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RESUMO

O descontentamento com a formação docente deu origem a um movimento que, apoiado na
premissa de que há uma base de conhecimentos capaz de orientar o ensino, procurou
identificar esses saberes com intenção de melhorar a profissionalização do magistério. Com
base nesses estudos, foram propostas reformas em vários países, que têm em comum a
importância atribuída aos saberes da prática. Essa posição, refletida na LDBEN de 1996 e nas
Diretrizes Curriculares para a Pedagogia de 2006, tem sido criticada por ser concretizada em
detrimento da formação científica. A formação continuada, por sua vez, tem sido vista como a
solução para a profissionalização docente, desvirtuando sua verdadeira finalidade, de
atualização do conhecimento. Diante desse problema, entendemos ser necessária uma melhor
compreensão de como os grupos envolvidos na formação de professores representam os
saberes que orientam a prática. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar as representações
de saberes docentes dos professores de um Curso de Pedagogia, de graduandas desse curso e
de profissionais de uma Secretaria Municipal de Educação responsáveis pela formação
continuada. A pesquisa teve como referencial a Teoria das Representações Sociais, associada
à tipologia dos saberes docentes de Maurice Tardif. Para a coleta de dados foi aplicado
inicialmente um teste de associação livre com justificativas, tendo como expressões indutoras
saberes profissionais da docência e saberes da prática, seguido de questionários e entrevistas
para aprofundar os sentidos que são atribuídos pelos sujeitos às palavras evocadas. Foram
também analisados documentos vinculados a prática docente das duas instituições focalizadas.
Os resultados dos três grupos destacaram a mesma palavra: conhecimento. A análise
comparativa dos dados obtidos pelos outros procedimentos utilizados indicou sentidos
distintos em diferentes grupos. Assim, para os profissionais da SME e para os professores de
Pedagogia as representações de saberes docentes parecem se objetivar no esquema figurativo
da racionalidade prática — segundo a qual os saberes da experiência constituem o amálgama
de todos os demais — ancorando-se na figura do professor reflexivo, reiterada no discurso de
ambos os grupos de formadores, bem como nos PPP das duas instituições a que pertencem.
Tais resultados sugerem que esses profissionais tendem a ver a formação inicial e continuada
num continuum. Já para o grupo das graduandas a representação de saberes docentes parece
se objetivar no esquema da racionalidade técnica, pois, para elas, na formação inicial se
aprende a teoria, que deverão aplicar na prática. Esta representação parece se ancorar na
formação tradicional, especialmente no modelo 3+1.

Palavras-chave: Representações Sociais.
Racionalidade Técnica. Racionalidade Prática.
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ABSTRACT

The discontent with teacher training led to a movement which supported the premise that
there is a knowledge base, able to guide teaching, sought to identify this knowledge with the
intention of improving the professionalization of teaching. Based on these studies, reforms
have been proposed in various countries, which have in common the importance attached to
knowledge of the practice. This position reflected in 1996 LDBEN (Law of Guidelines and
Basis of Brazilian Education) and Curriculum Guidelines for Pedagogy in 2006, and has been
criticized for being achieved at the expense of scientific training. The continued formation, in
turn, has been seen as the solution to the teaching professionalization, distorting their true
purpose of updating knowledge. Faced with this problem, we understand the need for a better
understanding of how the groups involved in teacher education represent the knowledge that
guide the practice. The objective of this study was to compare the representation of teaching
knowledge of teachers of one specific Pedagogy Course, of students who are finishing this
course and of professionals of Secretaria Municipal de Educação (City Department of
Education) who are responsible for continuing education. The survey was to benchmark the
theory of social representations associated to a typology of teacher knowledge of Maurice
Tardif. For data collection was initially applied a test of free association with justifications,
whose expressions inducing professional knowledge of teaching and knowledge of the
practice, followed by questionnaires and interviews to deepen the meanings assigned to
words evoked by the subjects. We also analyzed documents related to teaching practice of the
two institutions focused. The results of the three groups highlighted the same word:
knowledge. The comparative analysis of the data obtained by other procedures indicated
distinct meanings in different groups. So for SME professionals and teachers of Pedagogy of
teaching knowledge representations seem to objectify the figurative scheme of practical
rationality - that the knowledge of experience form the amalgam of all others - anchoring the
figure of the teacher reflective, reiterated in the speech of both groups of trainers, as well as
the PPP of the two institutions to which they belong. These results suggest that these
professionals tend to see the initial and continuing training on a continuum. For the group of
students who are graduating, the representation of teacher knowledge seems to objectify the
scheme of because, for them, the initial formation is theory, as should apply in practice. This
representation seems to be anchored in traditional training, especially in the 3 +1 model.

Keywords: Social Representations. Teaching Knowledge.
Rationality. Practical Rationality.

Teacher Training. Technical

RESUMEN

El descontentamiento con la formación docente originó un movimiento que, con
fundamentación en la premisa de que hay una base de conocimientos capaz de orientar la
enseñanza, buscó la identificación de esos saberes con la intención de mejoría en la
profesionalización del magisterio. Con base en esos estudios, había propuestas de reformas en
diversos países, que tienen en común la importancia atribuida a los saberes de la práctica. Esa
posición, reflejada en LDBEN de 1996 e en las Directrices Curriculares para la Pedagogía de
2006, viene siendo criticada por ser concretizada en detrimento de la formación científica. La
formación continuada, por su vez, es vista como la solución de la profesionalización docente,
desvirtuando su verdadera finalidad, de actualización de conocimiento. Delante del problema,
entendemos que es necesaria la mejor comprensión del modo como los grupos envueltos en la
formación de profesores representan los saberes que orientan la práctica. Así, el objetivo de
esto estudio fue comparar las representaciones de saberes docentes de los profesores de un
Curso de Pedagogía, de graduandas del curso e de los profesionales de una Secretaria
Municipal de Educación que son responsables por la formación continuada. La pesquisa tuvo
como referencial la Teoría de las Representaciones Sociales, asociada a la tipología de los
saberes docentes de Maurice Tardif. Para la colecta de dados, fue aplicado inicialmente un
teste de asociación libre con justificativas, tiendo como expresiones inductoras saberes
profesionales de la docencia e saberes de la práctica, seguido de cuestionarios e entrevistas
para profundar los sentidos que son atribuidos por los sujetos a las palabras evocadas.
También se analizaron documentos vinculados a la práctica docente de las instituciones
focalizadas. Los resultados de los tres grupos destacaron la misma palabra: conocimiento. El
análisis comparativo de los dados obtenidos por los otros procedimientos utilizados indicó
sentidos distintos en diferentes grupos. Así, para los profesionales de la SME e para los
profesores de Pedagogía, las representaciones de saberes docentes parecen objetivarse en el
esquema figurativo de la racionalidad práctica – segundo esta, los saberes de la experiencia
constituyen el amalgama de todos los demás – ancorándose en la figura del profesor reflexivo,
reiterada en el discurso de ambos los grupos de formadores, bien como en los PPP de los dos
instituciones. Los resultados sugieren que esos profesionales tienden a ver la formación inicial
y continuada en un continuun. Para el grupo de las graduandas, la representación de saberes
docentes parece se objetivar en el esquema de racionalidad técnica, pues, para ellas, en la
formación inicial se aprende la teoría, que deberán aplicar en la práctica. Esta representación
parece ancorarse en la formación tradicional, especialmente en el modelo 3+1.

Palabras-clave: Representaciones Sociales. Saberes Docentes. Formación Docente.
Racionalidad técnica. Racionalidad Práctica.
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1 INTRODUÇÃO

Embora a formação de professores seja um tema recorrente e polêmico, sua
importância vem crescendo consideravelmente no cenário de pesquisas educacionais das
últimas décadas. Guimarães (2006) destaca três momentos relevantes para compreender esse
crescente interesse pela formação docente no Brasil.
O primeiro, correspondente aos anos 70 e 80 do século passado, caracterizou-se pela
insatisfação com a baixa qualidade da educação e as explicações para o fracasso escolar, bem
como com a pouca utilidade dos conhecimentos oferecidos pelos cursos de formação de
professores para a melhoria da prática docente. Este quadro desencadeou intenso crescimento
da produção científica na área, o que se evidencia nas discussões sobre a formação docente e a
reformulação curricular dos cursos de magistério, então ocorridas.
O segundo momento descrito por Guimarães (2006) corresponde à década de 90 do
século passado e foi caracterizado como ensino com pesquisa, elegendo-se esta como
princípio educativo e uma das práticas mobilizadoras de reflexão sobre o trabalho docente.
Crescem as pesquisas relacionadas à sala de aula, à produção de saberes, e à construção da
identidade profissional, entre outros temas relacionados à formação.
Entre os expoentes desse período, Guimarães cita Antônio Nóvoa, que rompe com a
lógica aplicativa da teoria à prática, conhecida como racionalidade técnica, destacando a
importância da reflexão e da produção, pelo professor, dos saberes necessários para enfrentar
os desafios de sua atuação, e da escola como lócus de formação profissional. Nóvoa (1992)
segue, assim, uma ótica crítico-reflexiva na abordagem da formação docente e aponta três
processos constitutivos e indissociáveis nessa formação: no âmbito pessoal, as experiências
vividas pelo professor; no meio profissional, a realização diária de sua atividade docente; e no
ambiente organizacional, as relações estabelecidas pelo professor com a escola, com seus
pares e com os conteúdos da formação. Para Nóvoa são estes os processos que fornecem aos
docentes os caminhos de um pensamento autônomo, crítico e reflexivo.
O terceiro momento apontado por Guimarães (2006) corresponde ao início deste
século, caracterizado pela ampliação de pesquisas e publicações que buscam conhecer e
valorizar a atuação do professor e compreender como se constrói sua identidade profissional,
contribuindo, assim, para a adoção de novas maneiras de investigar a temática da formação
docente.
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De 2006 (ano de publicação do artigo de Guimarães) para cá, o número de pesquisas
sobre a formação e o trabalho docente apresentou um aumento significativo, o que se deve,
em grande parte, à divulgação, em 2006, das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos
de Pedagogia e as demais licenciaturas, cujo teor deu origem a um intenso debate, o qual será
analisado mais adiante. Cabe também destacar a expansão de duas grandes redes de
pesquisadores focalizando as temáticas da formação e do trabalho docente. A primeira,
denominada Rede de Estudos sobre Trabalho Docente (REDESTRADO)1, analisa
prioritariamente as políticas públicas para a educação, explorando seus impactos sobre a
formação e o trabalho docente, como sua precarização e intensificação, bem como a
proletarização do professor. A outra linha de pesquisa foi iniciada em 2006, com a criação do
Centro Internacional de Representações Sociais e Subjetividade-Educação (CIERS-ed)2 na
Fundação Carlos Chagas, atualmente associado a uma cátedra da UNESCO. De 2006 a 2011,
o CIERS-ed desenvolveu um programa de pesquisa sobre representações sociais do trabalho
docente, envolvendo mais de 30 equipes de pesquisadores de diversos países vinculadas ao
Centro. O novo programa de pesquisa iniciado em 2012 focaliza a profissionalidade docente,
um tema que evidencia a preocupação, tanto com a qualidade dos cursos de formação para o
magistério e com as políticas que os norteiam, quanto com aspectos psicossociais
relacionados à profissionalização docente.
O descontentamento com a formação de professores não se restringe ao Brasil,
observando-se, desde a década de 80 do século passado, em vários países, em especial nos
Estados Unidos da América, movimentos que, apoiados na premissa de que existe uma base
de conhecimentos capaz de orientar o ensino (knowledge base), procuram identificar e validar
esse corpus de saberes com a intenção de melhorar a formação docente, favorecendo a
profissionalização do magistério. (ALMEIDA; BIAJONE, 2007; BORGES; TARDIF, 2001;
PUENTES; AQUINO; NETO; 2009; SCHÖN, 1983; SHULMAN, 1986).
Os escritos do pedagogo americano Donald Schön, autor do livro The reflective
practitioner (1983), tiveram grande destaque no início desse movimento. Esse trabalho se
1

Foi fundada em 1999 no Rio de Janeiro com o objetivo de constituir-se um instrumento de comunicação e
produção de conhecimentos entre investigadores latino-americanos. A Rede, hoje sediada na Universidade
Federal de Minas Gerais, reúne mais de 175 pesquisadores do Brasil, Argentina, México, Chile e Venezuela, e
continua em expansão: sociólogos, pedagogos, psicólogos, médicos, fonoaudiólogos, historiadores, dirigentes
sindicais e professores são seus membros. Disponível em: http://www.fae.ufmg.br/estrado/dephul.htm. Acesso
em: 01 set. 2011.
2
Criado com o apoio do Laboratoire Européen de Psychologie Sociale (LEPS) da Fondation Maison des
Sciences de l’Homme (FMSH), ambos na França, o CIERS-ed tem por objetivo a realização de investigações
científicas no âmbito da educação através do estudo da teoria das representações sociais em articulação com
outros referenciais teórico-metodológicos para analisar e refletir sobre os processos educacionais. Disponível
em: http://www.fcc.org.br/institucional/2010/09/04/ciers-ed. Acesso em: 01 set. 2011.
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centra na crítica à racionalidade técnica, vê a teoria como um conjunto de conhecimentos
produzidos pelas ciências da educação e a prática como a aplicação da teoria e da técnica,
propondo substituí-la por uma ―conversação reflexiva de um investigador com a sua situação‖
(SCHÖN, 2000, p. 69). Esta posição, que ficou conhecida como racionalidade prática,
representa uma mudança de paradigma, por trazer para o centro da discussão sobre a
profissionalidade docente a experiência do professor, supervalorizando a reflexão sobre a
prática.
Schön trabalha com quatro conceitos para apresentar o modelo reflexivo. O primeiro é
o conhecer na ação, um processo exercitado e partilhado pelo professor nos ambientes
institucionais particulares da profissão, ―organizados em termos de suas unidades de atividade
característica e seus tipos familiares de situações práticas e limitado ou facilitado por seu
corpo comum de conhecimento profissional e seu sistema apreciativo‖ (SCHÖN, 2000, p. 37).
O segundo, reflexão na ação, é a reflexão em um diálogo constante com as situações
problemáticas diárias. Para o autor, este aspecto se sobrepõe ao conhecer na ação, pois é o
melhor meio de aprendizagem para o professor por favorecer a construção de novas teorias
em contato direto com a prática, assegurando flexibilidade frente às dificuldades encontradas
no cotidiano profissional. Já a reflexão sobre a ação, ocorre após o acontecimento,
possibilitando uma análise mais aprofundada da ação. Por fim, a reflexão sobre a reflexão na
ação transcende os conceitos anteriores, pois se trata de uma reflexão mais complexa, que
leva o professor a compreender a ação, refletindo a partir dos resultados de sua reflexão
anterior, possibilitando ao docente uma preparação para uma ação futura.
Os conceitos de professor reflexivo e de reflexão na ação foram amplamente
difundidos, estando presentes até hoje no cenário educacional, por terem constituído uma
nova forma de olhar os saberes docentes que influenciou inúmeros autores. Segundo
Guimarães (2004), Schön colaborou para a pesquisa sobre ensino ao concebê-lo como uma
atividade em que os professores, por lidarem frequentemente com a incerteza, a singularidade
e o conflito, precisam produzir conhecimentos na ação, por meio da reflexão, da apreciação de
resultados anteriores; construindo, portanto, conhecimentos pessoais, tácitos e nãosistemáticos.
Embora esse modelo do professor reflexivo tenha tido, e ainda tenha, grande
influência sobre pesquisadores em todo o mundo, mais recentemente as ideias de Schön, por
seus fundamentos pragmáticos, vêm sendo contestadas por vários autores. Assim, por
exemplo, Duarte (2003) afirma que Schön acaba desvalorizando o conhecimento teórico ao
dar destaque aos saberes tácitos, particulares, subjetivos, em seu modelo de racionalidade
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prática, no qual a ideia central envolve o aprendizado com as experiências pessoais de cada
um, por meio da reflexão na ação. Nessa mesma linha, Monteiro (2001) considera que esta
proposta radicaliza a importância da ação prática, trazendo o risco de volta ao voluntarismo
empirista. Também Pimenta (2002) critica o modelo de Schön ao afirmar que ele leva a uma
excessiva ênfase no docente como o centro das relações entre aprendente-ensinante e
ensinante-aprendente. Para essa autora, a ideia do professor reflexivo tornou-se um modismo.
Tal afirmação foi corroborada por uma pesquisa realizada por Alves-Mazzotti (2011b) que
mostrou que os professores usam essa expressão como um slogan para argumentar sobre
aspectos os mais diversos relativos à sua formação, esvaziando-a de significado.
Outro autor de grande destaque na discussão dos saberes que orientam a docência foi
Shulman (2004), por sua contribuição para a educação americana, uma vez que, além de ter
influenciado o meio acadêmico, orientou as reformas educacionais realizadas nos Estados
Unidos na década de 90. Shulman havia detectado, desde a década anterior, um clamor por
melhorias do ensino, tanto por parte dos educadores, quanto da sociedade americana. Essa
vontade estava evidenciada nos vários relatórios sobre a profissionalização do ensino que
ressaltavam a necessidade de valorização da profissão docente e de melhor remuneração. Os
defensores da reforma profissional norte-americana acreditavam que existia uma base de
conhecimentos para o ensino (knowledge base), ou seja, um conjunto de conteúdos,
habilidades e técnicas, bem como uma ética e responsabilidade coletiva e também, um meio
de comunicá-los aos professores.
Shulman procura analisar o conhecimento já produzido sobre ensino destacando cinco
programas de pesquisa: as pesquisas processo-produto, que relacionavam o desempenho do
docente e as capacidades aprendidas pelos estudantes; o programa Academic learning time,
que vinculava a performance do professor ao tempo de aprendizagem dos alunos; o
Classroom ecology, que examinava as influências reflexivas das ações tanto do docente
quanto dos alunos; e dois programas sobre as cognições, um focalizando as dos alunos e outro
as dos professores (BORGES, 2001). Após a análise desses programas de pesquisa, Shulman
concluiu que eles não apresentavam clareza sobre a compreensão e apreensão dos conteúdos
das disciplinas ministradas, e nem uma interlocução entre esses conteúdos e o que os
professores realmente ensinavam aos alunos.
Esse autor passa, então, a buscar essa base de conhecimento do ensino nos conteúdos
disciplinares; nos materiais que os professores utilizam para dar aulas, desde o currículo que o
norteia aos livros didáticos; nas pesquisas sobre ensino e nos temas que afetam os docentes; e
na prática profissional. Assim, para ele existem três formas de conhecimentos dos professores
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que compõem o knowledge base: o conhecimento da matéria, o conhecimento pedagógico e o
conhecimento curricular.
Cabe assinalar que Shulman não fala em ―saberes docentes‖, mas sim, em
conhecimento, ou melhor, em base de conhecimento docente, destacando o conteúdo, como
fonte principal desse conhecimento. Contudo, entendemos, juntamente com Borges (2001),
que podemos utilizar esta divisão de conhecimentos como uma classificação de saberes
docentes.
Outro autor que oferece uma contribuição para o tema dos saberes docentes é
Gauthier, uma vez que seu estudo busca sintetizar o corpus das pesquisas realizadas em sala
de aula. Gauthier et al. (1998) consideram que o saber das Ciências da Educação não pode
orientar diretamente a ação em situações de ensino, visto que estas são atividades complexas
que exigem do docente a capacidade de tomar decisões em situações de emergência, as quais
demandam não apenas a aplicação de regras, mas também reflexão.
Estes autores creditam aos professores a constituição de seus saberes na ação,
afirmando que seus papéis vão além de meros reprodutores de conteúdos, pois, para
compreender e resolver um problema, eles não podem ficar presos somente à sua formação
profissional. Em decorrência dessas características, os saberes dos docentes só podem ser
compreendidos em relação a situações concretas de seu trabalho.
Gauthier et al. (1998) distinguem três categorias relacionadas à profissão docente: os
saberes sem ofício, os ofícios sem saberes e o ofício feito de saberes. Os primeiros são
conhecimentos produzidos pelas Ciências da Educação sem considerar as condições concretas
do exercício da docência e os conhecimentos adquiridos na prática. Os ofícios sem saberes,
são aqueles que, reforçando a ideia de que os conhecimentos gerados na faculdade não são
importantes para a profissão, enfatizam apenas a importância da experiência e da
vocação/dom/talento para ensinar. Para esses autores, tal atitude contribui para a
desprofissionalização do magistério, na medida em que reforça, nos professores, a ideia de
que o conhecimento obtido na formação nada oferece de útil e que, portanto, apoiar sua
prática na experiência pessoal, na intuição ou no bom senso é mais eficaz. Nesse sentido,
estas duas categorias constituiriam armadilhas para a profissionalização docente, que
necessitariam um ofício feito de saberes, que, para Gauthier et al. (1998), corresponde à
articulação entre os diversos saberes utilizados pelo docente na prática para solucionar as
situações e imprevistos cotidianos.
Nesta categoria, esses autores classificam os saberes em: (a) disciplinar, relacionado
ao conteúdo ministrado; (b) curricular, referente à sua transformação em programa de ensino;
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(c) das ciências da educação, que é um saber profissional específico; (d) da tradição
pedagógica, que diz respeito a dar aulas; (e) da experiência, oriundos do dia a dia do
professor; e, (f) da ação pedagógica, relativo aos saberes experienciais. Para eles, esses
saberes formam uma espécie de reservatório ou armário com várias gavetas no qual o docente
se abasteceria para responder às situações específicas que aparecem no exercício da profissão.
Esta metáfora é criticada por Cunha (2007, p. 33) que afirma que nós, professores, sabemos
que ―não é assim, tão simples, ir ao armário e retirar o saber que precisamos usar em
determinada situação de ensino‖, pois esse saber não é um saber pronto, estático, ele é
construído e dinâmico, precisando ser, em parte, constituído na experiência dos professores.
A atividade docente na constituição dos saberes que orientam a docência é enfatizada
por vários autores. Perrenoud (1996; 1999) adota esta perspectiva ao discutir as características
particulares que transitam entre a rotina e a improvisação, num movimento complexo que a
racionalidade técnica não tem condições de contemplar. Ele afirma que os saberes e
conhecimentos não são os únicos meios para analisar os recursos cognitivos dos professores
na ação, tendo-se que levar em conta as competências, entendidas como capacidades que
mobilizam saberes para a ação, estabelecendo relações com os saberes teóricos, as quais não
são de dependência e sim críticas. Em outras palavras, para esse autor, competência é a
capacidade de mobilizar um conjunto de saberes, capacidades e informações para resolver
com eficácia uma série de situações cotidianas. Perrenoud (2001) considera que se pode
identificar cerca de 50 competências na profissão docente, sendo algumas novas ou que
adquiriram importância nos dias de hoje em decorrência das transformações dos sistemas
educativos, da profissão e das condições do trabalho docente. Essas competências são
divididas em 10 grandes famílias: 1. organizar e estimular situações de aprendizagem; 2.
gerenciar a progressão das aprendizagens; 3. conceber e fazer com que os dispositivos de
diferenciação evoluam; 4. envolver os alunos em suas aprendizagens e no trabalho; 5.
trabalhar em equipe; 6. participar da gestão da escola; 7. informar e envolver os pais; 8.
utilizar as novas tecnologias; 9. enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 10.
gerar sua própria formação contínua.
Em resumo, o que este autor traz de novidade para a discussão do tema é que se
necessita reconhecer que os docentes possuem competências profissionais que não se
restringem ao domínio dos conteúdos a serem ensinados, aceitando a ideia de que ―a evolução
exige que todos professores possuam competências antes reservadas aos inovadores ou
àqueles que precisavam lidar com públicos difíceis‖ (PERRENOUD, 2001, p. 8).
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Apesar das diferentes metodologias e categorias usadas pelos autores para classificar
os saberes docentes, as tipologias por eles apresentadas têm como ponto comum, a
valorização da experiência do professor, considerando que este, ao desenvolver seu trabalho,
produz um conhecimento prático que mobiliza uma pluralidade de saberes, obtidos de
diversas formas.
Tardif (2008, p. 18) critica a diversidade de critérios utilizados por esses autores ao
proporem tipologias dos saberes docentes afirmando que esses critérios modificam-se de uma
classificação para outra ―ora comparam-se princípios epistemológicos, ora correntes de
pesquisa, ora modelos ideais‖ que acabam refletindo os ―postulados epistemológicos dos
autores‖. Para esse autor é mais eficaz oferecer-se uma tipologia construída a partir das
categorias propostas pelos próprios docentes e dos saberes que utilizam efetivamente em suas
práticas cotidianas, e é o que o autor propõe. Tardif define os saberes docentes como o
conjunto de conhecimentos utilizados pelos professores em sua prática diária, classificando-os
em: saberes da formação profissional, os das ciências da educação e da formação pedagógica,
transmitidos nos cursos de formação para o magistério; saberes disciplinares, que
correspondem aos diferentes campos do conhecimento; saberes curriculares, compreendendo
os objetivos, conteúdos e métodos que compõem os programas escolares; e saberes da
experiência, oriundos da prática cotidiana do professor.
Para Tardif (2008, p. 11), um saber é sempre ―o saber de alguém que trabalha alguma
coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer‖, ou seja, o saber dos docentes está
relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua
história profissional, com as suas relações diárias com seus pares e alunos, na instituição de
ensino em que trabalham. E que o individual é importante para composição do saber do
professor, mas temos que considerar também a natureza social do saber.
E Tardif apresenta cinco razões que configuram o saber docente como social: 1. por
ser compartilhado por uma coletividade, a dos professores; 2. por ser utilizado e
regulamentado por um sistema maior (por ex., as instituições de formação, o Ministério da
Educação) que lhes garante legitimidade e orienta a definição e utilização desse saber; 3. por
ter objeto social, as práticas sociais; 4. pelo fato de ter sua evolução e transformação
vinculada às mudanças sociais e culturais; 5. por ser alcançado no contexto de uma
socialização profissional. Em outras palavras, a perspectiva por ele adotada busca,
simultaneamente, constituir uma articulação entre os aspectos sociais e individuais do saber
dos docentes. Alves-Mazzotti (2012) observa que este saber se estabelece na interface entre o
individual e o social, entre o sujeito e as instituições, para apreender ao mesmo tempo sua
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natureza individual e social. E acrescenta que é nesse sentido que a sua teorização está em
sintonia com a Teoria das Representações Sociais, pois esta, por definição, é também um
saber, o saber do senso comum, que mantém estreita relação com as práticas e que se encontra
numa encruzilhada entre o individual e o social (MOSCOVICI, 1978). Tais afinidades,
evidenciadas na obra de ambos os autores citados, justificam a escolha de Tardif como
principal referência sobre o tema dos saberes docentes neste estudo.
As pesquisas sobre saberes dos professores deram origem a novas propostas de
políticas públicas em diversos países, inclusive no Brasil, acarretando mudanças na formação
e na organização do trabalho docente. As reformas realizadas no país, na década de 90 do
século passado, refletem a tendência internacional, uma vez que, mesmo com algumas
distinções entre os países, há pontos comuns entre as reformas: (a) entendem o ensino como
uma atividade profissional de alto nível, pautada num repertório de conhecimentos; (b)
consideram os professores como ―práticos reflexivos‖ e a prática profissional como um lócus
privilegiado de produção de saberes; (c) defendem a instauração de normas de ingresso à
profissão com exames e exigências educacionais; e (d) enfatizam a importância do
estabelecimento de uma relação entre as instituições formadoras de professores e as escolas
(BORGES; TARDIF, 2001).
As políticas públicas desenvolvidas no Brasil a partir da década de 90, em especial a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os Programas de Avaliação dos Sistemas de
Ensino, os Parâmetros Curriculares Nacionais e a proposta de formação em nível superior dos
profissionais da Educação Básica estão alinhadas com esses princípios.
Essa nova maneira de ver os saberes docentes, assim como as reformas dos cursos de
formação por elas inspiradas, foram de início bem acolhidas pelo fato de valorizarem a
experiência do professor. No entanto, após alguns anos de vigência, esse modelo de formação
começa a suscitar muitos questionamentos. Analisando esse debate, Alves (2007) mostra que
a ideia de que é possível a produção de um conhecimento prático pode ser compreendida
como um ajustamento ao ideário neoliberal, que resulta em retrocesso no modo de conceber a
formação do professor. Acrescenta que muito do que foi produzido pelos estudiosos dessas
questões foi apropriado pelo discurso neoliberal de governos interessados em implementar
reformas

