade que 

caracteriza elementos e 

funções da fisiologia vegetal 

– transporte da seiva 

orgânica 

“A força que a água entra por 
osmose, empurrando a 
coluna líquida do xilema 
para cima”. 

E1. L 44 – 45 
A força que a água entra 

por osmose 

dos Temas da 

Biologia – KoBT 

conceitos 

exemplos 

associados 

Termos da Biologia 

“osmose”. 

E1. L 46 – 47 
Ai a gente faz um 

esqueminha aqui ó 

(barulho de desenhar no 

quadro). Essa aqui é a 

pressão positiva que está 

sendo exercida sobre a 

raiz... 

 

 

 
do Ensino da 
Biologia – KBT 

 

 

 
estratégias de 
ensino 

 
característica metodológica 
diversificada visando 
facilitar a compreensão do 
conteúdo 
“Ai a gente faz um 
esqueminha aqui ó”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Figura 8 - Conhecimentos Especializados pela professora Ana por Subdomínio do BTSK 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 
 

A Figura 8 demonstra a quantidade de vezes que o conhecimento especializado do 

professor foi identificado por subdomínio. Na somatória de 09 (nove) manifestações, 

identificou-se a prevalência de conhecimentos especializados do domínio Pedagógico do 

Conteúdo, pois o subdomínio Conhecimento dos Temas da Biologia (KoBT) apareceu 07 (sete) 

vezes. Considerando a quantidade de subdomínios que aparecem em cada domínio, teremos no 

domínio Conhecimento Pedagógico da Biologia; ocorrência de dois subdomínios: 

Conhecimento do Ensino de Biologia (KBT), com 01 (uma) manifestação e o Conhecimento 

das Características de Aprendizagem da Biologia (KFLB), com 01 (uma) manifestação apenas. 

Em relação ao conhecimento especializado da professora Ana, podemos inferir que foram 

identificados 08 (oito) indícios e 09 (nove) evidências, em sua maioria, relativos ao 

Conhecimento Pedagógico de Conteúdo. O conteúdo foi apresentado de forma descritiva pela 

professora, sem vinculação maior com o funcionamento das estruturas e importância dos 

vasos condutores de seiva na planta e essa na vida no planeta. A compreensão de tópicos e 

conceitos quando não são apresentados de forma contextualizada tornam o processo de 

aprendizagem pouco motivador. 

A identificação dos conhecimentos referente à gravação/transcrição de aula da 

Professora Bel, da Escola Estadual Pequi de Educação em Tempo Integral está descrito no 

quadro 5. A aula ocorreu no intervalo de uma 01:00 hora relógio, com 23 estudantes presentes. 
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Quadro 5 - Caracterização de Conhecimentos Especializados - Professora Bel 
 

TRECHO DA AULA ANÁLISE DO PESQUISADOR 
 Indício 

Manifestação Conhecimento... associado a.. Que consiste em... 

E1. L 1 – 3 

Aí vocês vão vir, vão olhar 

aqui tenho o corte de uma 

célula vegetal, de um 

tecido vegetal, as partes 

onde eles estão mais 

esverdeados é onde tem a 

clorofila, certo?! E as 

regiões onde estão mais 

esbranquiçadas é a 

região onde estão os 

vacúolos. 

 

 

 

 
[subdomínio] 

dos Temas da 

Biologia – KoBT 

 

 

[categoria] 

aplicação do 

conteúdo 

conceitos 

exemplos 

associados 

 
 

[Síntese do conhecimento] 

uma propriedade que 

caracteriza estruturas 

celulares – célula, tecido, 

pigmentação, organela: 

―célula vegetal, de um tecido 

vegetal, clorofila. 

Vacúolos.” 

E1. L 1 – 3 

Aí vocês vão vir, vão olhar 

aqui tenho o corte de uma 

célula vegetal, de um 

tecido vegetal, as partes 

onde eles estão mais 

esverdeados é onde tem a 

clorofila, certo?! E as 

regiões onde estão mais 

esbranquiçadas é a região 

onde estão os vacúolos. 