educacionais,

tornando o conceito de prática reflexiva crescentemente

institucionalizado.
Também Freitas (2002), focalizando especialmente os Referenciais Curriculares para
Formação de Professores e as Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial de Professores
para a Educação Básica em Nível Superior, denuncia o viés neoliberal dos movimentos de
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reforma, afirmando que a des-responsabilização do Estado e o sentido instrumental da política
para a formação docente no país estariam privando os professores da formação científica e
acadêmica, localizando-a em um novo ‗‗campo‘‘ de conhecimento: da epistemologia da
prática.
Adotando outra perspectiva, Krahe e Wielewicki (2008, p. 137) posicionam-se a favor
dos teóricos da racionalidade prático/reflexiva, bem como das reformas que a tomam por
base, afirmando que esse ―deslocamento de uma racionalidade técnico/instrumental para uma
de natureza prático/reflexiva é (...) condição sine qua non para a formação de profissionais da
educação autônomos, críticos e reflexivos‖. Esses autores defendem, ainda, que a formação de
professores reflexivos supõe uma dinâmica coerente com o entendimento da docência como
um ofício de extrema complexidade intelectual que demanda uma estruturação igualmente
complexa.
Nesse sentido, Khahe e Wielewicki defendem uma sintonia entre a educação
continuada e a formação inicial, permitindo vislumbrar o desenvolvimento profissional
docente - tanto como construção teórica, quanto como vivência experiencial - como um
componente de articulação entre todas as ações desenvolvidas, funcionando, portanto, como
marca identitária. Os autores salientam, porém, que essa marca identitária deve atender a
demandas que são, por sua vez, singulares em razão da diversidade de objetivos, formas,
públicos, tempos e espaços. Em outras palavras, necessita-se buscar a conciliação na
constituição e no desenvolvimento de programas de formação inicial e continuada de
professores, reconhecendo os aspectos universais do desenvolvimento profissional docente e
as singularidades dos contextos educativos.
A necessidade de maior sintonia entre a formação continuada e a formação inicial tem
sido enfatizada por diversos autores. Alves (2007), ao reconhecer a importância do campo de
estudos relativo aos saberes docentes, enfatiza a importância de se considerar, na discussão
relativa à construção da profissionalidade do professor, todo o processo de desenvolvimento
profissional docente, que supõe a não dissociação entre a formação inicial e a formação
continuada.
Cabe salientar que a ênfase atribuída aos saberes da experiência pela literatura sobre
os saberes docentes e pela legislação por ela inspirada, amplia consideravelmente a relevância
da formação continuada, uma vez que, sendo realizada quando o professor já exerce sua
prática, permite que se ofereça a ele um apoio mais direto para a reflexão sobre os problemas
encontrados no cotidiano escolar.
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Sobre essa questão, Gatti (2008) observa que nos últimos dez anos, cresceram as
iniciativas em relação à formação continuada; no entanto, sob o termo ―guarda-chuva‖
educação contínua, englobaram cursos das mais variadas naturezas. Mas, entre estes, a autora
destaca a importância de dois modelos de formação contínua conhecidos e bem aceitos no
meio educacional: as oficinas de reflexão sobre a prática, realizadas em pequenos grupos,
dando maior atenção à realidade prática do professor; e a formação centrada no fortalecimento
institucional da escola ―enquanto instituição com responsabilidade social relevante e
desafiadora no mundo atual, implica ambientes propícios a trabalho coletivo, gestão
participativa e disponibilidade de recursos pedagógicos‖ (GATTI; BARRETO, 2009, p. 203).
Gatti (2008; 2009) assinala, ainda, que a formação continuada foi proposta como
requisito essencial ao trabalho docente pela necessidade de atualização constante em
decorrência do progresso na produção do conhecimento e das tecnologias e também das
mudanças no trabalho, sendo entendida como um aprofundamento da formação profissional.
A autora afirma, porém, que, em decorrência da precariedade da formação inicial em nosso
país, muitas das iniciativas na formação continuada, especialmente as promovidas pelo setor
público, adquiriram um caráter compensatório, sendo realizadas com a finalidade de suprir
supostas lacunas da formação anterior. Desta forma, desvirtua-se sua verdadeira finalidade de
atualização e aprofundamento do conhecimento com vistas ao desenvolvimento profissional.
Embora, de fato a formação continuada complemente a insuficiente formação inicial e
os programas dos cursos tentem associar esta ineficiência ao processo de melhoria das
práticas pedagógicas em sala de aula, as regulamentações partem do princípio que tem que
haver uma articulação entre os cursos de formação inicial e os diferentes programas e
processos de formação continuada. Mas o que se percebe é que muitas das normatizações,
diretrizes, resoluções, portarias e pareceres mais confundem que esclarecem os gestores,
professores e responsáveis por suas implementações e, também, por estarem desconectados da
realidade educacional brasileira.
Finalizando, a análise da discussão sobre os saberes que orientam a prática docente,
bem como sobre a forma pela qual a formação continuada vem sendo realizada, permite
concluir que se está longe de chegar a um consenso sobre questões cruciais para o
desenvolvimento profissional do professor. Nesse cenário, consideramos que, para que se
efetive uma melhoria significativa na formação do professor, é preciso compreender como os
sujeitos envolvidos nessa formação representam os saberes necessários à construção da
profissionalidade docente.

22

1.1 OBJETIVO E QUESTÕES DO ESTUDO

Esta pesquisa comparou as representações sociais de saberes docentes construídas por
três grupos: profissionais de uma Secretaria Municipal de Educação responsáveis pela
formação continuada, professores de um Curso de Pedagogia e graduandas desse curso. A
partir das representações apresentadas pelos dois grupos de profissionais envolvidos na
formação docente, procurou-se compreender em que medida suas representações de saberes
docentes sugerem um continuum formativo entre formação inicial e a continuada.
Para atender a este objetivo, foram formuladas as seguintes questões iniciais de
estudo:
1. Quais os saberes apontados pelos grupos como essenciais à orientação da prática
docente?
2. Como as representações de saberes docentes apresentadas pelos docentes de
Pedagogia se relacionam ao plano político pedagógico, e as ementas que orientam o curso?
3. Como as representações de saberes docentes apresentadas pelos profissionais que
atuam na Secretaria Municipal de Educação, se relacionam ao seu projeto político pedagógico
e às atividades desenvolvidas?
4. Como as representações de saberes docentes veiculados pelos profissionais da
Secretaria Municipal de Educação e pelos professores do Curso de Pedagogia podem ser
relacionados à formação inicial e à continuada?
O presente estudo está vinculado à pesquisa ―Profissionalização e saberes docentes:
representações de professores do ensino fundamental e de alunos e professores dos cursos de
Pedagogia‖, coordenada pela Professora Doutora Alda Judith Alves-Mazzotti, apoiada pelo
CNPq. A referida pesquisa está inserida no Programa de Pesquisa sobre Profissionalização
Docente da Cátedra da UNESCO, sediada no Centro Internacional de Representações Sociais
e Subjetividade-Educação (CIERS-Ed) do Departamento de Pesquisas Educacionais da
Fundação Carlos Chagas (São Paulo, Brasil).
Esta tese está estruturada em cinco capítulos, contando com esta Introdução. O
segundo capítulo apresenta a revisão de literatura dividida em três partes: o quadro teórico,
representado pela Teoria das Representações Sociais; a abordagem de Tardif sobre os saberes
docentes; e uma apresentação sucinta de aspectos relativos à formação docente (inicial e
continuada). O terceiro capítulo trata dos aspectos metodológicos da pesquisa, explicitando a
abordagem adotada, o lócus e os sujeitos da pesquisa, os procedimentos e instrumentos
utilizados na coleta e análise dos dados. No quarto capítulo apresentamos a análise dos
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resultados obtidos pelas diversas fontes utilizadas: nos documentos, nas observações, nos
dados dos testes de livre evocação, questionários e entrevistas relativas a cada grupo. Por fim,
no quinto e último capítulo apresentamos as respostas às questões do estudo, concluindo com
algumas considerações que julgamos pertinentes.
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2 QUADRO TEÓRICO

2.1 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

2.1.1 Origens
As representações vieram como uma grande descoberta, que
recebeu seu ímpeto do entusiasmo ingênuo de todas as novas
paixões. Ainda assim nossa ingenuidade não afetou a lucidez
com a qual vimos nosso progresso e julgamos o que ainda
precisa ser alcançado.
Serge Moscovici, 1988

A noção de representações sociais foi introduzida por Serge Moscovici, em seu
clássico trabalho La Psycanalise, son image et son public, publicado em 1961, na França, e
em 1978 lançada no Brasil sob o título ―A representação social da Psicanálise‖. Para
Moscovici, esse trabalho ainda não poderia ser considerado uma teoria, pois, sendo uma
proposta inicial de um novo campo de estudos, deveria ser flexível, in the making (JODELET,
2011), para que a teoria fosse sendo constituída ao longo do crescimento desse campo.
Contudo, essa característica da obra inicial de Moscovici é, sob o ponto de vista de
seus críticos (ver, por exemplo, JAHODA, 1988; POTTER; LITTON, 1985)3, vaga e
inacabada. Por outro lado, para muitos autores como, Lahlou (2011, p. 84), o fato de ser um
work-in-progress, uma obra aberta, possibilita a outros pesquisadores do campo contribuírem
com a teoria, configurando um empreendedorismo de trabalho coletivo. Neste sentido, Lahlou
corrobora Moscovici (1988) ao afirmar que a representação social não é uma teoria estática,
mas sim um novo campo de estudos que interliga um dos problemas fundamentais das
ciências sociais, ou seja, a relação entre indivíduo e sociedade, a outro importante problema
epistemológico e psicológico, a saber, a relação entre o material e o ideal. Desse modo,
Lahlou elege a representação social como o ―cadinho‖ da construção social, ou seja, o lugar
onde as coisas se misturam; é por este motivo que autor alega que o conceito de
representações sociais está na encruzilhada de várias disciplinas, da própria psicologia, e mais
especificamente, da psicologia social e da sociologia.

3

Autores citados por Lahlou (2011), suas referências são: JAHODA, G. Critical Notes and Reflections on Social
Representations. European Journal of Social Psichology p.195-209, 1988. POTTER, J.; LITTON, I. Some
Problems Underlying the Study of Social Representations. British Journal of Socila Psychology, p. 81-90,
1885.
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Jodelet (2011, p. 209) também ressalta o valor da obra seminal de Moscovici,
alegando que ela cumpriu o seu papel: o de edificar uma arquitetura teórica, possibilitando o
alcance de todas as facetas dos fenômenos examinados propondo-se a ―tratá-las nos espaços
epistemológicos correspondentes ao estado das questões emergentes no campo de pesquisa‖.
Cabe destacar que a obra inicial, de 1961, foi revisada e reeditada 15 anos depois por
Moscovici, em 1976, com algumas alterações no texto original, como observa Jesuino (2011,
p. 34-35):
Entre 1961 e 1976 encontramos uma arquitetura conceitual que se mantém
nas suas linhas fundamentais, mas também existem diferenças que, embora
de pormenor, poderão suscitar interrogações quanto a uma possível evolução
das ideias do autor e eventuais repercussões na teoria. Julgo que tal não
constitui surpresa, sendo de resto desejável e de saudar que as teorias se
enriqueçam e se consolidem a partir dos debates que suscitam, e dos enigmas
com que se vêem confrontadas.

Assim, esse autor parece complementar o que o próprio Moscovici alerta no prefácio
da segunda edição, que a revisão de 1976 foi mais estilística do que substantiva, e que, na
primeira edição, se configurava uma tese, já na segunda, um livro.
Todavia, para compreender como surgiu a ideia da obra inaugural da Teoria das
Representações Sociais, necessita-se entender o contexto em que ela foi concebida. Segundo
Moscovici (2007), dois assuntos estavam em pauta na França à época: o marxismo e a
psicanálise. O marxismo se tornou um assunto inviável, devido a sua condição de refugiado
de um país comunista e, também, por seu desinteresse em como os marxistas abordavam a
questão da ciência e seus significados. Marková (2006, p. 190) esclarece que Moscovici não
estava interessado em ―como a ciência afetava o pensamento diário e como as ideias
científicas poderiam fazer parte das crenças comuns‖, porém, esta questão tornou-se relevante
para ele, quando, ao final dos anos 50 do século XX, começou seus estudos sobre a
psicanálise.
Moscovici (2007) aponta duas razões para o seu interesse pelo estudo das
representações sociais. Primeiramente, o que o intrigava era como o conhecimento científico
transformava-se em senso comum, adquirindo as qualidades de um credo real. Ao tratar o
senso comum como um conhecimento, instituiu uma área de estudos original e fecunda. A
segunda razão se originou de um convite para participar de um seminário, organizado por
Claude Lévi-Strauss sobre teoria da comunicação, no qual Moscovici visualizou a noção de
representação por meio dessa teoria, que para ele se traduzia em representações e atitudes,
sendo que o conhecimento ou os elementos de opinião eram as formas de comunicação.
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Para Moscovici (1988), somente uma pequena parte do nosso conhecimento e
informação é resultante da simples interação com o mundo, a maior parte desse conhecimento
é adquirido pela comunicação que afeta diretamente o nosso modo de pensar e cria novos
conteúdos. O autor acrescenta que as várias formas de conhecimento e crenças veiculadas no
cotidiano são o resultado de uma longa cadeia de transformações. E o único jeito de entendêlas é reinseri-las novamente no laboratório social onde elas tomaram forma, isto é, no cenário
social de comunicação.
Moscovici (2001) indica os alicerces de seu embasamento sobre representações sociais
em autores como, Piaget, Lévy-Bruhl, Freud e Durkheim. Para Jovchelovitch (2008), a partir
dos estudos de Piaget com crianças, Moscovici percebeu que a psicologia social poderia ser
uma ciência do desenvolvimento. A autora afirma que, dos estudos de Piaget, Moscovici
―retirou dimensões centrais de sua psicologia social: a conceituação de representação, a
investigação do senso comum, a preocupação com a mudança e o desenvolvimento‖
(JOVCHELOVITCH, 2008, p. 106). Considera, ainda, que a pesquisa de Piaget sobre o
desenvolvimento do pensamento representacional na criança constituiu a especificidade das
representações em termos psíquicos, destacando-se ―a centralidade da ação (esquemas
sensório-motores) no desenvolvimento do pensamento representacional e clarificou a gênese e
os processos de transformação das representações simbólicas‖ (JOVCHELOVITCH, 2008, p.
106).
Outro aspecto da obra de Piaget que se relaciona à teoria das representações sociais,
diz Jovchelovitch (2008), é a transformação do saber, uma vez que esta trata da produção e
transformação do conhecimento. Foi nas obras daquele autor que Moscovici encontrou a base
para explicar como o conhecimento é modificado e se move de uma forma estrutural a outra a
partir dos processos de assimilação e acomodação que regulam as relações entre a criança e o
mundo. Essa conceituação pode ser observada na teoria das representações sociais, no sentido
de que estas ―constituem campos de saber em movimento que, por meio de processos de
comunicação, empregam a ancoragem e a objetivação para tornar o não-familiar, familiar‖
(JOVCHELOVITCH, 2008, p. 108).
Jovchelovitch alerta, porém, que Moscovici se afasta de Piaget no que se refere ao
conceito de desenvolvimento. Para Piaget, durante esse processo as formas de pensamento
mais elementares vão sendo substituídas por outras mais complexas em um movimento em
direção ao pensamento lógico, situado ao final de uma escala evolutiva. Esta concepção está
presente na discussão feita pelo autor sobre a natureza social da lógica e do pensamento
racional e supõe, ―uma continuidade funcional do desenvolvimento, concebido como uma
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marcha

progressiva

em

direção

ao

equilíbrio‖

(PIAGET,

1995,

citado

por

JOVCHELOVTICH, 2008, p. 109), o que aproximaria esse autor do evolucionismo de
Durkheim. É também nesse ponto que Moscovici se distancia de Piaget, pois ele não partilha
da ideia de um continuum progressivo, nem do conceito de evolução subjacente ao
desenvolvimento da racionalidade proposto por aquele autor, preferindo a concepção de
pluralidade da razão defendido por Lévy-Bruhl.
Na visão de Lévy-Bruhl o ―pensamento primitivo não é nem um estágio primário do
pensamento científico nem um estágio a ser substituído: é uma forma de pensar que necessita
ser entendida‖ (JOVCHELOVITCH, 2008, p. 100). Ou seja, ele propôs que poderiam existir
diversas formas de pensar, e que todas as sociedades primitivas ou modernas apresentam
diferentes modalidades de pensar. Para Jovchelovitch, o autor insistiu no fato de que
diferentes tipos de saberes podem estar contidos na mesma sociedade, abandonando a ideia de
uma correspondência entre o primitivo e o pré-lógico e entre o desenvolvido e o lógico. Dessa
forma, Lévy-Bruhl contribui para teorização de Moscovici no entendimento da dinâmica da
produção das representações sociais e de como o conhecimento científico pode ser
transformado e modificado por diversos indivíduos conforme se apropriam dele.
Nessa mesma obra, Jovchelovitch argumenta que, em Freud, Moscovici encontrou os
meios necessários para entender os processos inconscientes que contribuem para a produção
dos saberes sociais, bem como uma ótica de conhecimento nitidamente psicológica.
Moscovici utiliza o texto de Freud ―Teorias sexuais infantis‖, de 1908, como fonte inspiradora
de sua psicologia social do saber. Nessa obra, Freud trata das curiosidades relativas à
sexualidade na infância, suas relações de amor e hostilidade, permissões e interdições com sua
família, possibilitando que a criança produza ―teorias‖ sobre suas dúvidas mais frequentes,
sobre o nascimento, origem da vida e sexualidade. Freud desenvolve essa tese descrevendo a
situação paradigmática tanto em relação ao desconhecido quanto aos dilemas presentes na
transmissão de cultura. Para Jovchelovitch, (2008, p. 116) esse autor contribuiu trazendo:
à tona os trabalhos da interiorização, os processos pelos quais as
representações passam da vida de todos para a vida de um, do nível da
consciência para o nível do inconsciente. Daí o caráter intenso, social e
apaixonado das representações da primeira infância.