 

 

 

 

 
dos Temas da 

Biologia - KoBT 

 

 

 
aplicação do 

conteúdo 

conceitos 

exemplos 

associados 

definição, propriedade que 

caracteriza elementos- 

citologia: 

―aqui tenho o corte de uma 

célula vegetal, de um tecido 

vegetal, as partes onde eles 

estão mais esverdeados é 

onde tem a clorofila”. 

“E as regiões onde estão 

mais esbranquiçadas é a 

região onde estão os 

vacúolos.” 

E1. L 1 – 3 

Aí vocês vão vir, vão olhar 

aqui tenho o corte de uma 

célula vegetal, de um 

tecido vegetal, as partes 

onde eles estão mais 

esverdeados é onde tem a 

clorofila, certo?! E as 

regiões onde estão mais 

esbranquiçadas é a 

região onde estão os 

vacúolos. 

 

 

 

 

Ensino da 

Biologia - KBT 

 

 

 

 
recurso para 

ensinar 

 

 

 

característica de material 

específico para o ensino de 

Biologia: 

“o corte.” 

E1. L 1 – 3 

Aí vocês vão vir, vão olhar 

aqui tenho o corte de uma 

célula vegetal, de um 

tecido vegetal, as partes 

onde eles estão mais 

esverdeados é onde tem a 

clorofila, certo?! E as 

regiões onde estão mais 

esbranquiçadas é a 

região onde estão os 

vacúolos. 

 

 

 

 

Da Natureza da 

Ciência - KoBT 

 

 

 

 
método de 

investigação 

científica 

 

 

meio diferenciado   para 

observação  de   uma 

determinada estrutura: 

“corte  de uma célula 

vegetal,   de  um  tecido 

vegetal.” 

E1. L 1 – 3 dos Temas da conceitos termos da Biologia: 
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Ai vocês vão vir, vão olhar 

aqui tenho o corte de uma 

célula vegetal, de um 

tecido vegetal, as partes 

onde eles estão mais 

esverdeados é onde tem a 

clorofila, certo?! E as 

regiões onde estão mais 

esbranquiçadas é a região 

onde estão os 
vacúolos. 

Biologia - KoBT exemplos 

associados 

“clorofila, vacúolos” 

E1. L 3 – 6 

Os vacúolos são a maior 

organela que tem na 

célula vegetal, então é essa 

que conseguimos ver nesse 

microscópio que temos 

aqui, ok?! Ele está 

aumentado em cem vezes 

do tamanho natural, então 

a gente vai conseguir ver 

bem as células e as 
vacúolos certinho. 

 

 

 

 

dos Temas da 

Biologia – KoBT 

 

 

 
aplicação de 

conteúdo 

conceitos 

exemplos 

associados 

 

 

propriedade que caracteriza 

tamanho de organela: 

 

“vacúolos são a maior 

organela que tem na célula 

vegetal‖. 

E1. L 3 – 6 

Os vacúolos são a maior 

organela que tem na 

célula vegetal, então é essa 

que conseguimos ver nesse 

microscópio que temos 

aqui, ok?! Ele está 

aumentado em cem vezes 

do tamanho natural, então 

a gente vai conseguir ver 

bem as células e as 
vacúolos certinho. 

 

 

 

 

dos Temas da 

Biologia – KoBT 

 

 

 

 
conceitos 

exemplos 

associados 

 

 
propriedade que caracteriza 

tamanho: 

“Ele está aumentado em cem 

vezes do tamanho natural, 

então a gente vai conseguir 

ver bem as células e as 

vacúolos certinho.” 

E1. L 7 – 10 

Aluno: Elas ficam 

mexendo? 

Professora: Não, está em 

séssil, não está em 

movimento, está em séssil. 

[...]Aluno: Foi difícil de 

ver, mas eu gostei. 

Professora: É porque é o 

primeiro contato com o 

microscópio é assim 

mesmo, mas vamos ter 

outras vezes[...] 

 

 

 

 

 
do Ensino da 

Biologia – KBT 

 

 

 

 

 
estratégias de 

ensino 

 

 
característica de trabalho 

prático como elemento 

facilitador estimulando a 

observação e perguntas, a 

proatividade: 

“Elas ficam mexendo?” 

“Foi difícil de ver, mas eu 

gostei.” 

Fonte: Elaboração pela autora (2020). 
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Figura 9 - Conhecimentos Especializados pela professora Bel por Subdomínio do BTSK. 
 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

A Figura 9 demonstra a quantidade de vezes que o conhecimento especializado do 

professor foi identificado por subdomínio. Na somatória de 09 (nove) manifestações 

identificou-se a prevalência de conhecimentos especializados do domínio Pedagógico do 

Conteúdo, pois o subdomínio Conhecimento dos Temas da Biologia (KoBT) apareceu 07 (sete). 

Considerando a quantidade de subdomínios que aparecem em cada domínio: Pedagógico do 

Conteúdo e Conhecimento Pedagógico da Biologia está empatado a ocorrência de 01 (um) 

subdomínio para cada. No último, a ocorrência de uma manifestação no subdomínio: 

Conhecimento do Ensino de Biologia – KBT. 

 
Quadro 6 - Caracterização de Conhecimentos Especializados - Professora Bel 

 

TRECHO DA AULA ANÁLISE DO PESQUISADOR 
 Evidência 

Manifestação Conhecimento... associado a.. Que consiste em... 

E1. L 7 – 10 
Aluno: Elas ficam 

mexendo? 

Professora: Não, está em 

séssil, não está em 

movimento, está em séssil. 

[...]Aluno: Foi difícil de 

ver, mas eu gostei. 

Professora: É porque é o 

primeiro contato com o 

microscópio é assim 

mesmo, mas vamos ter 
outras vezes[...] 

 

 

 

 

[subdomínio] 

da natureza da 

Ciências KNoS 

 

 

 

 

[categoria] 

método de 

investigação 

 

 

[Síntese do conhecimento] 

forma  de validação  e 

demonstração científica por 

meio diferenciado para 

observação  de uma 

determinada estrutura: 

“o microscópio” 
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Fonte: Elaboração pela autora (2020). 

 
 

Figura 10 - Conhecimentos Especializados da professora Bel por Subdomínio do BTSK 
 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 
 

A Figura 10 demonstra que houve uma manifestação do subdomínio: Conhecimento da 

Natureza das Ciências no domínio Pedagógico do Conteúdo e Conhecimento Pedagógico da 

Biologia. Em relação ao conhecimento especializado da professora Bel, podemos inferir que 

foram identificados 09 (nove) indícios e 01 (uma) evidência. Esse resultado ocorreu com a 

utilização de um microscópio que pode ser considerado um recurso metodológico, que 

ocasionou certo entusiasmo dos estudantes, como previsto em Pietrocola (2018), quando afirma 

que os conhecimentos relativos às ciências são capazes de desencadear processos prazerosos, 

produzir emoções positivas e possivelmente duradouras nos estudantes. Mas o conteúdo 

apresentado com a utilização do microscópio pela professora foi trabalhado sem conexão entre 

a estrutura ou organela visualizada e sua função na célula. Dessa forma, talvez o conteúdo 

trabalhado fará pouco sentido para os estudantes, não se tornando um conhecimento duradouro 

e útil para eles, uma vez que pouca relação ele fará entre as células vegetais e o organismo 

vegetal e, este com a vida na Terra. 

A identificação dos conhecimentos, descrita no quadro 7, refere-se à 

gravação/transcrição de aula da Professora Clara, da Escola Estadual Lixeira de Educação em 

Tempo Integral. A aula ocorreu no intervalo de 42 minutos, hora relógio, com 27 estudantes 

presentes. 
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Quadro 7- Caracterização de Conhecimentos Especializados - Professora Clara 
 

TRECHO DA AULA ANÁLISE DO PESQUISADOR 
 Indício 

Manifestação Conhecimento... associado a.. Que consiste em... 