Autores, como Piaget, Freud e Lévy-Bruhl e suas propostas teóricas foram importantes
para orientar Moscovici em sua reformulação do conceito de representações coletivas de
Durkheim, sendo este conceito o ponto de partida de sua teoria das representações sociais.
Alba (2011) aborda a noção de representações coletivas em Durkheim, como entidades
espirituais, que são, ao mesmo tempo, a vida mental do sujeito e a vida coletiva da sociedade.
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Para essa autora, as representações individuais são entidades autônomas, enquanto as
coletivas são criadas pela combinação das consciências individuais que, juntas, diferenciamse das individuais. As representações coletivas e individuais, tal como definidas por
Durkheim, são opostas, estas instáveis e aquelas estáveis, umas requerendo uma explicação
psicológica e outras, sociológica.
Moscovici (1988, p. 218) argumenta, porém, que ―quando a psicologia social faz esta
distinção fica impedida de olhar para as relações entre os indivíduos e a coletividade e seu
espaço comum‖. E são estas distinções, para o autor, que ressaltam a necessidade de uma
mudança do conceito de representação coletiva como uma ótica uniforme, para uma visão
diferente de representações sociais, que é mais próxima da realidade.
A partir dessa identificação de visão dicotômica de Durkheim, que diferenciava o
individual do coletivo, Moscovici vislumbra uma possibilidade teórica para construção da
teoria das representações sociais, na qual o objeto se encontra na ―interseção indivisível do
indivíduo e do social, captado pela psicossociologia‖ (NÓBREGA, 2003, p. 58). Codol (1982,
citado por MOSCOVICI, 1988, p. 219), embasa a argumentação que ―não é tanto a
contribuição do indivíduo ou grupo para essas representações que nos permite chamá-las de
representações sociais: é o fato delas terem sido moldadas por um processo de troca e
interação‖. Moscovici explica que foi essa necessidade de conceber a representação em uma
encruzilhada entre o individual e o social e adaptá-la a uma sociedade em mudança que o
levou a trocar o termo representações coletivas para sociais. E acrescenta que:
Substituímos coletivas, porque incutidas por uma autoridade (da
comunidade, de instituição religiosa, etc.), e representações quase
invariáveis por representações sociais, tal como foram criadas e
comunicadas pelas pessoas, as que fazem teorias sobre a AIDS, buracos
negros, marxismo, etc.; lado a lado com aquelas de cientistas, médicos,
políticos e membros da igreja, e ajustadas às circunstâncias. (MOSCOVICI,
1988, p. 220)

Esse autor também chama a atenção para o fato de que as representações sociais não
são imóveis, estáticas, elas são geradas e modificadas pelos sujeitos. E ainda, percebeu que,
ao representar um objeto, não reproduzimos somente nossas ideias e opiniões, mas sim,
―criamos e transmitimos um produto progressivamente elaborado em inúmeros lugares,
segundo regras variadas‖ (MOSCOVICI, 2001, p. 63). Ele apresentou uma nova forma,
modificou, assim, em nossa sociedade contemporânea, as lendas, mitos e outras imagens
oriundas das sociedades tradicionais pelas representações sociais; contudo, salienta que, ao
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mesmo tempo, herdam-se alguns traços daquelas. Em outras palavras, a representação social
é, ao mesmo tempo, uma herança da sociedade tradicional e uma reinvenção dela.

2.1.2 Conceito de Representação Social
Estou convencido que representações sociais apontam no fim
das contas em direção a solução de problemas científicos e
problemas sociais que não são menos reais.
Serge Moscovici, 1988

Para Moscovici (2001), as representações sociais são um modo de pensamento social
que são, concomitantemente, um produto (significados, valores, crenças, símbolos), e um
processo cognitivo. Trata-se de uma modalidade de saber que busca transformar o não
familiar em familiar por meio das comunicações que ocorrem na vida cotidiana, com a função
de orientar e justificar comportamentos em situações sociais concretas. Ou seja, Moscovici
(1978, p. 14) ao ―redefinir os problemas e os conceitos da Psicologia Social a partir desse
fenômeno [representações sociais], insistiu sobre sua função simbólica e seu poder de
construção do real‖.
Jovchelovitch (2008) considera que esta visão da teoria das representações sociais vai
além de uma psicologia social dos saberes; pois ela também deve ser entendida como uma
teoria sobre como esses novos saberes são engendrados e acomodados socialmente.
Moscovici (1988, p. 220) utiliza uma analogia, da assembléia, para melhor elucidar o conceito
de representações sociais:
Podemos pensar as representações sociais como sendo produzidas por um
comitê de decisões coletivas. Seus membros dão seus votos e podem
expressar uma ampla gama de opiniões. Cada um sabe como o outro votou,
de modo que pode mudar de ideia ou combinar opiniões. A decisão final é o
esforço conjunto dos participantes e expressa um sentido da reunião. Não há
necessidade de alcançar um consenso explícito ou de se submeter a um rito;
contanto que as iniciativas individuais estejam de acordo com o fluxo social,
nada mais é necessário. Cada proposição individual é assim ligada à ação do
grupo, que pode dar a ela uma forma que seja aceitável e compreensível para
todos os interessados. Nessas trocas, todas as representações estão no limite
de duas realidades: a realidade psíquica, na conexão que tem com os
domínios da imaginação e dos sentimentos; e a realidade externa, que tem
seu lugar na coletividade e está sujeita às regras do grupo.

Em outras palavras, para Moscovici a teoria das representações sociais focaliza a
comunicação e os pensamentos cotidianos, fazendo uma ponte entre os grupos sociais e a
sociedade moderna. Elas ―não são apenas ‗opiniões sobre‘ ou ‗imagens de‘, mas teorias
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coletivas sobre o real, sistemas que têm uma lógica e uma linguagem particulares, uma
estrutura de implicações baseada em valores e conceitos‖ (ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 64).
Para Jodelet (2011), Moscovici conferiu às representações uma dinâmica, dando à
comunicação um papel fundamental na origem da formação das representações sociais,
assumindo uma dupla relação: ao mesmo tempo em que as representações são forjadas na
comunicação, elas têm como função orientá-las. Nas palavras do autor (MOSCOVICI, 1978,
p. 26, grifo do autor):
Por isso, uma representação fala tanto quanto mostra, comunica tanto quanto
exprime. No final das contas, ela produz e determina os comportamentos,
pois define simultaneamente a natureza dos estímulos que nos cercam e nos
provocam, e os significados das respostas a dar-lhes. Em outras palavras, a
representação social é uma modalidade de conhecimento particular que tem
por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre
indivíduos

É nesse sentido que Jodelet (2011, p. 22) define as representações sociais como ―uma
forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada com um objetivo prático e que
contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social‖. Ou seja, para a
autora, as representações sociais são concebidas como um saber produzido por meio das
comunicações cotidianas, com o fim de orientar os comportamentos nos contextos sociais
concretos.
Resumindo, a conceituação de representações sociais converge para uma mesma
vertente, que diz respeito ―aos conteúdos do pensamento cotidiano e ao estoque de ideias que
dão coerência às nossas crenças religiosas, ideias políticas e às conexões que criamos tão
espontaneamente quanto respiramos‖ e são estas representações que permitem ao indivíduo
―classificar pessoas e objetos, comparar e explicar comportamentos e objetivando-os como
partes do cenário social‖ (MOSCOVICI, 1988, p. 214).
Procurando esclarecer a natureza das representações sociais associando-as aos seus
processos formadores, Jodelet (1990, p. 361-362) as define como ―uma forma específica de
conhecimento, o saber do senso comum, cujos conteúdos manifestam a operação de processos
generativos e funcionais socialmente marcados‖ e também, são formas de pensamento prático
guiadas para a compreensão e o controle do meio ―social, material e ideal‖. Para a autora,
desse modo, as representações sociais demonstram elementos específicos no plano da
organização dos conteúdos, das operações mentais e da lógica. E acrescenta que a marca
social destes processos formadores diz respeito às condições e aos contextos nos quais surgem
as representações, às comunicações pelas quais elas circulam e às funções que elas servem na
interação do indivíduo com a sociedade.
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2.1.3 Processos Formadores das Representações Sociais
Ao nomear algo, nós o libertamos de um anonimato
perturbador, para dotá-lo de uma genealogia e para incluí-lo em
um complexo de palavras específicas, para localizá-lo, de fato,
na matriz de identidade de nossa cultura.
Serge Moscovici, 1988

De acordo com Sá (1998), ao se estudar a Teoria das Representações Sociais, podemos
seguir uma das três correntes teóricas complementares: uma fielmente decorrente da teoria
original, liderada por Denise Jodelet, em Paris; uma que a articula com uma abordagem mais
sociológica, liderada por Willem Doise4, em Genebra; uma que destaca a dimensão cognitivoestrutural das representações, liderada por Jean-Claude Abric5, em Aix-en-Provence.
Cabe destacar que algumas pesquisas, como, por exemplo, de Alves-Mazzotti (2008;
2011b), utilizam a abordagem estrutural complementando-a com a perspectiva processual de
Moscovici e Jodelet, para aprofundar o estudo dos processos geradores das representações,
uma vez que as duas abordagens não são incompatíveis. Alves-Mazzotti baseia-se na
abordagem processual, representada por Moscovici (1978) e Jodelet (1990; 2005), pois
entende que as representações são tratadas não apenas como produtos, ―mas como processos,
buscando levantar indícios sobre as condições e os contextos nos quais elas emergem, seus
aspectos simbólicos e as funções a que servem, de modo a compreender como e por que elas
são construídas e mantidas‖ (ALVES-MAZZOTTI, 2010, p. 13).
Moscovici (1988, p. 248) nos fornece algumas ―pistas‖ para identificar como vão
sendo produzidas as representações sociais no contexto das interações cotidianas:
(...) é surpreendente ver como ela brota de uma aparente repetição de clichês,
uma troca de termos tautológicos à medida que ocorrem numa conversação,
e uma visualização de imagens indistintas relacionadas a objetos estranhos.
E ainda ela combina todos estes elementos heterogêneos num todo e dota a
coisa nova com uma aparência inusitada e mesmo coesa.

E, para Moscovici (1978), há dois processos que dão origem às representações: a
objetivação e a ancoragem. O primeiro é definido como a passagem de conceitos ou ideias
4

Para Sá (1998, p. 74) a perspectiva teórica de Doise, aborda ―especificamente da dimensão das ‗condições de
produção e circulação das representações sociais‘, ou seja, das respostas à pergunta ‗Quem sabe e de onde
sabe‘‖.
5
Alves-Mazzotti (2002, p. 17) acrescenta que esta abordagem foi inaugurada por Abric e ―complementada por
Flament, Guimelli, Moliner e por vários outros colaboradores em todo o mundo. O grupo inicial de
pesquisadores, por estar sediado no sul da França, na região do Mediterrâneo (mais especificamente em Aix-enProvence e Montpellier), é também conhecido como o ―Grupo do Midi‖.
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para imagens concretas, as quais, pela repetição, se transformam em ―supostos reflexos do
real‖; e, o segundo, como a constituição de uma rede de significações em torno do objeto,
relacionando-o a valores e práticas sociais.
Jodelet (1990) elabora um pouco mais esses processos. Ela define a objetivação como
uma operação imaginante e estruturante que, reabsorvendo o excesso de significações e as
materializando, favorece o fluxo das comunicações. Descreve, então, esse processo
decompondo-o em três fases: (a) construção seletiva, na qual o indivíduo apropria-se das
informações sobre um determinado objeto, retendo ou ignorando alguns elementos; (b)
formação do núcleo figurativo, processo pelo qual uma estrutura imaginante reproduz, de
forma visível, a estrutura conceitual de modo a proporcionar uma imagem coerente e
facilmente exprimível do objeto da representação; e (c) naturalização dos elementos
coordenados por esse núcleo.
Jodelet (2005) alerta para o fato de que uma representação é sempre uma reconstrução
do objeto que, por ser orientada pela experiência do sujeito e, principalmente, pelas normas e
valores de seu grupo, conduz a um jogo de mascaramento do objeto que acarreta uma
diferença em relação a seu referente. A autora aponta três tipos de efeitos desse processo: as
distorções – os elementos do objeto podem encontrar-se acentuados ou minimizados; as
suplementações – são dadas ao objeto particularidades que este não possui; e as subtrações –
os atributos do objeto são retirados. O resultado do processo de objetivação é, portanto, um
saber elaborado para servir às necessidades, valores e interesses do grupo. Aqui, a intervenção
do social se dá no agenciamento e na forma dos conhecimentos relativos ao objeto da
representação (ALVES-MAZOTTI, 2008).
O outro processo formador das representações sociais, a ancoragem, diz respeito ao
enraizamento social da representação, à integração cognitiva do objeto representado no
sistema de pensamento pré-existente e às transformações que, em conseqüência, ocorrem num
e noutro. Jodelet (1990) retoma esse conceito, mostrando que, nesse caso, a intervenção do
social se traduz na significação e na utilidade que são conferidos à representação. Como
atribuição de sentido, a hierarquia de valores predominante na sociedade e em seus diferentes
grupos contribui para criar, em torno do objeto, uma rede de significações na qual ele é
inserido e avaliado como fato social.
Jodelet procura mostrar como os processos de objetivação e ancoragem, relacionados
dialeticamente, articulam as três funções básicas da representação: a função cognitiva de
integração da novidade, a função de interpretação da realidade e a função de orientação das
condutas e das relações sociais. Essa articulação permite compreender como a representação
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confere significado ao objeto representado, além de ser utilizada como sistema de
interpretação do mundo social e orienta as condutas, é integrada em um sistema de recepção e
como influência e é influenciada pelos elementos que aí se encontram.

2.1.4 Abordagem estrutural

Abric (2000), o principal teórico desta abordagem, destaca que a organização de uma
representação social apresenta uma característica particular, a de ser organizada em volta de
um núcleo central, formando-se em um ou mais elementos para assim darem significado à
representação. Para Abric (1998, p. 28) as representações se organizam em torno de um
núcleo central porque:
(...) elas são manifestações do pensamento social, e que todo pensamento
social necessita, para garantir a identidade e continuidade do grupo social a
que se refere, de um certo número de crenças, coletivamente engendradas e
historicamente determinadas, que sejam ―inegociáveis‖, isto é, que não
possam ser postas em questão, por constituírem o fundamento do modo de
vida e do sistema de valores do grupo.

Campos e Rouquette (2003, p. 436) afirmam que, na abordagem estrutural, não se
concebe as representações ―como um conjunto de eventos e processos puramente cognitivos;
tampouco ela se dedica às tentativas de estabelecer relações de primazia do aspecto cognitivo
sobre o afetivo ou vice-versa‖, mas se entende a representação social como uma estrutura que
é entrelaçada por diferentes dimensões.
Antes de apresentarmos os principais aspectos teórico-metodológicos da abordagem
estrutural das representações sociais, faz-se necessário destacar que, para Abric (2000, p. 27),
a grand théorie de Moscovici foi inovadora, pois ele rompeu com a distinção clássica entre o
sujeito e o objeto, conferindo, assim:
um novo estatuto ao que se convencionou chamar de ―realidade objetiva‖,
definida pelos componentes objetivos da situação e do objeto. Nós
propomos que não existe uma realidade objetiva a priori, mas sim que toda
realidade é representada, quer dizer, reapropriada pelo indivíduo ou pelo
grupo, reconstruída no seu sistema cognitivo, integrada no seu sistema de
valores, dependente de sua história e do contexto social e ideológico que o
cerca.

Para Sá (1998, p. 76-77), a principal contribuição de Abric foi ―a proposição de que o
conteúdo da representação se organiza em um sistema central e um sistema periférico, com
características e funções distintas‖
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Abric (2003, p. 38) define a representação social como um conjunto estruturado de
informações, crenças, opiniões e atitudes que se constitui em ―um sistema sociocognitivo
particular, composto de dois sub-sistemas: um sistema central, também chamado de núcleo
central e um sistema periférico. O núcleo central é a base comum, estável e coerente da
representação, aquela que resulta da memória coletiva e da ideologia do grupo, de suas
normas e valores sociais e de sua história. Constituído por um número bastante reduzido de
elementos, ele é responsável por três funções: função geradora, responsável pelo significado
da representação; função organizadora, que determina sua organização interna; e função
estabilizadora, determina a estabilidade da representação. Estes elementos são mais resistentes
à mudança, constituindo a parte inegociável da representação, razão pela qual, para que duas
representações sejam iguais, é necessário que seus núcleos sejam idênticos.
Moliner (1994, citado por ALVES-MAZZOTTI, 2002, p. 21) destaca três importantes
características do sistema central que permitem diferenciá-lo dos outros elementos da
representação: valor simbólico, poder associativo e saliência. O valor simbólico diz respeito
ao fato de que este mantém com o objeto uma relação necessária, inegociável; o poder
associativo refere-se à ―polissemia das noções centrais e à sua capacidade de se associar aos
outros elementos da representação, uma vez que elas condensam o conjunto de significações‖;
e, a saliência, relaciona-se diretamente com as duas características supracitadas, por causa do
seu valor simbólico e sua polissemia, as cognições centrais ocupam um lugar privilegiado no
discurso, sendo evocadas com mais frequência que as outras.
Cabe esclarecer, finalmente, que, nem todos os elementos do núcleo central têm a
mesma importância, havendo uma hierarquia entre eles. Pesquisas têm demonstrado que
―alguns elementos são mais decisivos do que outros no reconhecimento e na identificação do
objeto‖ (GUIMELLI, 1998, citado por ABRIC, 2003, p. 41), o que pode ser verificado por
testes de questionamento (mise en cause) dos elementos encontrados no núcleo central.
Quanto ao sistema periférico, ele é dotado de grande flexibilidade, permitindo que a
representação seja formulada em termos concretos e compreensíveis, adaptada à realidade
imediata, às mudanças no contexto e às experiências individuais. Graças a estas
características, protege o núcleo central, na medida em que absorve e reinterpreta as
mudanças nas situações concretas. Além disso, sendo um esquema, permite o funcionamento
da representação como guia instantâneo de leitura de uma dada situação. (ALVESMAZZOTTI, 2002). Assim, podemos destacar, neste sistema, três funções básicas: a
concretizadora, ―na qual os elementos oriundos do processo de ancoragem permitem o
entendimento da representação em termos bem concretos‖; a regulamentadora, ―na qual os
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esquemas permitem a adaptação dos conteúdos e processos coletivos às mudanças do
contexto externo‖; e a de defesa do núcleo central, ―na qual o sistema parece desempenhar o
papel de um ‗pára-choque‘, modificando e neutralizando importantes modificações no meio‖
(CAMPOS, 2003, p. 26).
A teoria do núcleo central trouxe mais duas contribuições teóricas: o estudo dos
processos de transformação das representações e a importância da comparação entre
representações. Estes processos são distintos, enquanto a transformação das representações se
inicia pelo sistema periférico, ―face às modificações introduzidas nas práticas sociais, e pode
apresentar diferentes desenvolvimentos e estados finais dependendo de variadas
circunstâncias‖ (SÁ, 1998, p. 77), já a comparação entre as representações entre grupos
diferentes, segue o critério que:
elas são diferentes se – e apenas se – os seus núcleos centrais tiverem
composições significativamente diferentes; se não, tratar-se-á de estados
diferentes ativados da mesma representação, em função das situações
específicas em que se encontrem os dois grupos ou, no caso de um mesmo
grupo, do estágio em que se encontre o processo de transformação da sua
representação (SÁ, 1998, p. 77).

Alves-Mazzotti (2002) destaca que, segundo Abric, há três tipos de transformação:
resistente, progressiva e brutal. Elas ocorrem quando novas práticas ameaçam modificar o
núcleo central, o que representaria a emergência de uma nova representação. Na
transformação resistente ―as novas práticas contraditórias podem ser gerenciadas pelo sistema
periférico usando mecanismos clássicos de defesa‖; na progressiva, ―as práticas novas não são
totalmente contraditórias com o NC, permitindo que a transformação da representação se dê
sem ruptura‖; já na brutal, ―as novas práticas assumem um caráter irreversível e põem em
questão a significação do NC sem a possibilidade de recurso a mecanismos defensivos‖
(ALVES-MAZZOTTI, 2002, p. 22).
Com base no exposto, esta pesquisa vai ao encontro tanto da abordagem estrutural
para fazer as comparações entre os grupos e quanto da processual para compreender como as
representações são geradas da matriz das representações sociais, que se entende por:
representar alguma coisa, um estado, não consiste simplesmente em
desdobrá-lo, repeti-lo ou reproduzi-lo; é reconstituí-lo, retocá-lo, modificarlhe o texto. (...) [As representações] são obra nossa, que têm um começo e
que terão um fim; (...) sua existência no exterior ostenta a marca de uma
passagem pelo interior psiquismo pessoal e pelo social (MOSCOVICI, 1978,
p. 58).

São nessas marcas que estão inseridos os processos de objetivação e de ancoragem, os
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quais vão avalizar ao indivíduo condições simultâneas de se amoldar as inovações que o
seguem, reconhecendo-se na multiplicidade das relações tanto com os indivíduos, quanto com
os objetos, e especificamente nesta investigação: saberes docentes.