E 1. L 1 – 2 
Professor: É isso mesmo. 

A pressão, como é essa 

pressão? Vamos saber 

juntos aqui ok, uma vez 

atingindo a célula da 

raiz, a água e os sais 
minerais. 

 

 
[subdomínio] 

dos Temas da 

Biologia – KoBT 

 

[categoria] 

aplicação do 

conteúdo 

conceitos 

exemplos 

associados 

[Síntese do conhecimento] 

uma propriedade que 

caracteriza substâncias 

inorgânicas: 

“a água e os sais minerais 

devem subir no caso em 

direção.” 

E 1. L 1 – 3 
Professor: É isso mesmo. 

A pressão, como é essa 

pressão? Vamos saber 

juntos aqui ok, uma vez 

atingindo a célula da raiz, 

a água e os sais minerais 

devem subir no caso em 

direção a folha, no 

caminho vertical. 

 

 

 

dos Temas da 

Biologia - KoBT 

 

aplicação do 

conteúdo 

conceitos 

exemplos 

associados 

definição, propriedade que 

caracteriza elementos- 

fisiologia vegetal: 

“uma vez atingindo a célula 

da raiz, a água e os sais 

minerais devem subir no 

caso em direção a folha, no 

caminho vertical”. 

“água absorvida pelas raízes 

vai subindo pelo caule.” 

E 1. L 4 – 7 
...só que quando sobe é 

contra a gravidade, a 

gravidade quando você 

solta cai (professor soltou 

um giz para mostrar a 

força da gravidade sobre 

o objeto) porque cai? por 

causa da força 

gravitacional, são dois os 

mecanismos que explicam 

a subida da seiva bruta às 
folhas... 

 

 

 

 

Ensino da 

Biologia - KBT 

 

 

 
 

estratégia de 

ensino 

característica de analogia 

específico para o ensino de 

Biologia –queda do giz para 

mostrar a pressão exercida 

pela força gravitacional: 

“só que quando sobe é contra 

a gravidade, a gravidade 

quando você solta cai.” 

(professor soltou um giz para 

mostrar a força da gravidade 

sobre o objeto). 

E1. L 9 - 12 

acontece por osmose, 

certo. Então vamos lá, a 

raiz, segundo (inaudível), 

a própria raiz exerce uma 

pressão ascendente e 

força, pressionando a 

água e a água vai subindo 

até aonde? Até as folhas. 

Qual o vaso que 

conduzem isso, os vasos 

xilemáticos, ok. 

 

 

 

dos Temas da 

Biologia - KoBT 

 

 

 
conceitos 

exemplos 

associados 

 

 

 

 
termos da Biologia: 

“osmose” 

“vasos xilemáticos” 

E1. L 21-25 

planta viva, fixaram ao 

caule, aí a água que foi 

absorvida, pela absorção 

e pressão positiva na raiz, 

a água subiu em direção 

 

dos Temas da 

Biologia - KoBT 

aplicação de 

conteúdo 

conceitos 

exemplos 

associados 

definição, propriedade que 

caracteriza elementos- 

morfologia vegetal: 

“raiz,       caule,        vasos 

condutores, xilema vasos 

capilares subiu folhas. 
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ao caule, diante disso, lá 

nos vasos condutores, lá no 

xilema, que tem também os 

vasos capilares   subiram   

uma 
água em direção as folhas 
E1. L 21-25    

 

 

 
definição, propriedade que 

caracteriza elementos- 

fisiologia vegetal: 

“raiz, a água subiu em 

direção ao caule. Diante 

disso, lá nos vasos 

condutores, lá no xilema que 

tem também os vasos 

capilares subiram uma água 

em direção as folhas.” 

fixaram ao caule, aí a   

água que foi absorvida,   

pela absorção e pressão   

positiva na raiz, a água   

subiu em direção ao   

caule. Diante disso, lá nos   

vasos condutores, lá no 
xilema, que tem também os 

vasos capilares subiram   

uma   água   em 

direção as folhas. Só que 

neste       sentido       quem 

 

dos Temas da 

Biologia - KoBT 

aplicação de 

conteúdo 

conceitos 

exemplos 

associados 

empurrou quem?   Quem   

que empurrou que?   

Empurrou mercúrio.   

Através do que? Através   

da pressão da  raiz, tudo   

bem?   

Fonte: Elaboração pela autora (2020). 

 

Figura 11 - Conhecimentos Especializados da professora Clara por Subdomínio do BTSK 
 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

A Figura 11 demonstra a quantidade de vezes que o conhecimento especializado do 

professor foi identificado por subdomínio. Na somatória de 06 (seis) manifestações, 

identificou-se a prevalência de conhecimentos especializados do domínio Pedagógico do 

Conteúdo, pois o subdomínio Conhecimento dos Temas da Biologia (KoBT) apareceu 05 

(cinco) vezes. Em relação à quantidade de subdomínios que aparecem em cada domínio: 
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Pedagógico do Conteúdo e Conhecimento Pedagógico da Biologia, a ocorrência de 01 (um) 

subdomínio para cada. No último, a ocorrência de uma manifestação no subdomínio: 

Conhecimento do Ensino de Biologia (KBT). Em relação ao conhecimento especializado da 

professora Clara, inferimos que foi uma aula expositiva com informações isoladas, dificultando 

a aprendizagem dos estudantes. 

Na discussão dos resultados acerca de Conhecimentos Especializados de três 

professores de Biologia, na temática fisiologia vegetal de plantas superiores, que contribuem 

– ou não – com a Alfabetização Científica de estudantes em escolas de Educação em Tempo 

Integral, foram identificadas 33 (trinta e três) manifestações entre os domínios Conhecimento 

de Biologia e Conhecimento Pedagógico do modelo BTSK segundo Luís, Monteiro e Carrillo 

(2015) e Silva (2020), respectivamente. 

No domínio Conhecimento de Biologia (BK), foram encontradas 26 (vinte e seis) 

manifestações divididas em 25 (vinte e cinco) no subdomínio Conhecimento Especializado dos 

Temas da Biologia (KoBT) relativo ao conhecimento das definições, fenômenos, teorias, 

representações e aplicações dos conteúdos da Biologia, conhecimento das definições ou 

propriedades específicas que caracterizam os elementos ou conceitos biológicos e exemplos 

que auxiliam na definição. No subdomínio Conhecimento da Natureza das Ciências (KNoS), 

encontramos 01 (uma) manifestação, referente ao conhecimento da natureza, dos princípios e 

das grandes ideias sobre ciências, de ciência e em ciências, métodos e procedimentos científicos 

e Big Ideas da Biologia. 

No domínio Conhecimento Pedagógico da Biologia (PCK), foram encontradas 8 (oito) 

manifestações, divididas nos subdomínios: Conhecimento das Características de Aprendizagem 

da Biologia (KFLB) com 2 (duas) manifestações, expressa o conhecimento da forma como os 

alunos aprendem Biologia; o trabalho prático como elemento facilitador e necessidades 

formativas na aprendizagem; e alternativas como desbloqueio às novas aprendizagens. No 

Conhecimento do Ensino da Biologia (KBT), foram encontradas com 6 (seis) manifestações, 

está relacionado ao conhecimento de estratégias de ensino da Biologia; bem como o uso de 

recursos didáticos e materiais (uso de microscópio, trabalho experimental, aulas de campo, 

seminários, questionários, uso e/ou montagem de modelos tridimensionais e maquetes, uso de 

analogias, fragilidades e fortalezas do ensino), conforme a Figura 12, abaixo: 
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Figura 12 - Conhecimentos Especializados de professores de Biologia 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Com base no objetivo geral desta pesquisa: Compreender quais conhecimentos 

especializados do professor a ensinar e para ensinar e se ou como contribuem para a 