2. 2 SABERES DOCENTES

A teoria das representações sociais pode ser entendida como uma psicologia social dos
saberes que aborda os novos saberes que são construídos e acomodados na sociedade, por
meio de ―um conjunto de conceitos articulados que buscam explicar como os saberes sociais
são produzidos e transformados em processos de comunicação e interação social‖
(JOVCHELOVITCH, 2008, p. 87). Ou seja, essa teoria focaliza os saberes construídos e
partilhados no cotidiano, assumindo que estes saberes não são isolados, eles dependem do
meio social em que estão inseridos. Podemos, então, afirmar que esses saberes sociais
configuram-se como objeto da teoria das representações sociais, posto que ela analisa e
―constrói teorias a respeito daqueles fenômenos sociais que se tornaram, sem uma razão
específica, o alvo da preocupação pública. Os fenômenos que são pesquisados e discutidos
causam tensão e provocam ações‖ (MARKOVÁ, 2006, p. 202).
Em consonância com esse entendimento, esta pesquisa assume que a teoria das
representações sociais é um referencial adequado ao estudo dos saberes docentes, uma vez
que estes se constituem na interface entre o individual e o social, sendo ―produzidos e
transformados em processos de comunicação e interação social‖ a partir de conhecimentos
oriundos tanto da formação quanto da prática profissional, tal como é enunciado na concepção
de Tardif (2000; 2008).
Essa perspectiva começou a ser introduzida no Brasil com o artigo "Os professores
face ao saber: esboço de uma problemática do saber docente", de autoria de Tardif, em
parceria com Lessard e Lahaye, publicado em 1991 na Revista Teoria & Educação6. Esses
autores sugerem que os saberes dos docentes se constituem em dois tipos de relações: de
exterioridade, com os saberes curriculares e da formação profissional, pois já são enquadrados
em seu conteúdo e forma, ou seja, esses saberes não lhes pertencem, são externos ao sujeito; e
de interioridade, com os saberes de sua própria experiência. Esses saberes profissionais dos
docentes ―são plurais, compósitos, heterogêneos, trazendo à tona, no próprio exercício do
6

TARDIF, M., LESSARD, C; LAHAYE, L. Os professores em face ao saber: Esboço de uma problemática do
saber docente. Teoria& Educação. Porto Alegre, n. 4, Panorâmica Editora, p. 215 – 233, 1991.
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trabalho, conhecimentos e manifestações do saber-fazer e do saber-ser bastante diversificados,
provenientes de fontes variadas‖ (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 213).
Desta forma, Tardif (2008) propôs uma tipologia organizada em quatro tipos de
saberes e os explica conforme sua aquisição. O primeiro são os saberes da formação
profissional, os quais dizem respeito aos saberes adquiridos nos cursos de formação de
professores, como as escolas normais e as faculdades de educação. O autor acrescenta que,
neste tipo de saberes, existem duas bases de construção, as Ciências da Educação e a
ideologia pedagógica, porém, ressalta que estas duas fontes se articulam e, muitas vezes,
torna-se difícil distingui-las. Para melhor exemplificar esta relação ele afirma que ―a
pedagogia chamada de ‗ativa‘ apoiou-se na psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento
para justificar suas asserções normativas‖ (TARDIF, 2008, p. 37-38).
Ainda, sobre os saberes profissionais, Tardif (2000) destaca suas características
fundamentais: (a) são temporais - levando em consideração que o ensinar pode ser aprendido
ao longo da de vida, pois sua experiência escolar, como aluno, é uma influência muito forte
no futuro professor; também os primeiros anos de prática essenciais para a docência por neles
se dar a criação rotinas, competências; e os anos subsequentes cruciais para o
desenvolvimento da carreira profissional; (b) são plurais e compostos – pois são originários
da história de vida, dos conhecimentos disciplinares e pedagógicos, da experiência pessoal;
(c) são personalizados – por estarem imbricados à história de vida do professor e à sua
personalidade do professor; d) trazem marcas do humano – o trabalho docente é focado no ser
humano, particularmente no aluno e, por isso lhe cabe entender a individualidade
(GUIMARÃES, 2004).
O segundo tipo são os saberes disciplinares, que Tardif (2008, p. 38) define como
saberes que correspondem aos diversos campos de conhecimento (como, por exemplo, a
matemática, a geografia, a literatura, a história) e que se encontram integrados nas
universidades, sob forma de disciplinas, no interior de faculdades. Os saberes disciplinares
―são ensinados nos cursos e departamentos universitários, independentemente das faculdades
de educação, nos cursos de formação de professores‖.
O terceiro tipo são os saberes curriculares, os quais correspondem aos discursos,
objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar apresenta os saberes por
ela definidos e selecionados como ―modelos da cultura erudita e de formação‖ (TARDIF,
2008, p. 38) que, em sua concepção, são concretizados na forma de programas escolares, os
quais os docentes têm que aprender a aplicar.
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E, o quarto e último tipo de saber descrito por Tardif são os saberes experienciais,
assim denominados por resultarem da experiência docente e serem validados por ela. O autor
os define como ―o conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da
prática da profissão docente e que não provêm das instituições de formação e nem dos
currículos‖ (TARDIF, 2008, p. 48-49). Ou seja, para ele os saberes experienciais estão ligados
diretamente às funções dos docentes e é por meio da realização dessas atividades que eles são
mobilizados, articulados e adquiridos; por esse motivo, os professores dão tanta ênfase à
experiência.
O autor usa, ainda, vários adjetivos para descrever os saberes experienciais, como
interativos, mobilizadores e modeladores das interações entre os professores e a comunidade
escolar; sincréticos, heterogêneos e plurais, pois repousam sobre vários conhecimentos;
complexos e não-analíticos ―que impregnam tanto os comportamentos do ator, suas regras e
seus hábitos, quanto sua consciência discursiva‖ (TARDIF, 2008, p. 110); abertos, porosos,
permeáveis, por integrarem experiências novas; existenciais, estão ligados também às
vivências dos professores; práticos, temporais, evolutivos e dinâmicos, porque se adquirem e
se transformam no âmbito da profissão docente.
Em suma, para Tardif (1991; 2000; 2008), os saberes da experiência são o amálgama
dos demais saberes e eles merecem destaque, pois, além de serem constituídos pelos outros
saberes, reorganizados, ―polidos‖ e adaptados de modo a responder às dúvidas surgidas na
prática, concretizam a cultura docente em ação. É nesse sentido que Tardif (2008) entende a
epistemologia da prática como um conjunto de saberes que os professores realmente utilizam
em sua prática docente, para desenvolver todas suas tarefas cotidianas. Para o autor há duas
finalidades nesta epistemologia, uma é de revelação desses saberes, entender como são
absorvidos concretamente nas atividades dos professores, como estes os incorporam, aplicam,
modificam, mobilizam em suas funções diárias; e outra de compreensão da natureza desses
saberes em relação ao trabalho docente que desempenham e sua identidade.
Cabe lembrar que, além dos saberes descritos, os elementos constitutivos do contexto
escolar e as interações pessoais são fundamentais na edificação e na mobilização desses
saberes, temporais, flexíveis, heterogêneos e plurais, tornando, assim, a profissão docente
como uma categoria distinta das outras, pois na prática profissional dos professores se
constitui o amálgama de saberes mobilizados no ato de ensinar e se relacionar com os alunos.
Para melhor elucidar esta questão, Tardif (2000) compara a atividade profissional do
professor à do artesão, afirmando que os saberes oriundos dessa atividade não são compactos,
únicos, mas sim pragmáticos. Tardif (2008, p. 105) explica que estão ligados tanto ao trabalho
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quanto à pessoa do trabalhador, são saberes sobre o trabalho, intimamente vinculados às
funções do professor, e é na ação que eles ganham significados:
Como as diferentes ferramentas de um artesão, eles fazem parte da mesma
caixa de ferramentas, porque o artesão pode precisar deles no exercício de
suas atividades. A natureza da relação entre o artesão e todas as suas
ferramentas é, portanto, pragmática: essas ferramentas constituem recursos
concretos integrados ao processo de trabalho, porque podem servir para fazer
alguma coisa específica, relacionada com as tarefas que competem ao
artesão.

O autor considera, portanto, que o professor necessita de uma formação que lhe
ofereça um conjunto de saberes profissionais para atuar no seu cotidiano, mas, é também
nesse cotidiano, nas experiências vivenciadas pelos professores, que esses saberes são postos
em prática, juntamente com novos saberes que são incorporados aos antigos. Assim, para ele,
a experiência provoca, ―um efeito de retomada crítica (retroalimentação) dos saberes
adquiridos antes ou fora da prática profissional‖ (TARDIF, 2008, p. 53), funcionando como
um filtro que possibilita ao professor rever, selecionar, retraduzir e produzir novos saberes
para orientar a sua prática docente.
Essa tipologia proposta por Tardif foi o parâmetro utilizado nas análises dos saberes
docentes dos grupos incluídos nesta pesquisa, entendendo que os professores possuem
repertórios de saberes e competências próprios e que, em suas práticas, integram diferentes
saberes, constituindo assim, um amálgama de conhecimentos essenciais para a docência.
Entendemos ainda, com Tardif (2008), que o saber profissional do professor vai sendo
construído por meio de negociações mantidas com diversos grupos envolvidos na educação.

2.3 FORMAÇÃO DOCENTE

2.3.1 Formação inicial de professores para os anos iniciais do ensino fundamental

Na recente história sobre a formação docente na América, década de 90 do século
passado, existem diferentes prismas de análise em relação aos benefícios e às dificuldades que
a implantação das reformas públicas desencadeou, principalmente nos Estados Unidos e
Canadá. Seguindo este viés, Tardif (2008) analisa, ao mesmo tempo, o lado negativo e
positivo dessas reformas, tendo como base os primeiros estudos desenvolvidos por
professores universitários que tinham como objetivo a melhoria da formação e da

40

profissionalização docente. O autor, primeiramente, descreve os pontos negativos: (a) a
insuficiência de financiamentos para as reformas; (b) a dificuldade da parceria entre escola e
universidade; (c) a ausência de melhorias na formação intelectual do professor; (d) a ausência
de melhorias da vida profissional dos professores dentro das escolas; (e) o predomínio da
pedagogia tradicional nos cursos de formação. Quanto aos aspectos positivos, ele aponta: (a) o
início de um tratamento mais sério em relação à formação de professores pelas universidades;
(b) o esforço por melhoria da qualidade dos cursos de formação dos professores; (c) a
melhoria da relação escola - universidade em comparação às décadas anteriores; (d) um
aumento significativo da pesquisa cientifica; (e) o alto investimento do governo norteamericano para implantação das propostas de reformas, embora o problema do financiamento
da educação seja recorrente.
Antes de analisar essas reformas no Brasil, bem como seus desdobramentos, faz-se
necessário lembrar, ainda que brevemente, a história da formação docente de professores para
os primeiros anos de escolarização, objeto de interesse de nossa pesquisa, buscando
compreender como a trajetória atribulada dessa formação deixou marcas profundas nas
representações da própria formação e dos saberes que a compõem.
Na análise desse percurso, Tanuri (2000) é uma referência básica. Essa autora retoma
o passado monárquico, desde as primeiras iniciativas, relacionadas aos exames para seleção
de professores, utilizados antes da criação das escolas destinadas à formação docente, até a
reforma constitucional de 1834, quando, por iniciativa das províncias, se estabeleceriam as
primeiras escolas normais brasileiras. Na prática, o Governo Central passou a ser responsável
pelo ensino de todos os graus na capital do Império e pelo ensino superior em todo o país,
ficando a instrução primária e secundária a cargo das províncias nos seus respectivos
territórios. Assim, desde a sua criação, as escolas normais faziam parte dos sistemas
provinciais, que seguiam o modelo europeu de ensino, mais precisamente o francês, em
consonância com a ―hegemonia do grupo conservador, resultando das ações por ele
desenvolvidas para consolidar sua supremacia e impor seu projeto político‖ (TANURI, 2000,
p. 63). Villela (1992) citada por Tanuri (2000, p. 63-64) observa que
somente pela compreensão desse projeto político mais amplo, de direção da
sociedade, é que foi possível entender que a criação da Escola Normal da
Província do Rio de Janeiro não representou apenas a transplantação de um
modelo europeu mas, que pelo seu potencial organizativo e civilizatório, ela
se transformava numa das principais instituições destinadas a consolidar e
expandir a supremacia daquele segmento da classe senhorial que se
encontrava no poder.
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A primeira escola normal foi criada em 1835, em Niterói, na Província do Rio de
Janeiro e tinha praticamente o mesmo conteúdo da escola elementar, acrescido de apenas uma
disciplina de formação didático-pedagógica. Como ocorreu em todas as províncias, esta
escola teve uma trajetória atribulada tendo sido fechada em 1849, em virtude de ter poucos
alunos. Somente em 1859, se criou outra escola normal, na capital da província, com a
duração de três anos e com um programa de ensino mais amplo, incluindo língua nacional,
caligrafia, doutrina cristã e pedagogia; aritmética, noções gerais de geometria teórica e
prática; elementos de cosmografia e noções de geografia e história.
Em resumo, até o período republicano foram criadas e fechadas inúmeras escolas,
pois, além de não serem prioridade do governo central, havia pouca procura, o número de
alunos formados era muito pequeno e, desses, poucos se dedicavam ao exercício do
magistério (TANURI, 2000).
Assim, somente na Primeira República, com a reforma na escola normal paulista,
a formação dos professores para ―as primeiras letras‖ foi posta em questão, enfatizando-se a
necessidade de que essa formação fosse pautada pelos modernos processos pedagógicos
aliados ao cabedal cientifico adequado às necessidades da época para que o ensino pudesse
ser eficaz. (Decreto n. 27, de 12 de março de 1890 - São Paulo).
Embora a escola normal paulista tenha sido considerada um avanço, a formação
de professores para o ensino primário estava longe de atingir o ideal de eficácia preconizado
pelo Decreto 27. Na década de 1930, inspirado pelas ideias progressistas da Escola Nova,
Anísio Teixeira faz duras críticas ao currículo das escolas normais, considerando que a
formação oferecida não contribuía nem para cultura geral nem para a formação profissional,
sendo esta última restrita às disciplinas Psicologia e Pedagogia, além da Didática e da Prática
de Ensino. Para Anísio, a formação deveria compreender três modalidades: cursos de
fundamentos profissionais, cursos específicos de conteúdo profissional e cursos de integração
profissional. Com base nesse modelo, as Escolas Normais deram lugar às Escolas de
Professores dos Institutos de Educação, (CURY, 2005; SAVIANI, 2005, citados por ALVESMAZZOTTI, 2011b). Segundo Martins (2000), de meados da década de 1940 até o final da
década de 1960, os Institutos de Educação viveram seu período áureo: a formação científica e
pedagógica das normalistas era considerada sólida e a profissão altamente prestigiada.
Esse cenário mudou drasticamente com a Lei 5692/71 (BRASIL, 1971), que
reformou o ensino de 2º grau introduzindo um núcleo comum obrigatório destinado à
formação geral, e habilitações específicas ―profissionalizantes‖, entre as quais se incluía a
habilitação para o magistério das séries iniciais. Relegado a ser uma entre várias habilitações,

42

com currículo disperso e carga horária destinada às disciplinas pedagógicas reduzida, o curso
normal em nível médio perde sua importância e identidade como instância de formação do
professor primário (TANURI, 2000).
A pouca importância dada aos saberes pedagógicos quando da implantação da Lei
5692/71, cerne da formação docente, persiste durante muitas décadas, ora em função da
própria legislação, ora apesar dela, como veremos mais adiante. O que cabe destacar aqui é o
início de um novo ciclo de declínio na formação. Em um estado da arte sobre a formação de
professores, Silva et al. (citados por GATTI; BARRETTO, 2009, p. 41), afirmam que, no
período que vai de 1960 até o final dos anos 1980, os cursos de formação apresentam muitos
problemas. As pesquisas fazem várias críticas aos currículos, considerando-os
―enciclopédicos, elitistas e idealistas‖, acrescentando que as várias reformas por que passaram
acabaram por aligeirá-los, tornando-os ―currículos de formação geral diluída e formação
específica cada vez mais superficial‖.
Quanto à formação de professores para o antigo ―secundário‖, que correspondia ao
atual segundo segmento do ensino fundamental e ao ensino médio, só iria se iniciar em 1939,
com a criação da Universidade do Brasil. O modelo da formação de professores então
implantado foi o 3 + 1, assim denominado por oferecer três anos de estudos em ―conteúdos
específicos‖ da área de conhecimento, correspondentes à formação do bacharel, seguidos de
um último ano de estudos didático-pedagógicos para quem quisesse ser professor. Esse
modelo foi também aplicado ao curso de Pedagogia, que formava especialistas em educação e
professores para as Escolas Normais. Instituía-se, assim, a diferenciação entre o professor
polivalente, para o ensino das primeiras séries, e o professor especialista, para as demais
séries, uma distinção que se evidencia até hoje nas carreiras, nas jornadas de trabalho, nos
salários e também nas representações da sociedade, dos formuladores de políticas e dos
próprios professores desses dois níveis de ensino (ALVES-MAZZOTTI, 2011a; GATTI;
BARRETTO, 2009).
Apesar das reiteradas críticas provenientes dos educadores, o modelo 3+1 rapidamente
se tornou hegemônico, passando a vigorar em todo o País. A persistência desse modelo levou
Aguiar e Scheibe (2010) a destacarem, entre os desafios a serem enfrentados pelo novo Plano
Nacional de Educação (PNE 2011/2020), a necessidade de sua superação. Outro desafio
apontado por essas autoras ―é o distanciamento entre teoria e prática, bem como a prevalência
da formação teórica nas áreas específicas sobre a prática, um problema cujas parecem também
remontar ao esquema 3+1‖ (ALVES-MAZZOTTI, 2011a, p. 289-290).
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Da sua criação até 1996, o curso de Pedagogia passou por várias reformulações
(Resoluções do Conselho Nacional de Educação 251/62; 283/62; 292/62 e 252/69). Mas é a
Lei 9.394/96, referente às Diretrizes e Bases da Educacão Nacional - LDBEN (BRASIL,
1996), que vai trazer significativas mudanças para a formação de professores. Esta iniciativa –
que também se vincula ao movimento de reformas na formação de professores, iniciado nos
Estados Unidos e no Canadá na década de 1980, o qual se estendeu à América Latina nos
anos 90, como indicam Borges e Tardif (2001) – estabeleceu, entre outras medidas, a
exigência de nível superior para todos os professores da educação básica, aí incluídos,
portanto, a educação infantil e o primeiro segmento do ensino fundamental. Em suas
Disposições Transitórias, a lei fixava um prazo de dez anos para que os sistemas de ensino se
adaptassem às novas normas. As primeiras mudanças de currículo só se iniciariam em 2002,
com a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Formação de
Professores estendendo-se aos anos seguintes, quando as diretrizes das licenciaturas
começaram a ser aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e a se refletir na
organização curricular dos cursos (GATTI; BARRETTO, 2009). As Diretrizes Curriculares
Nacionais para o curso de Pedagogia só foram aprovadas em 2006, pela Resolução n. 1, de
15/05/2006, do CNE.
A LDBEN preservava o direito de as universidades organizarem a formação de
professores segundo seus próprios projetos pedagógicos, desde que os cursos fossem de
licenciatura plena. No entanto, em 1999, o CNE sente a necessidade de imprimir maior
organização aos cursos, estabelecendo que os projetos pedagógicos das diferentes
licenciaturas deveriam ter, obrigatoriamente, uma articulação entre si, evitando que
funcionassem de maneira fragmentada. As normatizações posteriores a essa resolução, bem
como interesses institucionais diversos, vão fazendo com que gradativamente, vá se perdendo
a exigência de organicidade nos cursos de formação.
Para Aguiar et al. (2006), as várias iniciativas do MEC com relação à formação de
professores e ao próprio curso de Pedagogia causaram mais confusão do que
encaminhamentos positivos, favorecendo o surgimento de uma diversidade de estruturas
curriculares que exigirá do Poder Público um acompanhamento rigoroso. Esta afirmação é
confirmada por um estudo conduzido por Gatti e Nunes (2009), no qual essas autoras
analisaram os projetos pedagógicos, as disciplinas e as ementas dos cursos de Pedagogia,
Letras: Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas, para determinar se estes
seguiam os pressupostos normativos do CNE e da LDBEN/96, ficando evidenciada a
dissonância dos currículos em relação às suas Diretrizes Curriculares, principalmente no que
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tange à prática. As autoras verificaram, ainda, a desarticulação entre as disciplinas de
formação específica (conteúdos das disciplinas) e a formação pedagógica (conteúdos para
docência); por fim, observaram a permanência do modelo 3+1 nas estruturas curriculares
(GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011).
Gatti (2010) alerta que, mesmo com as adaptações parciais em decorrência das novas
Diretrizes, encontra-se, nas licenciaturas dos professores especialistas, a ideia dominante de
formação focada na área disciplinar específica com mínimo espaço para a formação
pedagógica. Além disso, credita muito desses problemas às várias interferências de diversas
fontes legislativas sobre o currículo da educação básica que, dessa forma, ―cooperam com a
desarticulação de um projeto pedagógico mais consistente, com metas a atingir em termos de
conhecimentos e valores, rebatendo sobre os processos formativos de professores que são
acrescidos de mil e uma facetas‖ (GATTI; BARRETTO, 2009, p. 257). Especificamente
sobre os currículos dos Cursos de Pedagogia, Gatti e Barretto (2009) fizeram um
levantamento da estrutura curricular de 71 cursos de todo o País e encontraram 3.513
disciplinas diferentes, sendo 3.107 obrigatórias e 406 optativas. A análise dos currículos
indicou que estes eram bastante fragmentados, o que foi confirmado pelo exame do projeto
pedagógico, no qual não são identificadas articulações entre as disciplinas. Por meio da
análise das ementas das matérias e dos planos políticos pedagógicos dos cursos, as autoras
concluíram que os cursos têm uma estrutura fragmentada, com um conjunto de disciplinas
muito dispersas. Além disso, ressaltam que, ao mesmo tempo em que parece haver uma
equivalência na proporção entre as matérias de base teórica das diversas áreas do
conhecimento e aquelas que estão ligadas especificamente à profissionalidade docente, as
ementas mostram que nas disciplinas referentes aos conhecimentos da formação profissional
específica também predominam enfoques que buscam fundamentar os conhecimentos de
diversas áreas, mas pouco exploram seus desdobramentos em termos das práticas
educacionais (GATTI; BARRETTO, 2009). Ou seja, acabam reforçando o que muitas
pesquisas já alertaram: a existência da dicotomia entre teoria e prática, justificando, assim,
discursos políticos e pedagógicos no sentido de que a formação inicial seria responsável pela
teoria e a continuada pela prática.
Podemos perceber que existe nas políticas públicas desta última década um crescente
movimento com o intuito de sanar a fragmentação da formação dos professores e de valorizar
o trabalho docente, porém, ainda há muitos obstáculos para serem superados, pois a má
qualidade da formação e a ausência de condições adequadas para o exercício do trabalho dos
profissionais da educação perduram no Brasil há muito tempo. Entre os obstáculos às
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inovações propostas pelas reformas realizadas na formação de professores, destacam-se: a
falta de clareza dos docentes a respeito das funções que lhe cabem nesse novo cenário; as
deficiências relativas a competências e conhecimentos dos atores envolvidos, as condições de
acesso aos recursos necessários à implantação da proposta; a existência de dispositivos
organizacionais incompatíveis com a introdução da inovação (KRAHE; WIELEWICKI,
2008).
Além disso, entre os vários aspectos que integram o cenário atual da formação de
professores no Brasil, destacam-se, de um lado, o aumento da oferta de educação básica e os
esforços de inclusão de segmentos sociais até então desatendidos, aumentando a demanda por
um maior contingente de professores em todos os níveis de escolarização; e, de outro, as
urgências trazidas pelas transformações sociais que ultrapassam os muros da escola, exigindo
novas concepções e práticas educativas capazes de contribuir significativamente para a
construção de uma sociedade mais moderna e democrática. O enfrentamento desta
problemática aponta a vontade de encontrar, nos cursos de formação docente, um novo modo
de articulação e um ponto de equilíbrio entre os conhecimentos produzidos e adquiridos nas
universidades sobre o ensino e os saberes desenvolvidos pelos professores em suas práticas
diárias.