Alfabetização Científica dos estudantes na temática fisiologia de plantas superiores, 

identificamos, no domínio do Conhecimento de Biologia (BK), subdomínio Conhecimento 

dos Temas da Biologia (KoBT), conceitos, definições, exemplos e aplicações dos conteúdos da 

Biologia. Enquanto, no subdomínio Conhecimento da Natureza das Ciências (KNoS), a 

utilização do microscópio valida a demonstração científica na observação de uma determinada 

estrutura. 

No domínio Conhecimento Pedagógico da Biologia (PCK), subdomínio Conhecimento 

do Ensino de Biologia (KBT), o desenho esquemático elaborado pela professora Clara e o uso 

do microscópio pela professora Bel podem ser estratégias facilitadoras da aprendizagem. 

Entretanto, para ocorrer a AC, faz-se necessário aprofundar o ensino e despertar nos estudantes 

o levantamento de hipóteses, compreensão do processo e dos conhecimentos científicos 

envolvidos, análise, síntese e avaliação dos mesmos, para que o ensino não se limite ao 

conhecimento superficial, mas possa avançar a partir da investigação de aspectos, até então 

pouco explorados (LOMEU, 2018). Porém, também seria de grande valia se as professoras, a 

partir do senso comum, ou mesmo dos saberes populares, incentivassem a introdução dos 

conhecimentos científicos a fim de provocar um diálogo entre os conhecimentos científicos e 

os populares, com o intuito de torná-los potencialmente significativos para a aprendizagem dos 

estudantes (CHASSOT, 2016a). 

KoBT 25 
TOTAL 

34 

KBT 06 
Conhecimento 
Especializado 

KNoS 01 KFBL 
02 
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Sabemos que atividades práticas estimulam a proatividade dos estudantes, contribuem 

para o interesse/motivação e aprendizagem, principalmente, quando possuem um carácter 

investigativo e problematizador para promover a Alfabetização Científica. 

Identificamos em maior proporção indícios de Conhecimento Especializado dos Temas 

da Biologia (KoBT). Indícios, segundo Moriel Junior (2014), Carrillo et al. (2014), Flores-

Mendrano (2015) e Silva (2020), são episódios que demonstram uma superficialidade de um 

determinado conhecimento, sugerindo que o sujeito pode saber mais sobre o que foi exposto, 

com o intuito de converter em evidência de conhecimento. Nesse sentido, Carvalho e Gil-Pérez 

(2006) destacam que, além do conhecimento do conteúdo a ser ministrado, é preciso conhecer 

a construção de conhecimentos científicos, conhecer a metodologia a ser utilizada, bem como 

reconhecer as interações entre o conhecimento e a abordagem didático- pedagógica. A 

abordagem superficial dos conteúdos pode dificultar um ensino investigativo e problematizador 

que promovam a Alfabetização Científica, caracterizando a utilização de uma didática 

instrumental por parte do professor, de modo a reforçar um ensino de caráter tradicional. 

Azevedo (2018) destaca que estudantes, quando participam de investigações científicas, 

conseguem aprender mais sobre Biologia e desenvolvem melhor seus conhecimentos, além de 

se tornarem partícipes na construção do mesmo. Portanto, estimular a participação dos 

estudantes por meio de atividades investigativas pode ser considerado uma estratégia 

facilitadora para a aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, Sasseron e Carvalho (2008) 

afirmam que para contribuir com a AC dos estudantes é preciso que os professores promovam 

discussões em sala de aula e instigue os alunos a construir argumentações acerca dos conceitos 

científicos trabalhados, a fim de que possam interpretar e argumentar como foram 

desenvolvidos e as suas consequências para a sociedade, capacitando esses estudantes, não 

somente para ler o mundo de maneira mais adequada, mas que consigam transformá-lo para 

melhor (CHASSOT, 2016a). 

Destacamos que AC dos estudantes ocorrerá se o professor tiver conhecimento teórico 

acerca do conteúdo que irá trabalhar e que para desenvolvê-lo será necessário tempo, estudo e 

planejamento para que, de fato, possa avançar e construir novas práticas pedagógicas, não mais 

pautadas em uma abordagem superficial dos conteúdos, o que pouco contribuiria para a AC no 

Ensino de Biologia. 

No caso das Escolas em Tempo Integral, há um aumento da carga horária tanto para o 

estudante como para o professor, um tempo maior de convívio que pode possibilitar o 

desenvolvimento de pesquisas e, consequentemente a Alfabetização Científica. Assim, 
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segundo Chassot (2014), a educação básica é o lugar para a realização da Alfabetização 

Científica, pois os estudantes passam três anos estudando Biologia, Física, Geografia, Química 

no Ensino Médio, além dos quatro anos de estudo na área de Ciências no Ensino Fundamental. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Na necessidade de se conviver e sobreviver com uma pandemia, a COVID-19 e de 

compreender as consequências da crise climática, midiática e ética que acomete o planeta e ao 

mesmo tempo o ressurgimento do anti-intelectualismo, que é a negação da racionalidade 

científica por uma parcela da população, faz-se necessária à autocrítica acerca do que se ensina 

na escola. Esta última, como um espaço público e social, deve promover o pensamento crítico, 

inovador e emancipatório; a abordagem nas disciplinas científicas precisa estar vinculada à 

realidade do estudante; bem como é imprescindível que teorias e leis científicas sejam 

trabalhadas, a fim de aproximar a ciência da população, para que esse momento de negação da 

ciência seja superado e num sentido mais amplo consiga assegurar o bem estar de toda a 

sociedade. 

Dessa forma, como proposto nesta pesquisa, ocorreu a caracterização do conhecimento 

especializado mobilizado pelos professores de Biologia, na temática fisiologia vegetal de 

plantas superiores. Porém, percebemos que estes episódios específicos analisados no presente 

estudo não estabelecem quase nenhum diálogo com a Alfabetização Científica, quiçá com as 

questões relativas ao meio ambiente, na qual as plantas são à base de sustentação da vida na 

Terra. 

No entanto, pode-se inferir que surgiram alguns elementos presentes na prática 

pedagógica das professoras, percebidos como facilitadores para o desenvolvimento da 

Alfabetização Científica no Ensino de Biologia. Esses elementos, fomentados e discutidos 

juntamente ao orientador da área de Ciência da Natureza, poderão se tornar os precursores da 

Alfabetização Cientifica. Isso porque as escolas de Educação em Tempo Integral possuem um 

espaço, chamado de hora função, destinado ao estudo e à formação pessoal do professor, que 

pode ser utilizado para a mobilização do conhecimento e para o estudo de metodologias que 

podem auxiliar a prática pedagógica do professor, bem como a presença dos orientadores de 

área de conhecimento, agendas de reuniões e de planejamento por áreas. para alinhamento de 

ações acerca dos objetos de conhecimento, acompanhamento, suporte e orientações das práticas 

pedagógicas desenvolvidas em sala de aula e demais espaços pedagógicos. 

O modelo pedagógico das escolas em tempo integral permite o desenvolvimento de 

práticas metodológicas que visem a Alfabetização Científica, principalmente porque apresenta 

uma proposta curricular na qual circulam metodologias próprias como o acolhimento, o 

protagonismo, desenvolvimento da autonomia e principalmente prevê a construção do projeto 
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de vida do estudante. Toda essa estrutura de organização curricular visa garantir o direito à 

formação integral do estudante. Considera-se que esse modelo é propício ao desenvolvimento 

de práticas pedagógicas propensas a Alfabetização Científica e de resultados satisfatórios na 

educação. Porém, o êxito para ela ocorra também está atrelado à condição do professor ser 

também um pesquisador, fazendo desse a extensão de sua sala de aula. 