2.3.2 Formação continuada

Nas últimas décadas do século XX, a formação continuada passou a ser encarada
como uma necessidade imperiosa em função da acelerada expansão do conhecimento e das
mudanças no mundo do trabalho. Nesse sentido, ela é entendida como aprofundamento e
atualização da formação, estendendo-se aos mais diversos setores profissionais.
No que se refere à educação continuada de professores, Freitas (2007) observa que
houve, em nosso país, um significativo crescimento do número de iniciativas, como a criação,
em 2003, da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores dirigida à educação
infantil e ao ensino fundamental, cuja responsabilidade foi atribuída inicialmente às
Secretarias de Educação Básica e de Educação a Distância do MEC (já extinta), sendo as
universidades parceiras das redes responsáveis pelos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento
da Educação com profissionais voltados à elaboração dos programas de formação continuada.
Somente em 2009, com o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
(PARFOR), as funções da rede ganharam maior abrangência, recebendo o nome de Rede
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Nacional de Formação Continuada de Profissionais da Educação Básica7, passando a
responsabilidade a várias secretarias do MEC, à Capes e ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Gatti, Barretto e André (2011) afirmam que a formação continuada contribui para o
progresso da formação e do trabalho docente devido ao suporte que oferece ao
desenvolvimento profissional, além de promover um crescimento pessoal e institucional,
colaborando com possíveis mudanças na prática.
Para Imbernón (2009) a formação contínua afeta algumas dimensões educacionais,
como a subjetividade docente, atingindo suas emoções e sentimentos; o estar atento e aberto
para aprender com os pares; os conhecimentos profissionais, ou melhor, os saberes relativos
ao ensino; e a dimensão institucional, ressaltando que as mudanças culturais acabam por
refletir-se no cotidiano profissional (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011). Tal posição se
coaduna com a de Tardif (2008), que entende que a formação do professor é um continuum,
no qual, em decorrência da carreira docente, as fases de trabalho se alternam com as de
formação contínua, isto é, a formação profissional do docente vai muito além da formação
inicial, ela se aprimora e se cria na formação contínua e na vivência do professor com seus
pares no ambiente de trabalho. Assim, essa formação combinada às práticas pode originar o
aperfeiçoamento através ―da formação sob medida, formação no ambiente de trabalho,
formação concebida como uma pesquisa-ação, doutorado profissional, etc.‖ (TARDIF, 2008,
p. 292).
No que diz respeito à organização, os projetos de educação continuada podem
englobar desde cursos formalizados que outorgam diplomas profissionais até os mais variados
tipos de atividade, como reuniões pedagógicas de diversos formatos, realizados nas próprias
escolas, participação em congressos e seminários; e cursos oferecidos pelas Secretarias de
Educação ou outras instituições para os professores que atuam nos sistemas de ensino. Tais
atividades são oferecidas em modalidades presenciais, semipresenciais ou a distância, com
durações que variam de um dia a alguns anos. Em resumo, trata-se de um ―universo
extremamente heterogêneo, numa forma de atuação formativa que, em sua maioria, não exige
credenciamento ou reconhecimento, pois são realizadas no âmbito da extensão ou da pósgraduação lato sensu” (GATTI, 2008, p. 58). Para Candau (1996), os cursos de formação
continuada muitas vezes são oferecidos unicamente como uma reciclagem para o professor,
7

A rede possui um comitê gestor que cuida das ações da rede e de seu controle social. Os integrantes da rede
são: as Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) (comunitárias e sem fins lucrativos); Institutos federais
de educação, ciência e tecnologia. Alguns programas propostos pela rede: Pró-Letramento; Gestar II e
Especialização em Educação Infantil.
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desconsiderando-se outras formas e possibilidades de resoluções dos problemas cotidianos
escolares.
Alguns autores, como Guimarães (2004), consideram que o docente é o principal
responsável pela busca de sua formação continuada. Essa visão parece fundamentar-se no
argumento da incompetência do professor e reforçar a tese da ineficiência da formação inicial,
que, consequentemente, coloca os usuários desse serviço, no caso, os docentes, como os
principais causadores da baixa qualidade do sistema educacional, pois não sabem lidar com a
realidade da sala de aula (SOUZA, 2006). Para a autora, essa alegação apoia-se em
concepções e práticas reducionistas e homogeneizantes da formação continuada, pois:
(...) seguindo essa linha de raciocínio, a única, ou a principal ação a ser
perseguida para melhorar a qualidade do sistema educacional, seria melhorar
a competência dos professores. Essa linha de argumentação apontava a saída
para superar o fracasso escolar e assim melhorar a qualidade da escola
pública: oferecer cursos de formação continuada aos professores com vistas
a sanar suas deficiências de formação inicial (SOUZA, 2006, p. 484).

Em outras palavras, em função da precariedade da formação inicial dos professores,
muitas das iniciativas da formação continuada em nosso país, especialmente as promovidas
pelo setor público, adquiriram um caráter compensatório, sendo realizados com a finalidade
de suprir lacunas na formação anterior. Assim, deixam de lado a atualização e o
aprofundamento do conhecimento, mudando os objetivos e as vantagens dessa formação
(GATTI, 2008).
É válido supor que essa visão crítica da ineficiência de programas e cursos de
formação continuada pode ser creditada aos seus idealizadores que, ao visarem as mudanças
―em cognições e práticas, têm a concepção de que, oferecendo informações, conteúdos,
trabalhando a racionalidade dos profissionais, produzirão, a partir do domínio de novos
conhecimentos mudanças em posturas e formas de agir‖ (GATTI, 2003, p. 192). Para esta
autora os conhecimentos adquirem sentido, são aceitos e incorporados, não somente por meio
de processos cognitivos, mas, também, por processos socioafetivos e culturais, muitas vezes
desconsiderados nesse formato de formação contínua. Por negligenciarem e simplificarem o
processo, por centralizarem os aspectos cognitivos individuais e descartarem as
representações sociais e a cultura de grupos, muitos programas mostram-se ineficazes.
Assim, não cabe à formação continuada preencher as possíveis lacunas deixadas pela
formação inicial, o ideal é que a graduação seja a primeira etapa da formação do professor, na
qual ele possa obter fundamentos teóricos e práticos para a atuação docente e que esta possa
ser aprofundada e atualizada continuamente:
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pensar sua formação significa pensá-la como continuum de formação inicial
e continuada. Entende-se, também, que a formação é, na verdade
autoformação, uma vez que os professores reelaboram os saberes em
confrontos com suas experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos
contextos escolares. (PIMENTA; LIMA, 2007, p.29)

Como afirma Imbernón (2009, citado por GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011, p.
196), a formação contínua somente contribuirá de forma efetiva no desenvolvimento
profissional dos professores ao observarem-se algumas premissas, como: (a) estimular a
autonomia dos participantes na formação, com a intervenção direta deles nesse processo; (b)
basear-se nos projetos das escolas, para que os professores decidam o tipo de formação que
melhor atenda a suas necessidades; (c) criar espaços de reflexão sobre a prática em um
contexto determinado; d) estimular a comunicação entre os professores e a criação de
―comunidades de aprendizagem‖.
Em outras palavras, a formação continuada não se adquire somente pelos cursos e
treinamentos oferecidos aos professores, mas também em seu trabalho diário, refletindo sobre
suas práticas ao longo de sua vida profissional. Corroborando esse entendimento, Forster et al.
(2011) citam, por exemplo, os estudos de Cauterman et al. (1999), nos quais alguns docentes
ao fazerem a sua formação, se viram impulsionados a gerar mudanças na sua prática
profissional, além de sentirem a necessidade de propagar essa nova visão sobre o fazer
docente e seu papel aos seus pares.
Em recente estudo sobre as políticas docentes em alguns municípios e Estados de cada
região brasileira, Gatti, Barretto e André (2011), puderam observar em meio às diferentes e
complexas realidades desses lugares os processos de formação continuada. As autoras
destacaram alguns pontos em relação a este tipo de formação.
Quanto aos órgãos responsáveis pela formação, observaram que, no nível estadual, as
Secretarias de Educação dispõem de um órgão responsável por esse tipo de formação, seja
uma coordenadoria, com pólos distribuídos pelos estados, seja uma gerência, com
abrangência regional, seja núcleo ou centro de formação. Mas no nível municipal, de modo
geral, não há nas Secretarias órgãos responsáveis pela formação continuada; são as próprias
secretarias que coordenam e organizam as ações.
No que concerne aos tipos de ações, as autoras afirmam que tanto nos estados, quanto
nos municípios, as atividades propostas para professores são oficinas, palestras, seminários,
em parceria com as SME ou por meio de contratos firmados com instituições universitárias,
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ou seja, verifica-se uma formação transmissiva, no qual o formador é mais um
―diagnosticador‖ de obstáculos à formação. (IMBERNÓN, 2009)
Quanto aos focos da formação contínua, destaca-se o desenvolvimento do currículo,
com prioridade para as áreas disciplinares de Matemática e Língua Portuguesa. No que tange
às demandas deste tipo de formação, os temas mais recorrentes são os relativos ao como
ensinar, ou seja, à prática docente. Nesse sentido, um elemento importante destacado por
Gatti, Barretto e André (2011, p. 201) foi a qualidade profissional dos formadores, sugerindo
a necessidade de pesquisas que esclareçam ―quem são eles? Como são selecionados? Como
atuam?‖.
Quanto ao acompanhamento e avaliações dos efeitos dessas ações formativas, as
autoras destacam que é importante acompanhar os professores depois das formações, porém é
um processo difícil, seja em decorrência do tamanho da rede de ensino ou da localização das
escolas. Procurou-se saber quais as principais dificuldades de implementação das ações
formativas e as autoras destacam que não foram elencadas muitas dificuldades, mas uma em
comum: o tempo de duração da formação, em virtude de não disponibilizarem um horário na
grade curricular para os professores fazerem a formação continuada. De um modo geral, os
horários destinados a esta formação são noturnos e aos sábados, acarretando, assim, muitas
desistências.
Concluindo, concordamos com Gatti (2012) que qualquer que seja o tipo de formação
continuada, não se pode responsabilizar somente a má formação dos professores como
causadora dos problemas educacionais, desconsiderando os muitos outros fatores que
concorrem para a baixa qualidade do ensino. Afinal, o que é recorrente nas discussões da
literatura educacional é a importância dessa formação estar vinculada à realidade educacional
das redes de ensino e das escolas e às experiências dos professores para ter um real e relevante
significado formativo.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo das representações sociais nos leva, em alguns
aspectos, ao coração dos conflitos culturais e a práticas
importantes.
Serge Moscovici

Adotamos nesta pesquisa uma abordagem qualitativa que se aproxima do paradigma
do construcionismo social, o qual admite que existem múltiplas realidades segundo as
maneiras pelas quais os indivíduos atribuem significado aos fenômenos sociais, e que é
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preciso conhecê-las para compreender as ações dos indivíduos no mundo social (DENZIN;
LINCOLN, 2006). Tais características estão de acordo com o referencial teórico desta
pesquisa, uma vez que, ao afirmar sua intenção de redefinir os conceitos da Psicologia Social
a partir do estudo do fenômeno das representações sociais, Moscovici (1978, p. 14) enfatiza
sua ―função simbólica e seu poder de construção do real‖. Além disso, a relação atribuição de
significado aos fenômenos sociais e as ações dos indivíduos é central na teoria das
representações sociais.

3.1 ENTRADA NO CAMPO
A pesquisa foi desenvolvida na cidade de Criciúma - Santa Catarina, em dois lócus: a
Secretaria Municipal de Educação (SME) e o curso de Pedagogia da Universidade do
Extremo Sul Catarinense – UNESC. A escolha destes dois locais para comparação de suas
representações de saberes docentes, de uma perspectiva de desenvolvimento profissional,
mostra-se adequada por duas características peculiares: (a) a UNESC é a única universidade
da cidade que mantém curso de Pedagogia, o que nos permite supor que esta é a instituição de
ensino superior mais relevante na formação inicial dos professores da rede municipal de
Criciúma; e (b) a estreita relação entre aquela instituição e a Secretaria de Educação por
serem parceiras na a realização da formação continuada de professores da rede desde o ano de
2009. Além disso, a UNESC proporciona a participação desses professores em estágios e
projetos e também oferece um Mestrado em Educação.
A SME é responsável por 71 escolas, que abrangem a Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental), totalizando
aproximadamente 16.932 alunos e 1.580 professores, em sua grande maioria, oriundos da
UNESC.
Em 2010, fizemos os primeiros contatos com a coordenação do curso de Pedagogia e a
Secretaria de Educação com o objetivo de obter autorização para a realização da pesquisa,
incluindo o acesso aos documentos e às atividades desenvolvidas nesses locais, bem como a
aplicação dos instrumentos. Foi, também, pedido o consentimento de professores e alunas do
curso de Pedagogia e profissionais da SME para os procedimentos de coleta de dados nos
quais participariam direta ou indiretamente, devidamente assinado, mediante declaração da
Universidade e apresentação do projeto de pesquisa.
Uma vez obtidas as autorizações, a coleta de dados junto aos grupos incluídos na
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pesquisa ocorreu nos seguintes períodos: setembro e novembro de 2010; março, maio, julho e
setembro de 2011; março e julho de 2012. Este vai-e-vem entre coleta e análise é próprio das
abordagens qualitativas, nas quais se constrói indutivamente o conhecimento, o que constitui
uma estratégia para favorecer o rigor, uma vez que as interpretações feitas podem ser
checadas com os sujeitos. (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004).
A cada entrada em campo, geralmente por uma semana, além de aplicar os
questionários e realizar as entrevistas e observações com os demais participantes, passamos
longos períodos na Secretaria para observar o trabalho das coordenadoras, sendo que todas as
impressões, opiniões, falas e tudo mais que fosse relevante para a investigação eram
registrados em um diário de campo.

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada com três grupos, totalizando 63 sujeitos: 10 da SME, 13
docentes do curso de Pedagogia e 40 estudantes do último ano desse curso. O perfil de cada
um desses grupos está detalhado antes da exposição da análise dos dados, no próximo
capítulo.

3.3 COLETA DE DADOS: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Em virtude da complexidade envolvida no estudo das representações sociais,
buscamos combinar aspectos das abordagens estrutural de Abric e processual de Moscovici.
Coerente com esta opção, a abordagem adotada na pesquisa foi multimetodológica,
envolvendo uma série de técnicas e instrumentos, a saber:
1. Análise documental
Da SME, foram incluídos os seguintes documentos: (a) o Projeto Político Pedagógico e
Proposta Curricular da Rede Municipal de Criciúma; e (b) o Projeto de Assessoria para
Formação Continuada de Gestores e Professores da Rede Municipal de Educação, que
formaliza a parceria de formação contínua da UNESC/SME. Os documentos analisados do
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curso de Pedagogia foram: (a) o Plano Pedagógico do Curso; (b) a matriz curricular (ver
anexo I); os programas de ensino e as ementas das disciplinas.
2. Observação
Foram realizadas observações na SME e na UNESC e registradas em diário de campo. Estas
observações, confrontadas à análise dos documentos, visaram ajudar a compreender o
funcionamento dessas instituições, em particular no que se refere à parceria realizada com a
universidade, bem como as condições que os sujeitos da pesquisa vivenciam nas suas práticas
diárias, este um dado importante para compreender a gênese das representações obtidas.
3. Testes de livre evocação de palavras com justificativas
O teste de livre evocação consistiu em requerer aos sujeitos que escrevessem as cinco
primeiras palavras que lhes ocorressem ao ouvir a expressão indutora saberes profissionais da
docência. Em seguida, solicitou-se que apontassem as três palavras mais importantes entre as
registradas, ordenando-as por esse critério. Enfim, o sujeito foi convidado a justificar, em um
pequeno texto, a importância atribuída a cada uma das palavras escolhidas. O mesmo
procedimento foi utilizado para a segunda expressão indutora saberes da prática. Embora
estes saberes sejam parte dos saberes profissionais da docência, optamos por destacá-los na
coleta e análise dos dados por duas razões: primeiro, porque são considerados os mais
importantes, não só por Tardif, mas por outros importantes teóricos dessa área de
conhecimento; e em segundo lugar, porque estes são os saberes que ocupam o centro do
debate sobre os saberes docentes.
As palavras evocadas, hierarquizações e justificativas foram tabuladas utilizando o programa
Excel. Resultou dessa tabulação a construção de um ―mapa‖ contendo todos os dados
levantados, para permitir visualizá-los em um mesmo espaço, facilitando os cruzamentos
necessários.
4. Questionários
Após o teste de livre evocação foram aplicados questionários semiestruturados com algumas
perguntas comuns aos três grupos, para permitir comparações, e outras diferentes para atender
à especificidade dos grupos (ver anexos II, III, e IV). As questões foram baseadas na literatura
sobre saberes docentes e também sobre formação e trabalho docente. A aplicação foi coletiva
e feita em horário de aula para as graduandas, e individual para os outros dois grupos. Esta foi
realizada em horários distintos para os professores e depois do expediente para as
coordenadoras da SME.
5. Entrevistas conversacionais
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Essas entrevistas tiveram por objetivo o aprofundamento e checagem dos resultados obtidos
nas etapas anteriores. Assim, uma vez analisados os resultados dos testes de evocação e dos
questionários foram realizadas entrevistas individuais com funcionárias da SME e com
professores e alunas do curso de Pedagogia (ver anexos V, VI e VII). Nessa ocasião, as
hipóteses sobre o núcleo das representações, seus possíveis significados foram testados,
procurando-se também, esclarecer e aprofundar pontos ainda nebulosos. As entrevistas foram
realizadas em local reservado, com horário agendado fora do horário de trabalho dos sujeitos,
com duração média de vinte minutos, sendo gravadas em áudio e posteriormente transcritas
mantendo-se o anonimato e o sigilo das informações.

3.4 ANÁLISE DOS DADOS

Embora o teste de livre evocação tenha sido aplicado em todos os grupos, os
resultados correspondentes às técnicas da SME e aos professores do curso Pedagogia, por
terem número reduzido de participantes, foram analisados de maneira diversa da realizada
com as estudantes, fazendo-se apenas o levantamento das frequências e a análise das
justificativas, sem a pretensão de chegar à estrutura da representação, mas acreditando que
seria possível identificar alguns significados centrais que poderiam ser testados e
aprofundados por meio das outras técnicas. Já no terceiro grupo, por ser constituído por 40
graduandas, foi possível utilizar o software EVOC para o tratamento dos resultados do teste,
seguindo a orientação de Vergés (1994).
O EVOC é um programa de computador que usa uma técnica de seleção de palavras,
na qual se utiliza um indicador quantitativo para um elemento qualitativo. Esta técnica de
análise permite identificar a possível estrutura da representação considerando a frequência (F)
e a ordem média de evocação da palavra. A frequência (F) de uma evocação é o somatório de
suas frequências nas diversas posições em que apareceu; a freqüência média (FM) é a média
aritmética das diversas frequências obtidas por uma evocação. A ordem média de uma
evocação (OME) é calculada pela média ponderada obtida mediante a atribuição de pesos
diferenciados à ordem com que foi evocado em cada caso (TURA, 1998).
Os documentos selecionados, as anotações feitas no diário de campo, as justificativas
das palavras evocadas no teste, bem como os resultados dos questionários e das entrevistas
foram submetidas à técnica de análise de conteúdo temática (BARDIN, 2010), passando por
uma pré-análise que consistiu em uma leitura flutuante de todo o material. Segundo Bardin
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(2010, p. 11) a análise de conteúdo é um ―conjunto de instrumentos metodológicos cada vez
mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a ‗discursos‘ (conteúdos e
continentes) extremamente diversificados‖.

Frequentemente utilizada em

pesquisas

qualitativas para o tratamento dos dados coletados, esse conjunto de técnicas de análise deseja
obter, através de uma descrição objetiva e sistemática, indicadores seguros que permitam a
interpretação dos conhecimentos relativos às condições de produção e recepção de
mensagens. Cabe ressaltar que a leitura feita pelo pesquisador do conteúdo das comunicações
―não é unicamente uma leitura à letra, mas visa realçar o sentido que se encontra em segundo
plano; assim, deve atingir através de significantes e de significados, outros significados de
natureza psicológica, sociológica, política, histórica, entre outras‖ (BARDIN, 2010, p. 11).
Finalmente, todos os dados obtidos foram triangulados, como uma forma de controlar
o rigor da pesquisa (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004).

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo, serão apresentados os resultados de pesquisa com base nos
instrumentos de investigação, indicados no capítulo 3, com intuito de responder as questões
do estudo.
Estes resultados foram organizados na seguinte maneira: na primeira parte
apresentamos a análise de documentos dos dois lócus de pesquisa, SME e Curso de Pedagogia
UNESC; na segunda, traremos a análise dos dados das observações realizadas nos dois lócus;
e, na terceira, apresentaremos as análises dos testes de livre evocação, questionários e
entrevistas, divididos pelos grupos considerados: profissionais da SME, professores do curso
de Pedagogia da UNESC, e graduandas.