Percebe-se também ser necessária maior interação entre professores e estudantes, pois 

como consequência da falta desses momentos interativos, a construção dos conhecimentos, 

acabou limitando-se à interpretação didática das professoras, ao invés de ser realizada pelos 

estudantes. É preciso refletir mais sobre os conceitos referentes à Alfabetização Científica, para 

que se possam construir práticas pedagógicas coerentes para a ressignificação do conhecimento 

em prol da transformação da realidade dos estudantes. Desse modo, considera- se que o domínio 

do conteúdo, de métodos e estratégias de ensino pelo professor, articulados a uma prática 

problematizadora, certamente contribuiria para a Alfabetização Científica dos estudantes e na 

formação para a cidadania. 

É incontestável que a abordagem dessa Ciência na Educação Básica é fundamental na 

formação plena dos estudantes e futuros cidadãos. Aprender Biologia, no caso específico 

fisiologia vegetal de plantas superiores, permite aos estudantes maior repertório conceitual, 

ambiental, ético e cultural, auxiliando na análise crítica de situações reais e na tomada de 

decisões mais conscientes. Tais ações auxiliam na formação de cidadãos mais reflexivos e 

capazes de modificar sua realidade, como proposto na própria AC, principalmente, no tocante 

ao contexto político que o Brasil vem atravessando no atual período de pandemia. 

Para tanto, o estudante precisa aprender conceitos e processos fundamentais da área, 

compreender a natureza e o processo de construção do conhecimento científico, a fim de 

promover o entendimento efetivo desses para além do enfoque meramente de memorização. É 

importante que o estudante compreenda os mecanismos fisiológicos empenhados pela planta 

na sua germinação, crescimento e manutenção para constituir-se em uma floresta, em um 

ecossistema e, de modo abrangente, em uma biosfera responsável pela vida no planeta. 

Portanto, o resultado alcançado na transcrição de aulas específicas contempladas por 

esta pesquisa, acerca de Conhecimentos Especializados dos professores de Biologia na 

abordagem na temática Fisiologia Vegetal, ainda está longe da tão sonhada Alfabetização 

Científica, cujo objetivos se concretizam em um processo de ensino e aprendizagem, realmente, 

significativo e transformador. 
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Ainda assim, considera-se que os resultados podem ser de relevante interesse para os 

docentes, servindo de reflexão sobre a sua práxis, como também podem ter aplicações práticas 

nos grupos de estudos sobre o conhecimento especializado; sala do educador, na formação 

continuada; para a equipe que acompanha e orienta as escolas de Educação em Tempo Integral; 

e para as instituições formadoras de professores de Biologia, além dos orientadores da área da 

Ciência da Natureza e Matemática das escolas de Educação em Tempo Integral que 

acompanham e orientam os professores em sua unidade escolar. 

O conhecimento identificado com esta pesquisa pode orientar, de forma mais objetiva, 

as formações, ajudando na redefinição dos programas de formação, na exploração e reflexão do 

conhecimento a nível teórico e prático necessário à docência, de modo a melhorar o processo 

de ensinagem do professor, e também a qualidade do seu próprio conhecimento que poderá 

reverberar no conhecimento do estudante. 

A formação teórica do professor deve ser trabalhada durante a formação inicial e 

continuada ao longo de sua carreira, a fim de lhe assegurar o domínio dos conceitos e auxiliá- 

lo a equacionar os problemas encontrados do cotidiano educacional. 

Essas considerações apresentadas nos resultados da nossa pesquisa visam contribuir 

com os estudos sobre a construção da Alfabetização Científica. E por último, mas não menos 

importante, entendemos que possa ser de grande relevância na validação das categorias que já 

estão identificadas e assim contribuir para o fortalecimento do BTSK junto à Red 

Iberoamericana (MTSK). 
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