4.1 ANÁLISE DOCUMENTAL
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4.1.1 Secretaria Municipal de Educação

4.1.1.1 Projeto Político Pedagógico

Segundo o documento disponibilizado pela SME, o Projeto Político Pedagógico (PPP)
da Rede Municipal foi criado em 2004, com o ―intuito de proporcionar um espaço
democrático e participativo para refletir, planejar e prover as ações dos trabalhos
desenvolvidos pela SME nas esferas pedagógicas, administrativas e comunitárias‖.
O projeto assume a concepção histórico-cultural de educação com base nas
contribuições de Vygotsky, expressa tanto no Marco Situacional, no Marco Filosófico e no
Marco Operativo do PPP. Dessa forma, o documento define a educação como um processo
pelo qual o conhecimento está sempre sendo construído e reconstruído pelos sujeitos em suas
relações com o mundo, ou seja, é um processo de interação/socialização. Sendo a Educação
uma prática social, ela é dinâmica e sua concepção muda ao longo do tempo, dependendo do
lugar e dos agentes sociais.
De acordo com a perspectiva assumida pelo documento, a escola, os estudantes, os
professores e a Secretaria de Educação têm papéis definidos. A função da escola seria
proporcionar aos estudantes a assimilação da cultura e da ciência como condição principal
para o seu desenvolvimento cultural, social, afetivo e intelectual, dando-lhes condições de
reorganizar e criar uma visão crítica daquilo que assimilaram, assim como contribuir para a
formação ―de seres humanos reflexivos, conscientes de seus direitos e deveres, éticos, morais
e solidários‖ (p. 111). O papel dos professores da rede, além de dar respaldo às concepções de
educação e escola, é o de cumprir o currículo e se comprometer ―em relação às dificuldades
dos alunos, para que estes busquem o espírito de equipe e os professores exerçam sua
autoridade profissional, garantindo que as regras sejam construídas coletivamente, respeitadas
e rediscutidas‖ (p. 117).
Já a principal função da SME é adequar as discussões acerca das questões educativas
ao cotidiano escolar. Quanto à formação continuada, seu papel é garantir que ocorra
―capacitação gratuita dos professores, incentivo à pesquisa, para a construção do
conhecimento com base na realidade, e tempo para estudo‖ (p. 119). O PPP pautou-se no
artigo 61 da LDBEN, que prevê a formação do profissional da educação atendendo aos
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino. Desse modo, propõe-se a oferecer
aos professores uma capacitação em serviço que lhes permita associar teoria e prática.
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4.1.1.2 Proposta Curricular da Rede Municipal de Criciúma

Em 2005, a Secretaria Municipal de Educação, fez uma pesquisa junto aos professores
da rede visando repensar a educação e dar maior significado ao fazer docente, e o resultado
foi a reformulação da Proposta Curricular da Rede Municipal de Criciúma de 2000. O
processo de construção da nova proposta começou em 2007, culminando em sua publicação
no ano de 2008. A esse documento deu-se o nome de ―Currículo para a Diversidade: Sentidos
e Práticas‖, cujos dados basilares foram ancorados no PPP, no Plano Municipal de Educação,
no Plano Nacional de Educação e na LDBEN.
Conforme a Proposta Curricular, o projeto visa à construção de uma prática reflexiva
entre os professores, que permita uma análise crítica sobre sua atuação profissional, buscando,
a partir dessa perspectiva, a qualificação do fazer pedagógico, bem como proporcionar
momentos de elaboração e de construção do conhecimento docente, desenvolvendo um
pensamento prático-reflexivo. Aqui fica claro o destaque dado à prática reflexiva, na
perspectiva da racionalidade prática proposta por Schön (2000), uma vez que se pretende
qualificar o professor levando-o a construir conhecimento por meio da reflexão sobre sua
própria atuação profissional, ou seja, a partir de uma epistemologia da prática, ideia também
defendida por Tardif (2008).
Outro ponto comum, nesses documentos é que a proposta, assim como o PPP, tem o
aporte teórico vygotskiano como referência para ser adotado na prática pedagógica nas
escolas da rede municipal, juntamente com as concepções de conhecimento, ensino e
aprendizagem na perspectiva histórico-cultural, na qual o currículo é produzido na dialética
entre a realidade e o conhecimento científico, ou seja, ele é construído nas práticas diárias
ajudando assim ―a ressignificar a compreensão que o sujeito tem do seu entorno, na medida
em que, no trabalho com o conhecimento científico auxilia a complexificar os conceitos já
adquiridos‖ (p. 11). A matriz curricular está dividida em três tópicos: (a) Educação Infantil
(Alfabetização e Letramento); (b) Ensino Fundamental (Língua Portuguesa, Artes, Língua
Inglesa, Educação Física, Ciências Naturais, Educação Matemática, Geografia, História; e (c)
Educação de Jovens e Adultos.
Desta forma pudemos fazer a aproximação da perspectiva que os perpassa, com o
entendimento de Tardif (2008), quando ele define o saber docente como um saber social. Tal
como o defendido por Tardif, o conhecimento que aparece nos documentos é construído e
transformado cultural e socialmente; seu objeto, isto é, as práticas educativas, é social; é
compartilhado por uma coletividade, os professores; é regulamentado por uma instituição
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maior, o Ministério da Educação, que garante a legitimidade e orienta a definição e a
utilização desse saber.

4.1.1.3 Projeto de Assessoria para Formação Continuada de Gestores e Professores da Rede
Municipal de Educação
Buscando a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, a SME iniciou, em
2009, uma parceria com a UNESC a fim de propor uma formação qualificada para os
educadores atuarem na educação básica. A SME orientou-se na justificativa do artigo 61
(LDBEN, 1996) que define:
a formação do profissional da educação, de modo a atender aos objetivos dos
diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do
desenvolvimento do educando terá como fundamentos: inciso I – a
associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação e
serviço.

Além da LDBEN, esse projeto foi baseado no Projeto Político Pedagógico da Rede
Municipal de Educação de Criciúma, na Proposta Curricular – Currículo para a diversidade:
Sentidos e Práticas, no Plano Municipal de Educação, no Plano Nacional de Educação. Todos
esses documentos apontam na mesma direção: a importância da formação continuada para o
profissional do magistério.
Com base nesses documentos, a Coordenadoria de Formação Contínua da UNESC
desenvolveu e implantou o projeto de assessoria para a formação continuada de gestores e
professores da rede municipal de educação do município de Criciúma. Segundo os
pressupostos desse projeto (2009, p. 6), concebe-se ―o mundo de forma dinâmica, o homem
como um ser ativo, com capacidade para apropriar-se dos bens histórico-culturais e perceber
seu desenvolvimento por meio de processos socialmente mediados‖.
A SME optou pela parceria com a UNESC por considerar que a Universidade tem em
seu quadro funcional docentes experientes e qualificados, além de partilhar a mesma
concepção teórica de educação. A formação continuada, que era gratuita, assim permaneceu,
mas passou a ser obrigatória para os professores da rede pública. A parceria foi formalizada
em um contrato de prestação de serviços que proporciona uma remuneração extra aos
professores da Universidade. O processo inicia-se com o convite a um professor de uma
determinada área sobre o interesse de coordená-la no projeto e montar uma equipe de
formadores de professores. E como observamos nesta pesquisa, essa formação continuada dos
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professores da rede é realmente obrigatória, gratuita, e acontece durante o ano letivo e no seu
horário de trabalho.
Entendemos que a parceria visa a proporcionar uma formação contínua, privilegiando
um espaço educacional agregador, no qual os professores da rede podem usufruir de uma
formação onde suas práticas são respeitadas e são objeto de reflexão.

Nessa formação, os

professores participam ativamente da escolha de temas e das avaliações no final de cada
formação. A SME está sempre presente desde a formulação, execução e avaliação da
formação. Para isto contribui o fato de que suas profissionais, além de terem uma formação
adequada, são profissionais experientes na área pedagógica e de gestão educacional.
Para analisarmos a formação continuada proposta pela parceria UNESC/ SME,
utilizamos como parâmetro as categorias utilizadas no estudo de Gatti, Barreto e André
(2011), sobre propostas desse tipo de formação. Podemos perceber algumas diferenças entre a
SME incluída neste estudo, e as secretarias estudadas pelas autoras.
Em relação aos órgãos responsáveis, a SME de Criciúma se diferencia das analisadas
por aquelas autoras por ter seu organograma dividido em dois setores, administrativo e
pedagógico, sendo este último, representado pela figura da gerente pedagógica, responsável
pela parceira com a universidade. No concerne ao tipo de ação, a SME juntamente com
UNESC fazem a formação contínua o ano inteiro, com um calendário planejado e acordado
entre as partes, com os conteúdos selecionados a partir das necessidades das escolas e/ou nas
avaliações no final de curso, ambos feitos com a participação dos docentes, ultrapassando a
ideia de formação transmissiva, voltada somente para cursos, seminários, palestras, ou seja,
ações voltadas para reciclagem profissional.
Outra diferença diz respeito ao foco da formação contínua, pois, ao contrário das
estudadas por Gatti, Barreto e André (2011) a SME não privilegia somente as disciplinas de
Matemática e Língua Portuguesa, incluindo, também, outras disciplinas da rede curricular.
Sobre as dificuldades encontradas na implantação das ações formativas, novamente a parceria
SME/UNESC diferencia-se do relatado pelas autoras, pois, como a formação é feita em
horário de trabalho, não há problema para a definição de sua duração e, também, a
participação massiva dos docentes nas ações formativas é facilitada. Isto foi confirmado pelas
respostas das entrevistas com as profissionais da SME, com o coordenador da formação
continuada da UNESC e com professoras da rede em que essas ações da formação acontecem.
No que tange ao acompanhamento e às avaliações dos efeitos da formação, o processo
também não apresenta dificuldades, pois a SME tem contato direto com as escolas para saber
se a formação está contribuindo de forma efetiva para crescimento profissional do professor.
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Isto também foi constatado por meio das observações do trabalho das profissionais da SME e
dos depoimentos delas e das professoras da rede.

4.1.2 Curso de Pedagogia

4.1.2.1 Plano Político Pedagógico

Segundo o Plano Político Pedagógico do curso de Pedagogia da UNESC (2010) sua
elaboração foi coletiva, com a participação de professores e estudantes, caracterizando-se
como ―um processo participativo, contínuo e emancipatório, que buscou a construção de
autonomias e identidades individuais e coletivas.‖
O PPP de um curso reflete sua finalidade, metas, objetivos e estratégicas. Sendo assim,
o PPP do curso de Pedagogia baseia-se na edificação de práticas reflexivas pelos professores,
almejando o desenvolvimento do pensamento reflexivo na produção de conhecimento. Seu
propósito é de formar pedagogos que, além de compreender os fundamentos científicos,
filosóficos, sociológicos, psicológicos e pedagógicos, possam, ao mesmo tempo, promover,
por meio do ensino, pesquisa e extensão, o desenvolvimento de habilidades como
criatividade, criticidade, responsabilidade, autonomia e investigação científica. Além de
refletir sobre como acontece a apropriação do conhecimento, entendido como artefato sóciohistórico, produzido e reelaborado permanenteente como suporte para a prática docente mais
crítica, construtiva e conscientizadora.
Ao analisarmos o PPP, podemos perceber que, além dos pontos citados acima, há
outros, mas de caráter pessoal, a serem identificados no perfil do profissional da educação que
eles querem formar, como:
o seu compromisso principal é atuar com ética e compromisso, tendo em
vista a construção dessa sociedade justa e igualitária, conhecendo e
respeitando as questões atinentes à ética, estética, solidariedade e ludicidade,
no contexto do exercício profissional, articulando o saber acadêmico, a
pesquisa, a extensão e a prática educativa.

O PPP desenha a figura do egresso em Pedagogia como um profissional que tenha
postura crítica e ética, que contribua para a transformação da sociedade, e que seja criativo,
responsável, companheiro, humilde, comprometido, dedicado, entre outras características; ao
mesmo tempo em que faça a relação teoria e prática, esteja sempre atualizado e tenha domínio
tecnológico e de metodologias de ensino nas diferentes concepções.
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Concordamos que são os saberes da experiência o amálgama dos outros saberes, mas é
na formação inicial que esses saberes - da formação profissional, disciplinares e curriculares -,
teriam que ser aprendidos, pois a descrição do futuro pedagogo torna-se muito subjetiva, e
acaba ficando a cargo dele escolher quais saberes considera necessários para a orientação da
sua prática docente.
Também, entendemos que, com a LDBEN/1996, o perfil do pedagogo foi ampliado e
ele se tornou um profissional polivalente. E concordamos com Aguiar et al. (2006, p. 832)
que,
ao se compreender e definir o curso de pedagogia como uma licenciatura,
não se pode incorrer no equívoco de organizá-lo curricularmente como um
curso circunscrito ao campo das metodologias de ensino e dos conteúdos
relativos aos saberes específicos para o exercício da docência na educação
infantil, nos anos iniciais de ensino fundamental, no curso de modalidade
normal no ensino médio, ou, ainda, nos cursos de formação profissional na
área de educação que começam a se fazer presente e nossa realidade.

Tendo em vista que, ao final do curso, se espera que o profissional possa assessorar e
elaborar projetos pedagógicos desenvolvidos no campo educacional, e trabalhar em escolas
públicas, privadas, departamentos e órgãos das secretarias municipais e estaduais de
Educação. O pedagogo poderá ser um profissional na Educação Infantil, nas séries iniciais do
Ensino Fundamental, nas disciplinas pedagógicas do Ensino Médio, na participação em
atividades da gestão de processos educativos, Educação de jovens e adultos e Educação
Inclusiva (PPP, 2010). Ou seja, essa formação abrangerá ―integralmente a docência, a
participação da gestão e avaliação de sistemas de ensino e instituições de ensino em geral, a
elaboração, a execução, o acompanhamento de programas e as atividades educativas‖ (Parecer
CNE/CP n. 05/2005, p. 6).
São muitos papéis, e infelizmente muitos currículos não dão conta de fazer essa
formação integral. Podemos supor que essas ―decisões curriculares nem sempre são ‗teóricas‘
e nem correspondem a uma proposta explicitada de escola ou de ensino, prevalecendo
interesses locais, práticas corporativas ou, simplesmente, decidindo por escolhas
convencionais‖ (LIBANEO, 2012, p. 115).
Mas com intuito de tentar sanar uma possível lacuna nessa formação polivalente, o
PPP orienta que, no curso de Pedagogia, os graduandos terão a oportunidade de desenvolver
habilidades e competências como estudos, investigações, reflexões que abrangerão todas as
instâncias educacionais e escolares, desde a constituição histórica e função social da escola; a
importância do currículo voltado para a realidade: a organização escolar; as diferentes
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perspectivas de gestão - do ensino, de pessoas e de processos-; a participação na gestão das
instituições - planejar, executar, coordenar e avaliar projetos e programas educacionais, em
espaços formais e não-formais de educação-; as funções e atuações do professor metodologia, estágios, planejamento escolar, avaliação, projetos pedagógicos e conteúdos
específicos das diversas áreas-; as teorias de aprendizagem; a relação teoria-prática; o estudo
das Diretrizes Curriculares e demais legislações.
Para essa formação se efetivar, o docente formador também tem que ter um perfil
reflexivo:
o corpo docente deverá ser capaz de construir proposta metodológica que
possibilite e priorize a reflexão e produção de conhecimentos, integrando
teoria e prática: práxis, e utilizando recursos apropriados com avaliação e
reavaliação contínua e participativa, a fim de adequar o conteúdo das
disciplinas ao meio social, indo a campo, estimulando a pesquisa e a
extensão, envolvendo o aluno em trabalhos de pesquisa, conhecendo fatos
novos e possibilitando nova leitura da realidade. (p. 19)

4.1.2.2 Matriz Curricular
Conforme as Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia – Licenciatura (art. 7,
CNE//2006), a carga horária mínima é de 3.200 horas, incluindo as 300 horas obrigatórias do
Estágio Supervisionado (III, art. 7, DCN/2006). O curso pesquisado tem 3.214 horas,
distribuídas em: (a) 2.810 horas divididas em 2738 de disciplinas obrigatórias e 72 de
optativas; (b) 306 horas Estágio Supervisionado divididas em 90 para Educação Infantil; 108
para as séries iniciais do Ensino Fundamental; 108 para Gestão, Educação de Jovens e
Adultos, Matérias Pedagógicas do Ensino Médio; (c) 100 horas de atividades acadêmicocientífico-culturais (AACC)8.
A matriz curricular é dividida em 43 disciplinas obrigatórias e 12 optativas9. Para a
análise desta grade e das ementas das disciplinas obrigatórias utilizamos como parâmetro o
estudo de Gatti e Barretto (2009) no qual as autoras avaliaram cursos de Pedagogia de
diversas regiões do país, agrupando as disciplinas para análise de acordo com as orientações
contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia. Conforme a
DCN/2006, as disciplinas têm que englobar três núcleos: (a) estudos básicos; (b) de
8

Conforme o artigo 5º. da resolução 44/2008 de 02 de dezembro de 2008 da Câmara de Ensino de Graduação da
UNESC.
9
Antropologia cultural; Atividade física e qualidade de vida; Cultura afro-brasileira e indígena; Educação para a
diversidade; Educação ambiental; Educação, cultura e identidades; Educação sexual; Formação de Professores:
políticas e práticas; Linguística aplicada à alfabetização; Organização curricular por ciclos de formação; Projeto
de aprendizagem em ambientes virtuais.
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aprofundamento e diversificação de estudos; e (c) estudos integrados. Mas, as autoras
redefiniram esta divisão para especificar melhor os elementos desses núcleos e construíram as
categorias de análise, que primeiramente, utilizaremos para a categorização das disciplinas do
curso de Pedagogia da UNESC, que se seguem:
1. Fundamentos teóricos da educação – comportam disciplinas que ofereçam a base
teórica aos estudantes, a partir de várias áreas de conhecimento, como Filosofia; Filosofia da
Educação; Sociologia da Educação I e II; e História da Educação I e II.
2. Conhecimentos relativos aos sistemas educacionais – agregam disciplinas de
conhecimento pedagógico com o objetivo de proporcionar uma formação mais abrangente
para os professores. As disciplinas foram subdivididas quanto: (a) à estrutura e funcionamento
do ensino: Políticas, Normas e Organização da Educação Básica (6ª fase); (b) ao currículo:
Teoria e Saberes do Currículo; Seminário de Integração Curricular I, II, III e IV (4ª à 7ª fase);
(c) à gestão escolar: Gestão de Processos Educativos; e (d) ao ofício docente: Pedagogia e
Profissão Docente.
3. Conhecimentos relativos à formação profissional específica: dizem respeito às
disciplinas ―instrumentais‖ para a atuação do professor, são subdivididas em: (a) conteúdos do
currículo: Teorias e Saberes da Infância; (b) didáticas específicas, metodologias e práticas de
ensino: Metodologia Científica e da Pesquisa; Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia da
Aprendizagem; Didática I e II; Fundamentos Psicopedagógicos do Ensino; Fundamentos das
Linguagens Artísticas; Literatura infanto juvenil; Fundamentos do movimento e da
corporeidade; Processos Pedagógicos de História; Processos Pedagógicos de Geografia;
Processos Pedagógicos de Ciências; Processos Pedagógicos de Matemática; Processos
Pedagógicos da Língua Portuguesa; Gestão de Processos Educativos; e, Pesquisa em
Educação; e, (c) saberes relacionados à tecnologia: Ensino e Aprendizagem no Mundo
Digital.
4. Conhecimentos relativos às modalidades e níveis de ensino específicos; – são as
disciplinas que abordam áreas de atuação junto a segmentos determinados, como: (a) na
educação infantil: Processos Pedagógicos da Alfabetização e Letramento; e Processos
Pedagógicos da Educação Infantil; (b) na educação especial: Fundamentos e metodologia da
Educação Especial e LIBRAS; (c) na educação de jovens e adultos (EJA): Processos
Pedagógicos da Educação de Jovens e Adultos e, (d) na educação em contextos não-escolares:
Pedagogia nas Organizações.
5. Outros saberes: Produção e Interpretação de Textos.
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6. Pesquisa e trabalho de conclusão de curso (TCC); Trabalho de Conclusão de
10

Curso .
7. Atividades Complementares - atividades acadêmico-científico-culturais (AACC).
Em cada uma dessas categorias, fizemos as análises das ementas das disciplinas
buscando compreender como os diversos tipos de saber eram tratados no curso e, também,
como se apresentava a relação entre teoria e prática.
Na categoria fundamentos teóricos da educação as ementas das disciplinas são
compatíveis com o propósito de oferecer uma base teórica, e algumas matérias como,
Sociologia da Educação e História da Educação, são vistas em duas fases para melhor
aprofundamento teórico.
Na categoria conhecimentos relativos aos sistemas educacionais, as ementas
indicam uma preocupação de proporcionar, aos graduandos, uma visão sistêmica do contexto
em que se realizará sua futura prática docente. Na disciplina Pedagogia e Profissão Docente
observa-se uma forte presença de teóricos dos saberes docentes, incluindo Tardif e Lessard, o
que é uma informação que contribui para a constituição das representações apresentadas por
professores e alunos. As disciplinas de Seminário de Integração Curricular I, II, III e IV (4ª,
5ª, 6ª e 7ª fases) fazem uma articulação entre as disciplinas aprendidas no curso, com a
sistematização e socialização das experiências realizadas pelos graduandos nos Estágios de
Educação Infantil; das Séries Iniciais/anos iniciais; na Educação de Jovens e Adultos; Gestão
e disciplinas pedagógicas do Ensino Médio. E muitas disciplinas, também articulam as
metodologias com a atuação do futuro profissional, como, Políticas, Normas e Organização da
Educação Básica.
Nos conhecimentos relativos à formação profissional específica as ementas abrangem
os conhecimentos, metodologias e procedimentos presentes em cada nível ou modalidade de
ensino, e também, mostram especificidade e eixos temáticos, conforme orientam os
Parâmetros Curriculares Nacional (PCN). Assim, por exemplo, a ementa de Processos
Pedagógicos de Ciências, também aborda conceitos de terra, universo, vida e ambiente, ser
humano e saúde, tecnologia e sociedade.
Ao analisarmos as disciplinas, principalmente as referentes à subcategoria didáticas
específicas, metodologias e práticas de ensino observamos que elas têm os saberes
10

São três linhas de pesquisa e cada uma delas têm seus eixos temáticos, como: 1. EDUCAÇÃO, CULTURA E
AMBIENTE - Eixos temáticos: Educação Ambiental e Patrimonial; Educação para a Diversidade (Gênero,
Etnias, Minorias e Diferenças); Gestão, Organização, Estrutura e Currículo de Ensino; Memória, Infância e
Sociedade; Cultura do Movimento; 2. FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - Eixos
temáticos: formação inicial e continuada-; 3. TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA - Eixos temáticos: Processo
Ensino-aprendizagem; Fracasso e Exclusão Escolar; Tecnologias Aplicadas a Educação; Processos Avaliativos.
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disciplinares imbricados nos pedagógicos. Assim por exemplo, a ementa da disciplina de
Processos Pedagógicos de Geografia tem como objetivo geral: ―compreender e discutir
dinamicamente os conceitos sobre os fundamentos teórico-metodológicos da ciência
Geográfica, a fim de que possa intervir favoravelmente em sua prática docente‖. A mesma
preocupação de buscar associar os fundamentos às metodologias correspondentes está
presente em todas as outras disciplinas referentes a conteúdos tratados no ensino fundamental.
Esta configuração está de acordo com o que prescrevem as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação de Professores para a Educação Básica que, em seu artigo 12, afirmam que
―a prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do
professor‖ (GATTI; BARRETTO, 2009, p. 47).
Esta preocupação pode ser observada, também, nas disciplinas Processos Pedagógicos
da Alfabetização e Letramento e Processos Pedagógicos da Educação Infantil, que apresentam
concepções atuais de infâncias e adolescências, as entendendo como uma condição geracional
(especificação no Estatuto da Infância e Adolescência), e não de crescimento e incompletude,
pois as crianças e adolescentes são entendidos como sujeitos sócio-histórico-culturais.
Na de Pesquisa em Educação, trata-se do exercício de ser professor-pesquisador, tema
recorrente nas falas de formadores e alunos.
A categoria pesquisa e trabalho de conclusão de curso (TCC) atende às
especificações dos referenciais curriculares nacionais, ao mesmo tempo em que faz a relação
entre pesquisa na escola básica e a reflexão sobre ela.
Além das disciplinas já comentadas analisamos também as disciplinas de estágios, que
não foram focalizadas no estudo de Gatti e Barretto (2009). Em nossa análise verificamos que
as matérias de estágios supervisionados do curso estão em consonância com o disposto na
legislação, atendem às exigências de reforçar a relação da teoria com a prática profissional e
de serem realizados ao longo do curso, ampliando conhecimentos e competências: ―a) na
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, prioritariamente; b) nas
disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal; c) na Educação
Profissional na área de serviços e de apoio escolar; d) na Educação de Jovens e Adultos.‖
(artigo 8º, IV, DCN/2006).
Um ponto observado no diagnóstico do PPP foi que, no estágio de Educação Infantil
há pouco tempo de observação e, no de gestão, as graduandas só observam, o que não
favorece uma efetiva articulação entre teoria e prática profissional.
Cabe, ainda, destacar que, nas ementas relativas ao primeiro semestre de 2010, as
referências bibliográficas básicas e complementares são, em sua maioria, da década de 90, e
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poucas a partir de 2005. Embora sempre haja necessidade de algumas referências ―clássicas‖,
novas publicações de estudos e pesquisas de qualidade na área da Educação são importantes
para dar atualidade às disciplinas.
Tais constatações não invalidam a experiência representada pelo currículo
desenvolvido nesse curso, que tem uma característica sequencial e complementar,
contemplando algumas articulações entre as disciplinas e também, a coerência entre o plano
pedagógico do curso, a estrutura do conjunto de disciplinas e as suas ementas Todavia, a
preocupação com o aprendizado dos saberes das ciências da educação em articulação com
conteúdos e metodologias específicas das diferentes disciplinas e, tendo, ao mesmo tempo
que atender às exigências de formação do pedagogo polivalente, acabam levando a um
currículo um tanto extenso, algo que parece uma tendência comum, como observam Gatti e
Barretto (2009).
Concluindo, a análise da matriz curricular juntamente com as observações feitas pelas
profissionais da SME sobre mudanças já ocorridas para suprir as lacunas teoria e prática,
possibilitou destacar alguns pontos positivos nas disciplinas, como: (a) Pedagogia e Profissão
Docente, em que as estudantes desde a primeira fase já fazem a relação do curso com a futura
profissão; (b) Seminário de Integração Curricular I, II, III e IV, onde elas têm a possibilidade
de ter a teoria e a prática ao mesmo tempo, e podendo já fazer as primeiras reflexões no
exercício da função docente; (c) Teoria e Saberes do Currículo, que busca aprofundar o
entendimento do currículo que orientará a prática das futuras professoras; (d) Ensino e
Aprendizagem no Mundo Digital, que focaliza as dificuldades dos professores na utilização
de recursos tecnológicos, fazendo a articulação com as novas tecnologias para mediação na
educação; e, (e) LIBRAS, que é oferecida como disciplina obrigatória, atendendo à exigência
legal, com o objetivo de adaptar os novos professores ao novo contexto da diversidade e
inclusão social.

4.2 ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES
4.2.1 Secretaria Municipal de Educação

Em cada entrada do lócus, ficávamos na Secretaria para observar o funcionamento e
trabalho das coordenadoras. A Secretaria Municipal do Sistema de Educação de Criciúma
atende 71 escolas, desde a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e
Adultos, totalizando aproximadamente 16.932 alunos e 1.580 professores.

66

Para garantir o cumprimento do Plano Político Pedagógico (2004) e a Proposta
Curricular (2008) e o pleno engajamento da Secretaria com as escolas da rede, e responsável
pelo setor, é assessorada por duas equipes de trabalho, uma administrativa e outra pedagógica,
nas quais as responsáveis são respectivamente a gerente administrativa e a pedagógica. Cada
gerência tem sua equipe de coordenadoras. A divisão é feita da seguinte forma: na parte
pedagógica, o foco são os professores - desde currículo a formação continuada -; e na parte
administrativa, a preocupação é com os estudantes – em relação ao transporte, alimentação, ao
espaço físico da escola –, com material didático, com o material de expediente para o
professor, para o aluno e para o diretor trabalharem na escola.
Fisicamente, a secretaria é separada entre as equipes, a direita da sala da secretária de
educação, fica a parte da equipe administrativa e em frente à sala fica a equipe pedagógica,
com as mesas postas lado a lado. No setor pedagógico, cada coordenadora é responsável por
uma disciplina e de acordo com o nível de ensino.
A relação da secretaria com as escolas é feita mediante visitas agendadas ou não nas
próprias escolas, e também, todas as quartas-feiras as coordenadoras da SME recebem as
diretoras das escolas para entregar as correspondências, pois na secretaria há um armário com
gavetas (as coordenadoras chamam de pastas), das quais cada uma corresponde a uma escola,
onde são colocadas todas as correspondências que devem ser encaminhadas aos núcleos; além
de pegarem as correspondências, nesse dia, as diretoras aproveitam a ida à Secretaria e tiram
dúvidas com as coordenadoras, fazem solicitações de materiais e serviços que estejam
faltando nas escolas, tudo por meio de memorandos internos. Na última quarta-feira do mês,
há uma reunião promovida com a equipe pedagógica da secretaria e as diretoras para que as
coordenadoras façam um balanço das atividades executadas durante o mês e passem as
informações referentes ao mês seguinte, como cursos, seminários, e formação continuada.
Sobre a formação continuada dos educadores, cabe salientarmos que, antes de 2009,
quem era responsável por esse tipo de formação era a Casa do Professor ―Paulo Freire‖, órgão
vinculado à SME, criado pela Lei n. 4.605/2003, com o intuito de capacitar os profissionais
da rede municipal no seu fazer pedagógico rumo a uma educação inclusiva, popular e de
qualidade. A formação continuada era gratuita, porém, não obrigatória e dada fora do
expediente de trabalho. Essa formação visava ao incentivo à pesquisa para construção do
conhecimento, oferecendo acesso irrestrito à biblioteca, às salas de informática e de estudos.
Atualmente, ela oferece curso de formação continuada optativa oriundos da Secretaria de
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Educação, como por exemplo, um curso de Libras11.
Com base nas observações e nas conversas informais, percebemos que a Casa do
Professor além de ser um espaço físico, no qual os professores têm reuniões, acesso à
biblioteca e à sala de informática, também, tem a função de organizar eventos maiores como,
seminários e palestras; já a parte de conteúdos, projetos, execução, acompanhamento e
avaliação das formações é responsabilidade da equipe pedagógica da Secretaria.

4.2.2 Curso de Pedagogia

Para atender as propostas do curso, os futuros pedagogos dispõem de uma
infraestrutura composta de biblioteca, laboratórios de Informática, de Ciências, de Estudo em
Educação em Matemática, de Geografia, de Práticas pedagógicas e brinquedoteca. Contudo,
as graduandas sentem que essa parte de recursos físicos e espaços institucionais são pouco
utilizados pelos professores e mesmo por elas.
Cabe destacar dois pontos. Em primeiro lugar, o curso de Pedagogia dispõe de um
núcleo docente estruturante, cujos membros são o coordenador do curso e mais dois
professores. As principais finalidades desse núcleo são envolver os docentes no processo de
concepção e consolidação do curso e contribuir no processo de concepção e implementação
do Plano Pedagógico. Em segundo lugar, o propósito do curso é a interdisciplinaridade, que é
favorecida pelas disciplinas Seminário de Integração Curricular I a IV, que abrangem da 4ª à
7ª fase.
Com o intuito de conhecer os saberes que perpassam a formação inicial dos docentes,
comparamos as respostas dos professores com a matriz curricular do curso e as ementas das
disciplinas. Os resultados obtidos permitem concluir que a matriz do curso de Pedagogia da
UNESC não se enquadra na critica feita por Gatti e Barretto (2009) relativa aos currículos dos
cursos de Pedagogia, segundo a qual a característica predominante entre eles era a
fragmentação e um conjunto disciplinar disperso.

4.3 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS COM A APLICAÇÃO DOS INTRUMENTOS

11

O curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é oferecido desde 2009. Atribui-se às Línguas de Sinais o
status de língua porque elas também são compostas pelos níveis lingüísticos: o fonológico, o morfológico, o
sintático e o semântico. Ou seja, quando uma pessoa entra em contato com a Língua de Sinais aprenderá uma
outra língua, como o Inglês. Disponível em: http://www.libras.org.br. Acesso em: 31 jul. 2012.
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Na apresentação desses dados, os sujeitos da pesquisa foram identificados pelas letras:
(PSE) profissionais da SME; (PCP) professores do curso de Pedagogia; (GCP) graduandas do
curso de Pedagogia; seguindo a ordem numérica dos protocolos dos questionários iniciais dos
testes de livre evocação.

4.3.1 Profissionais da SME

O grupo da SME é constituído apenas por mulheres, sendo oito coordenadoras
pedagógicas e duas gerentes, uma pedagógica e outra administrativa, cujas idades se
concentram na faixa compreendida entre 36 e 45 anos (N=7); e das demais, 2 ficam entre 46 e
55 e 1 entre 26 e 35 anos. Quanto ao tempo de magistério, 7 têm entre 15 a 20 anos e as outras
3 dividiram-se igualmente entre as categorias restantes: 11 a 15 anos, 21 a 25 anos e mais de
25 anos. No que se refere à formação, 7 têm o curso normal superior, 3 têm graduação em
Pedagogia e todas possuem Especialização. São, portanto, profissionais experientes e com
formação adequada.

4.3.1.1 Teste de livre evocação

A palavra mais evocada por este grupo, frente à expressão saberes profissionais da
docência, foi conhecimento (N=10). Nas justificativas apresentadas encontramos uma
variedade de significados referentes à palavra evocada. Algumas são muito genéricas, não
esclarecendo a que tipo de conhecimento o sujeito se refere, como pode ser observado nos
exemplos a seguir:
Eu me daria por feliz se nestes anos eu olhasse nos olhos das crianças e
percebesse o encanto do conhecimento para vida. Se você conhece, você
valoriza, ama e respeita. O conhecimento adquirido com prazer nunca se
esquece. (PSE 5)
A docência carrega consigo muita responsabilidade e cada criança possui
especificidades que representam para o profissional um desafio ao
desempenhar seu trabalho educativo com qualidade. (PSE 1)
―Nós professores‖ temos o poder de fazer a inteligência de uma criança
florescer. O que falamos bem ou mal transforma. Então de professores
passamos a ser educadores quando tornamos possível esta ―linda realidade
de transformar‖. (PSE 9)
Só podemos trabalhar com sucesso a partir do conhecimento. (PSE 7)
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Outras entendem conhecimento como sinônimo de teoria, acrescentando a implicação
de que esta deveria orientar a prática e, por outro lado, ter sua validade testada por ela:
A teoria e a prática devem ser desenvolvidas simultaneamente. Pois a
teoria/conhecimento vai dar base a uma prática mais eficiente e esta prática
(o resultado) deverá ser confrontada com a teoria. (PSE 8)

Mas há também afirmações que se aproximam da discussão acadêmica relativas ao
tema saberes docentes, fazendo menção ao conhecimento da matéria e curricular, tal como
descrito na tipologia proposta por Shulman (2004):
A maior preocupação é o ensino de qualidade que se organiza em uma série
de atividades didáticas para ajudar os alunos e que integra áreas do
conhecimento como a ciência, a história e a matemática. (PSE 2)
Sem conhecimento não há aprendizagem. O professor precisa estar seguro
no seu currículo para poder transmitir com segurança. (PSE 4)

A noção de professor reflexivo, proposta por Schön (1983) - que entende a atividade
dos professores como dinâmica, uma vez que eles lidam com as incertezas do cotidiano
escolar, produzindo conhecimentos na ação, refletindo sobre ela e agindo novamente também se observa na justificativa a seguir:
O conhecimento significa que o professor analisa sua prática, experimenta
novas formas de trabalho, cria estratégias e amplia os horizontes do saber,
seja ele científico ou cotidiano. (PSE 6)

Justificativas de outras palavras evocadas pelas coordenadoras, como pesquisa (N=3),
remetem à noção de professor pesquisador, reforçando a referência ao professor reflexivo,
uma vez que a noção de professor pesquisador se fundamenta na concepção do professor
reflexivo. Zeichner (1998), um dos principais representantes da tríade professor-pesquisadorreflexivo, defende a prática da pesquisa próxima ao cotidiano docente, a realizada pelo
professor que atua em sala de aula, pois acredita que é esse tipo de pesquisa que reverte em
maiores benefícios tanto para os estudantes como para os professores.
Nas justificativas obtidas, as respondentes entendem-na de três formas distintas: a
pesquisa referente aos saberes dos alunos (PSE 1); a relativa à realidade do aluno (PSE 10),
ou ainda, a pesquisa que forma o professor pesquisador (PSE S 6):
A pesquisa acrescenta informações para que o profissional aprimore seu
planejamento, sua prática, suas discussões, atualizando seus conhecimentos.
O professor necessita ser um atento pesquisador, principalmente dos saberes
que o aluno possui. (PSE 1)
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O profissional precisa estar constantemente pesquisando, somente com a
pesquisa é que o reconhecimento se torna mais próximo da realidade do
aluno. (PSE 10)
O professor transforma-se num pesquisador, constrói estratégias, inventa
procedimentos que interagem de forma eficiente com seus colegas e alunos.
(PSE 6)

Podemos fazer também uma relação com o entendimento de Tardif (2008), que
considera a pesquisa uma forte aliada do professor tanto na formação inicial, como
fornecedora de um repertório de conhecimentos oriundos das práticas de outros professores,
quanto para a continuada, podendo ajudar na solução de situações enfrentadas no cotidiano
profissional.
Uma coordenadora associou a palavra dedicação aos saberes docentes, uma associação
bastante recorrente nas pesquisas sobre representação da identidade e também do trabalho do
professor como observa Alves-Mazzotti (2008; 2009) embora seu significado varie: ora a
dedicação é vinculada ao amor pelas crianças e, portanto, à afetividade, ora é vista como
estratégia facilitadora do ensino, e é nesse último ponto que a justificativa se apoia:
A dedicação é fundamental para que se faça adquirir o conhecimento. O
aluno precisa de muito estímulo para interagir com as aulas. (PSE 3)

Em resposta à segunda expressão indutora, saberes da prática, essas profissionais
evocaram, também, a palavra conhecimento (N=8). As justificativas apresentadas também não
esclarecem muito a que tipo de conhecimento se referem, mas parecem indicar que algumas
coordenadoras entendem esses saberes como aqueles que devem orientar a prática, e não
como oriundos da prática:
Inicia durante a formação inicial, porém não é suficiente, pois deve ser
constante e na práxis. (PSE 3)
O conhecimento envolve saberes profissionais do próprio professor, que
conduzem a prática, e condizem com a realidade, para poder chegar até ao
aluno. (PSE 4)
O conhecimento leva a mais aprendizagem e a mais experiência. (PSE 7)
O planejamento da prática mostra a intencionalidade do processo educativo,
as escolhas e os caminhos a seguir para dar continuidade entre as
experiências. (PSE 1)

Outras justificativas apresentadas pelas coordenadoras pedagógicas para a palavra
conhecimento parecem associar os saberes da prática ao modelo do professor reflexivo de
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Schön (1983), como norteador para o entendimento dos saberes docentes, conforme registros
a seguir:
A especialização em Educação está organizada na perspectiva da formação
de educadores pesquisadores com postura crítica, reflexiva e investigadora,
capazes de contribuir nos processos educativos que reconhecem as crianças
como sujeitos sociais, culturais e históricos. (PSE 6)
O conhecimento é criado pelo professor. Os conhecimentos são estimulados
e movidos pela criatividade, que geram qualidades para estarem atualizados.
O professor tem o compromisso de preparar seus alunos a serem cidadãos do
mundo. (grifo da coordenadora) (PSE 6)

Com relação ao discurso recorrente do professor-pesquisador-reflexivo, Rausch (2012)
chama atenção para o fato de que essa concepção, embora relevante, possa desqualificar uma
parte importante da formação inicial dos professores – a formação científica – e assim acabe
transferindo esta formação para contexto escolar, para a docência. Como já visto, foram
feitos estudos e tipologias em vários lugares por diversos autores, mas que todos eles têm um
ponto em comum: a importância atribuída à prática como produtora de saber. Essa questão
dos saberes docentes teve como pioneiro Schön – professor-reflexivo –, que foi referência
para Shulman, que teve seu entendimento sobre o tema como parâmetro para os outros autores
desenvolverem suas classificações dos saberes dos professores. Mas cabe destacar que é
Zeichner, com base em Schön, que se refere ao professor-pesquisador-reflexivo.
Também houve quem associasse o conhecimento ao dom, corroborando o que
afirmam Gauthier et al. (1998) sobre o que consideram uma das armadilhas da temática dos
saberes: a recorrência do ofício sem saberes, no qual se acredita que o dom seja um fator
determinante na docência, como sugere a coordenadora:
Por ser educador já possuímos um ―dom‖ diferente, pois lidamos com vidas.
Então a sabedoria deve estar em nossa prática para sermos justos, equilibrados
e competentes no nosso saber pedagógico. (PSE 8)

Mas, o registro da coordenadora abaixo, parece coerente com a literatura sobre os
saberes docentes, em especial com Tardif (2008):
As experiências, as situações, os contextos vividos vão construindo e
reconstruindo a profissionalidade. E os saberes resultam do esforço
articulado do grupo e do individuo, em intersecção com o aprender e o
ensinar e assim produzindo um novo conhecimento. (PSE 2)

Como vimos na revisão da literatura sobre os saberes docentes, um dos pontos que
mais se aproxima do consenso é a valorização da prática, que ―supõe que o professor assuma
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um papel ativo em sua própria formação, reelaborando e recontextualizando os saberes da
formação acadêmica na reflexão sobre as questões com que é confrontado em sua prática
cotidiana‖. (ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 530). Porém, para as profissionais da SME, esse
processo é dificultado pelas lacunas da formação inicial, considerada precária e ineficiente,
conforme as justificativas a seguir:
Em muitos casos é insuficiente e não apresenta muita relação entre teoria e
prática. (PSE 2)
Em muitos casos é precária, sem muito conteúdo e os cursos a distância,
prejudicaram ainda mais os mesmos. (PSE 3)
Acredito que ainda deixa a desejar quanto à relação teoria e prática. (PSE 4)

4.3.1.2 Questionários

As primeiras perguntas dirigidas às coordenadoras se relacionavam ao trabalho
efetuado por elas na Secretaria de Educação. Inicialmente quando indagamos qual o papel da
Secretaria e como as pessoas envolvidas tomam ciência desse papel, as respostas foram muito
parecidas. Em síntese, elas afirmam que a Secretaria tem o papel de organizar e efetivar o
atendimento educacional à população do município, bem como assessorar, dar respaldo e ser
o ―suporte‖ para todo processo da educação. Esse papel é comunicado por meio de reuniões,
encontros de formação, assim como a partir de situações que acontecem no dia a dia das
escolas.
Notamos que das dez coordenadoras, sete usaram a metáfora suporte para definir o
papel da secretaria. Porém, quando indagadas sobre quais as atividades que a Secretaria
desenvolve com vistas à formação continuada dos professores, as respostas indicam que esse
suporte é dado com a ajuda da UNESC. Ao serem perguntadas como se dá o planejamento
dessas atividades, explicaram que esse tipo de formação é mensal em parceria com a UNESC,
e o planejamento é feito conjuntamente entre SME e UNESC, sempre levando em
consideração a realidade escolar. As outras perguntas concentraram-se na temática da
formação docente, buscando entender como as coordenadoras compreendem os saberes
docentes oferecidos tanto na formação inicial, obtida nos cursos de Pedagogia, quanto na
formação continuada. Indagou-se também, quais as diferenças entre a formação inicial e
continuada em termos dos que oferece ao professor.
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No que se refere à formação inicial, a análise mostra que as respostas das
coordenadoras se centram na dicotomia entre teoria e prática. Elas afirmam que os cursos são
muito teóricos, o que resulta no distanciamento entre o que é ensinado nesses cursos e os
imensos problemas que os professores enfrentam em sua prática cotidiana nas escolas:
A formação inicial é a base onde se inicia e se percorre as disciplinas
pedagógicas e específicas enquanto a formação continuada é o que garante
uma prática pedagógica inovada com desafios, caso contrário estacionamos.
(PSE 5)
A formação inicial parte de pressupostos teóricos, a continuada das práticas
vivenciadas pelos próprios professores. (PSE 6)
Na inicial o professor não possui experiência para contrapor. Na continuada
ele está em desenvolvimento da sua função, acrescentando e discutindo sua
experiência. (PSE 7)
A formação inicial proporciona ―ferramentas‖ de iniciação das práticas
escolares/saberes. Já a formação continuada proporciona a práxis. (PSE 9)
A formação inicial é obrigatoriedade, e formação continuada é
comprometimento, é comprometimento, busca, determinação e garantia de
continuidade.(PSE 10)

Esta posição, já tão evidenciada nas pesquisas com professores dos anos iniciais do
ensino fundamental, é, como vimos anteriormente, criticada por Gauthier et al. (1998), ao
afirmarem que os conhecimentos produzidos na universidade são saberes sem ofício, por não
levarem em conta as condições concretas do trabalho docente.
Além disso, elas entendem que a formação é muito precária e insuficiente e por isso,
muitas das iniciativas de formação continuada em nosso país, especialmente as promovidas
pelo setor público, adquiriram um caráter compensatório, sendo realizadas com a finalidade
de suprir lacunas da formação anterior, como observou Gatti (2008).
Ao responderem como a SME poderia contribuir de modo mais eficaz para ajudar o
professor no desempenho de suas atividades diárias, algumas coordenadoras utilizaram
novamente a metáfora suporte que já havia aparecido nas respostas do questionário, mas aqui
ela tem o sentido de dar apoio à própria formação continuada, como um acréscimo e uma
melhoria da formação inicial:
Dar suporte às necessidades pedagógicas das escolas. (PSE 1)
Dar continuidade à aquisição de conhecimentos, atualizar e promover a
reflexão da práxis. (PSE 2)
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Criar uma discussão permanente entre profissionais da educação, aspectos da
educação, procedimentos metodológicos, resultados e objetivos esperados
com alunos. (PSE 3)
Melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem. (PSE 4)
O papel da formação seria acrescentar ao professor (a) contribuição para
prática pedagógica. (PSE 5)

Quando indagadas como as Secretarias de Educação poderiam contribuir de modo
mais eficaz para ajudar o professor no desempenho de suas atividades diárias, sugeriram
formações optativas, pequenos cursos, grupos de estudos e leitura, seminários, ou seja,
recorreram a atividades que representam uma concepção clássica de formação (CANDAU,
1996), além de desconsiderar outras formas de apoio à resolução de problemas escolares,
como a melhoria das condições de trabalho. Esta visão parece colocar o professor como único
responsável pela qualidade do ensino, o que tem sido criticada por vários autores. Souza
(2006), por exemplo, afirma que tal posição fundamenta-se no argumento da incompetência,
colocando o professor como o principal causador da baixa qualidade do sistema, em
decorrência de sua formação inicial deficiente.
A maioria dos autores que tratam da temática da formação docente (ver, por exemplo,
GATTI, 2008; KRAHE; WIELWICKI, 2008) defendem uma sintonia entre a educação
continuada e a formação inicial, configurando-se como um continuum formativo voltado para
o desenvolvimento profissional docente. Entretanto, nos relatos aqui apresentados e em outras
pesquisas (GATTI; BARRETTO, 2009) observa-se o contrário, isto é, que a formação
continuada ainda é entendida como uma medida corretiva.

4.3.1.3 Entrevistas

Buscando clarificar e aprofundar os resultados obtidos com os questionários,
entrevistamos, com base em um roteiro pré-estabelecido, seis coordenadoras e a diretora
pedagógica. Foram, também, entrevistados o coordenador da formação continuada e uma
professora formadora de Matemática da UNESC e outras três professoras da rede municipal
de ensino, egressas do referido curso: uma do Programa de Educação para Jovens e Adultos
(PROEJA); uma das séries iniciais e outra de Matemática. Estes sujeitos foram identificados
pelas letras: (CFC); (PFC) e (PRM), com intuito de fazer uma triangulação das respostas, para
verificar se a avaliação deles coincide com a das equipes responsáveis, especialmente
considerando que se trata de uma atividade obrigatória.
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As perguntas iniciais dirigidas às coordenadoras foram relacionadas à palavra
conhecimento, por ter sido a mais evocada frente à expressão indutora saberes profissionais
da docência. Assim, pedimos que as coordenadoras explicassem o significado da palavra
conhecimento associada a esses saberes. A maioria das respostas sugere que ele é,
fundamentalmente, oriundo da prática, embora não dispense um saber ―de base‖. Seu
conteúdo, porém, varia bastante.
Para algumas coordenadoras esse saber é o conhecimento da realidade em que elas
trabalham:
É o conhecimento da realidade da turma em que vais atuar, mas tens que ter
uma base, um início assim para seguir, alguma coisa que tenhas para
trabalhar com essas crianças. Não tanto na teoria quanto na prática. Então, a
gente às vezes chega à escola, se tu não passas por experiências é tudo novo,
tens que aprender na prática. (PSE 2)
O conhecimento que eu falo é com relação à realidade, a individualidade da
criança, aí a gente às vezes deixa a desejar e fica frustrada na hora de passar
o conhecimento, por quê? Porque não conheces a realidade, ela fica distante
de ti. (PSE 3)

Uma coordenadora cita o que corresponderia, na tipologia Tardif (2008), aos saberes
profissionais da docência, ou seja, os das ciências da educação e da formação pedagógica,
amalgamados com os saberes da experiência:
Conhecimentos sobre de que forma se dá o desenvolvimento humano em
todas suas dimensões: físicas, mentais e sociais; Metodologias de Ensino
para melhor possibilitar a aprendizagem dos alunos; Avaliação (teorias e
práticas) Parte deste conhecimento é adquirida na formação inicial do
educador (magistério e graduação), mas grande parte, principalmente a
prática, se dá no processo de atuação no dia-a-dia articulada com a formação
continuada (PSE 5)

Outra também se aproxima da ideia do amálgama de saberes:
Não sei se, de repente, é mais a parte pedagógica estaria dentro do saber
docente. Mas a gente aprende também que saber docente é tudo aquilo que
tu tens de conhecimento para depois transmitires para aluno, e o aluno
também fazendo uma parceria contigo. Então tu consegues discernir o que tu
sabes do que o aluno sabe, e isso mesmo continuar com ele. (PSE 6)

Perguntamos às coordenadoras quais os saberes da formação inicial que ajudam a
orientar a prática do professor. As respostas parecem indicar que elas, em geral, os
identificam com ―teoria‖ e mesmo destacando a teoria como importante fonte de saberes,
algumas consideram que esta não foi suficiente:
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Eu até acredito que, quando, por exemplo, o curso de graduação se posiciona
sobre em que matriz [teórica] ele trabalha, nesta perspectiva, os acadêmicos
se saem bem melhores. Mas quando a universidade é muito pragmática, tu te
formas para aplicar só aqueles conteúdos e não relaciona se está bom para o
aluno, o aluno é que vai atrás. [...] Eu posso entender muito de pedagogia,
mas se eu não souber para que e por que eu tenho que ensinar aqueles
conteúdos eu não levo ao conhecimento. Para mim o conhecimento é quando
eu, aluno, absorvi aqueles conteúdos e tenho, de relacionar com a vida,
porque não cabe a mesma metodologia para todos. (PSE 1)
A teoria, que a gente teve, na verdade ficou faltando. Não sei bem se ficou
faltando, não sei porque a gente pegou uma grade diferente, eram três anos,
depois passou para quatro. Eu não tive séries iniciais Ed. Infantil. Para mim
o saber ali foi a teoria, mas a gente não teve muita. Estes três anos de curso
não foram suficientes, faltou a teoria, faltaram algumas coisas na minha
época. Hoje elas têm aulas, disciplinas específicas para as séries, eu não tive
isso. (PSE 2)

Uma das coordenadoras mostrou muita clareza ao abordar essas questões e, por esta
razão, mantivemos a fala integral:
O problema é que a nossa formação inicial, a grande maioria, tem muitos
problemas, teóricos inclusive. Na verdade eles [os professores] não tiveram a
teoria, a gente pensa que teve, mas não teve. Na minha percepção, foi um
repasse de conteúdos, sobre o que tua área tem que ensinar .Tem que ensinar
isso, isso, e isto durante quatro anos. Só que não tinha ―O quê?‖, ―Para
quê?‖, ―Por quê?‖ e ―Como?‖ Não era teoria, era a aplicação pela aplicação.
E quando você chega numa determinada realidade, como a das nossas
escolas e dos nossos alunos, com esse monte de informações que eles têm,
eles não querem mais a coisa pronta, dada. Porque a coisa pronta eles têm,
dada pelos meios de comunicação. O professor se sente desvalorizado na
escola, porque, da forma que a gente fez a nossa formação inicial, nós
estamos iguais a mídia, nós estamos competindo com a mídia. E a mídia dá
todas as informações que, por exemplo, na minha área, eu aprendi na
universidade para ensinar. Mas se eu for ensinar, por exemplo, vôlei, eu
perco de mil para Globo. Porque a Globo ensina melhor vôlei do que eu.
Mas veja, que tipo de vôlei eu tenho que ensinar na escola? E dai muda tudo.
Que era o que a gente tinha discutido, o como e o para quê, quais são as
possibilidades, as variantes, para que tu pudesses abarcar. Se eu for ensinar o
vôlei que a Globo ensina eu vou chegar ao Cristo Redentor [bairro de
periferia de Criciúma] vão riscar meu carro sim, sabe, porque ―a professora
está mangando com a nossa cara, isso eu vejo sábado de manhã na Globo!‖.
(PSE 3)

A partir destas respostas surgiram outras perguntas, em relação ao que falta na
formação inicial, e como se configura essa diferença entre o que é visto na formação inicial e
na continuada. De forma geral, elas estão dizendo, de várias formas, que o que falta a
formação inicial é a prática:
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Na minha época de universidade fiz meu curso em três anos e meio, Porque
a Pedagogia era assim. Acho que teria que ter mais estágios, a prática de
estágio foi feita em duas fases, dois semestres. (PSE 2)
Eu acho que as graduações, elas dão conta de dar assim um, como vou te
dizer, um leque de conceitos matemáticos, conceitos históricos, conceitos da
ciência. E dai onde é que tem o salto para mim? O salto para mim é quando
este profissional consegue relacionar esses conceitos com o mundo. Que a
faculdade não dá, que os cursos não dão. (PSE 4)
Eu até trabalhei com uma disciplina de estágio supervisionado na UNESC. O
que é interessante? A gente elabora um plano de ação, um plano de aula,
discute junto numa perspectiva clara e na constituição de conhecimento
claro, eles vão para a escola executam o plano, voltam, a gente discute e eles
ficam por duas, três, quatro semanas na escola com aulas seguidas, e
horários tal, para ter aquela questão de vai e volta, pensa, repensa e a gente
vai orientando e vai acompanhando. (PSE 1)
Acredito que a formação inicial pode e deve contribuir para a construção dos
saberes necessários a docência, como: avaliação, metodologias, concepções
de aprendizagem, desenvolvimento humano, quais os conceitos, conteúdos e
habilidades essenciais para o professor poder atuar em sala de aula. (PSE 3)

Uma coordenadora enumerou alguns saberes que considera necessários para a
construção da profissionalidade docente distinguindo os que caberiam à formação inicial e à
continuada:
Desenvolvimento do ser humano – formação inicial;
Como o indivíduo aprende - formação inicial, prática e formação continuada;
Conteúdos essenciais para cada ano/etapa/fase- formação inicial, prática e
formação continuada;
Como mediar conflitos- prática e formação continuada;
Metodologias de Ensino – formação inicial, prática e formação continuada;
Teoria e Prática de avaliação- formação inicial, prática e formação
continuada. (PSE 4)

Acredito que a formação inicial pode e deve contribuir para a construção dos
saberes necessários a docência, como: avaliação, metodologias, concepções
de aprendizagem, desenvolvimento humano, quais os conceitos, conteúdos e
habilidades essenciais para o professor poder atuar em sala de aula. (PSE 3)

Uma coordenadora chamou atenção para a necessidade de revisão do currículo e mais
rigor na avaliação do desempenho do aluno:

Defendo que o currículo da formação inicial precisa ser revisto em alguns
pontos e que a cobrança da aprendizagem do/a estudante de graduação em
licenciatura seja mais rígida, (pois temos profissionais que se formam na
graduação escrevendo errado, não sabendo interpretar recados simples. (PSE
5)
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Algumas entrevistadas, porém, observam que as universidades têm feito mudanças na
grade curricular tentando conseguir maior articulação entre teoria e prática:
Tem algumas graduações que já têm avançado no meu modo de ver, mas eu
penso que é no dia a dia, na prática, na própria formação continuada, é na
formação individual, de leitura, de busca. (PSE 1)
Hoje elas [graduandas] têm aulas, disciplinas específicas para as séries, eu
não tive isso. (PSE 2)
Eu conheço algumas experiências das licenciaturas aqui próximas da nossa
cidade, que eles mudaram a matriz curricular eles passaram as práticas, os
estágios supervisionados, aconteciam no último ano de faculdade, são quatro
anos, hoje ele começa no segundo ano, então já começa o estágio 1 e vai até
o 4, então foi uma forma que eles acharam interessante de antecipar essa ida
a prática. (PSE 4)

Em relação à parceria com a UNESC, para o oferecimento da formação continuada
indagamos às coordenadoras como ela funciona e como são escolhidos os temas. Elas, porém
pediram que estas perguntas mais específicas da parceria fossem feitas à diretora pedagógica
da SME, cuja resposta é apresentada a seguir:
A parceria com a UNESC é de 2009 e todo ano é renovado o contrato.
Participam da formação todos os professores da rede, os efetivos e os
A.C.T.s [admitido em caráter temporário], de todos os níveis Educação
Infantil e Ensino Fundamental I e II e também os do Fundamental II. Cada
professor tem formação na sua área, tem formação de matemática,
português, por professores formadores da UNESC ou contratados por eles.
Os temas são abordados conforme a necessidade, podendo ser indicados pela
Secretaria ou pelo próprio grupo, a partir da discussão da necessidade.

Também responderam a estas perguntas o coordenador de formação continuada da
UNESC e professoras da rede municipal, que corroboram e ampliam as informações dadas
pela diretora pedagógica:
Tudo nasceu da Proposta Curricular de Criciúma, elaborada em 2008. Antes
a proposta era chamada de conteudística, e consistia apenas de uma
descrição dos conteúdos por série. Então, começou-se uma discussão teórica
em relação a todas as áreas e a UNESC participou desta construção. Então,
viu-se a necessidade de propor a formação continuada para que os
professores da rede entendessem a relação da proposta com a sala de aula,
pois muitas vezes, a grande dificuldade deles, era fazer esta ponte. A
intenção sempre foi que a formação fosse uma discussão dos temas
abordados na proposta curricular A estrutura disponibilizada é da
universidade, os encontros são feitos aqui [na UNESC], eles são mensais e
acompanhados por um coordenador do grupo de área, por exemplo, tem um
coordenador para Língua Portuguesa, que é escolhido pelo grupo de
professores formadores, podendo estes pertencer ao quadro docente da
instituição, ou de outras universidades, e também, da própria rede municipal
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de ensino, por exemplo, uma das professoras da área de séries iniciais. E na
SME tem uma coordenadora para cada área e elas acompanham de perto
todas as formações. Os temas são propostos pelos coordenadores dos
professores formadores, pelas coordenadoras pedagógicas da Secretaria e
também pelos professores da rede. Como, por exemplo, estamos analisando
um tema para próxima formação dos professores de Língua Portuguesa, pois
os professores da rede pediram para focarmos os descritores da provinha
Brasil do ano que vem, que será feita em setembro. (CFC)

O coordenador também afirmou que as coordenadoras da Secretaria têm um papel
fundamental no desenvolvimento das formações, pois, além de acompanharem, desde a
proposição dos temas às avaliações, algumas participam das formações. E coincidindo este
relato, as coordenadoras entendem que:
A Secretaria elabora o Projeto da Formação, acompanha as formações,
sugere, quando for necessário e no final de cada ano, também reune-se com a
UNESC, para avaliar as formações do ano e planejar o próximo. Também
acompanha através das visitas o resultado das formações nas Escolas, com a
direção da Escola e com os professores. (PSE 5)
Podemos indicar temas, e é bem mesclada, os professores levam as teorias
para estudarmos e também trabalham a questão da proposta curricular.
Qualquer dificuldade que tenhamos em relação à formação somos
prontamente atendidas pelas coordenadoras. (PRM 1)

Ainda sobre os temas propostos na formação, indagamos se são levantados na escola
as suas necessidades, qual a regularidade da formação e como ela funciona. As respostas
dadas indicam a adequação dos temas à política educacional vigente tanto no âmbito federal
como no do município de Criciúma conforme a transcrição abaixo da diretora pedagógica:
Os temas são levantados lá na formação, porque toda a formação acontece na
UNESC. Então, nós temos o cronograma já para ano todo. São encontros ou
bimestrais ou quatro vezes ao ano, dependendo do grupo. Os encontros são
obrigatórios, os alunos são dispensados porque os professores participam da
formação, durante o horário de trabalho. Então, por exemplo, nós tivemos na
semana passada o da Educação Infantil; o MEC lançou as Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Infantil, então o documento foi
analisado e discutido. Nós estipulamos quantas vezes a gente vai propor os
encontros porque também tem que ter o controle da saída dos professores da
sala. Você não pode liberar todo mês, pois fica difícil, porque o aluno tem
que cumprir os 200 dias letivos. Os últimos temas propostos na formação
foram sobre: a Proposta Curricular de Criciúma; Alfabetização e
Letramento; Conteúdos específicos, com atividades práticas em cada área do
conhecimento: Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática, Arte,
Ed. Física, Ciências, Língua Estrangeira.

No que se refere à avaliação dos cursos de formação continuada, as partes envolvidas
no processo informaram que, ao final do curso, é feita uma avaliação, que é um documento
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oficial da UNESC, redigido com a ajuda das coordenadoras pedagógicas da SME, com intuito
de validar e /ou propor novas sugestões para os cursos oferecidos. Após a conclusão da
avaliação os coordenadores dos cursos de formação da UNESC e coordenadoras pedagógicas
reúnem-se para analisar o documento redigido e, a seguir, os resultados são divulgados ao
final dos cursos, ou nas próprias escolas.
Os participantes da UNESC e da SME entendem que esta parceria está dando certo, e
quando perguntamos sobre o que acham os professores da rede sobre esta parceria, os
responsáveis pela formação responderam que:
Eles acham que está valendo a pena, gostam. Tem muita adesão As salas são
cheias, são 40 a 50 professores por turma, o que vai dar em média 1.500
professores [número de professores da rede] que participam na formação.
Nós apostamos e acreditamos na formação continuada, ela é necessária, até
porque a proposta de trabalho é a partir da nossa proposta curricular, o
embasamento teórico, a proposta curricular e isso nós temos reuniões com a
UNESC, secretaria e a UNESC. (PSE 6)
Por exemplo, do primeiro ao quinto eles não têm muito conhecimento da
área de geometria, então nós abordamos este tema. Sinto assim, que a gente
está contribuindo muito, porque é necessário, o professor tem esta
deficiência de conhecimento na parte de matemática para ensinar do
primeiro ao quinto ano Aí nós fizemos as atividades, levamos os materiais, a
gente organiza e o grupo formador se reuni. (PFC)
Eles pedem muito que a formação seja prática, sugerem temas. Daí todos os
professores da universidade colocavam a mesma questão, que eu tenho que
saber ―O que?‖ e ―Para que?‖ para ter como fazer. Eu não vou fazer um
bingo com as crianças e partir simplesmente do bingo, do jogo, mas é um
bingo de matemática, de fração e de quatro operações, é um bingo de
ciências? Tem que ter um objetivo aquele bingo, e dai os professores
confundem muito isso com teoria e prática, e dizem assim: ―A gente não
quer teoria, a gente quer prática‖. Eles não entendem que é a mesma coisa.
(PSE 1)

Pedimos a algumas professoras participantes da formação continuada que avaliassem
as atividades proporcionadas. As respostas foram muito positivas, destacando a importância
dos temas abordados e também, que este tipo de formação reflete na prática em sala de aula:
Nossas formações estão sendo muito válidas. Por exemplo, as duas últimas,
de letramento e de matemática foram muitos boas, porque eles deram dicas
que nos ajudam em sala de aula. (PRM 1)
A formação é muito boa, contribui muito na prática em sala de aula. Sintome mais segura até em relação aos alunos. (PRM 2)
Aprendi [no curso de] magistério que para dar aula de matemática tinha que
ser tudo decorado, mas aqui na formação, me deram outra visão de
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multiplicação e de adição usando materiais concretos. [A secretaria
disponibiliza os materiais para todas as escolas da rede] (PRM 3)

Sobre as vantagens deste tipo de parceria, os respondentes tanto da UNESC quanto da
SME destacam somente resultados positivos:
Muito positivo! Porque são professores da UNESC, pessoas especializadas e
preparadas, que dão a formação no curso de formação continuada. Por
exemplo, no Curso de Letras, os professores desse curso na UNESC, são os
nossos da formação. (PSE 1)
Eu vejo muitos professores empenhados e isso a gente sabe que não atinge
um todo, porque uma mudança de postura tem que mudar a consciência e
isso demora. Assim, por exemplo, na Prova Brasil, ela exige muito que
professor se empenhe porque lá eles cobram conceitos, como por exemplo, a
geometria que vai do primeiro ao quinto, quase não é trabalhada e o aluno
tem que entender para poder estar resolvendo. Então elas ficam preocupadas
em trabalhar, por quê? São os alunos dele que serão avaliados e ela também,
a escola, a diretora. Então é todo um grupo que se preocupa, acho que a
formação deu uma mexida na qualidade de ensino da rede. (PSE 6)
Uma questão eu tenho cada vez mais clara que é conhecimento que a gente
precisa, o fazer pedagógico docente tem que ser todo elaborado para a
produção do conhecimento. Que conhecimento é esse que a humanidade já
produziu? E daí cada área ou cada grupo de áreas precisam dar conta disso.
O que a matemática produziu, o aluno precisa conhecer isso, porque ele só
vai intervir ou ele só vai se formar cidadão, ele só vai ser um profissional de
alto nível, ele só vai ter se ele tiver acesso a esse conhecimento, que está
sendo negado nas escolas. (PSE 2)
Para nós foi um grande avanço estabelecer essa parceria com a universidade
local. Qual ponto positivo? Porque ela conhece a cidade, forma acadêmicos
para essa cidade, em grande parte, claro que também para a região, se
compromete porque está in loco, diferente de trazer uma universidade de
fora, não que não tenha sua valia, mas é a questão de tu encontrares o
professor aqui, eles vão para a escola, então o compromisso é maior porque
tem o feedback, tem retorno: ―Professor tu trabalhaste com formação
conosco, agora temos aqui um aluno teu e tal‖, então tem tudo isso a gente
vê e ouve isso frequentemente, então foi fundamental. (PSE 3)
Para a UNESC tem um ganho grande, pois acaba ficando na instituição uma
grande parte da discussão das questões teóricas e as práticas em sala de aula.
Fazendo este tipo de formação nos dá o retorno que é possível diminuir esta
distância, e fazer o que se discute na graduação. (CFC)
Então, acredito muito na formação, senão o professor estaciona, ele fica só
naquele pensamento fechado na escola e discute com pessoas que estão se
atualizando e tudo mais, é necessário para professor estar repensado a prática
dele senão ele se acomoda. As coisas vão mudando, mudando, e nós temos
ainda muitas resistências, há professores resistentes que não querem rever
suas práticas. (PSE 6)
A formação inicial a atuação no dia a dia e a formação continuada são
consideradas importantes para os educadores adquirirem os saberes
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necessários para sua atuação, isto por que é um processo cíclico. As
graduações são mais teóricas e ao encontrar-se em sala de aula, os
educadores tentam colocar em prática o que aprenderam e que nem sempre
dá certo e por isso a formação continuada poderá fortalecer estas práticas
buscando através da discussão e troca de experiências práticas, outras
possibilidades. (PSE 5)

Não deixa de ser intrigante o fato de que a mesma universidade que é criticada por não
dar conta da formação inicial, seja considerada tão eficaz na formação continuada. A resposta
de uma coordenadora parece bastante plausível:
A formação inicial tem um currículo, um programa pronto e fechado,
basicamente teórico, abrindo para a prática apenas no período curto de
estágio e que realmente precisa ser revisto. Quando se abre para a formação
continuada, a universidade abre para a elaboração do programa de formação
com base nas necessidades apontadas pela Secretaria e pelos professores, o
que tem tornado a formação continuada mais prática, pois utiliza também as
experiências dos professores no dia a dia. Talvez as universidades possam
adotar esta estratégia para montagem de seus programas (PSE 5)

Com base nas análises dos documentos da SME, nas observações e nas respostas dos
instrumentos de pesquisa, pudemos concluir que as profissionais da SME parecem cumprir
com o objetivo declarado, de dar suporte aos professores da rede tanto na formação
continuada, quanto em suas atividades diárias. Em relação à formação continuada, entendem
que a parceria com a UNESC, representou uma forma de crescimento profissional para os
professores da rede municipal de ensino. Desta maneira, as profissionais atuam diretamente
com os professores da rede, dando suporte a parceria de formação continuada com a UNESC,
e também, atendendo às necessidades que os professores da rede têm no cotidiano escolar.
Esses professores participam na sugestão de temas para sua formação continuada e avaliam os
cursos propostos, configurando o tipo colaborativo de formação continuada, defendido por
Imbernón (2009). As coordenadoras, em sua maioria, parecem ver a formação inicial como o
espaço correspondente à teoria, entendendo a formação continuada como aprimoramento da
formação inicial, confirmando, assim, os resultados de pesquisa de Gatti, Barretto e André
(2011). Mas, por outro lado, ao falar de seu trabalho com os professores da rede, elas parecem
compreender a formação continuada como produtora de novos saberes por meio da integração
da prática vivenciada pelos professores nas escolas com os saberes adquiridos na formação,
em uma perspectiva afinada com a de Tardif (2008). Coerente com essa perspectiva foi
recorrente a menção ao professor-reflexivo. Cabe ressaltar, porém, que elas observam que os
currículos das graduações já estão se tentando diminuir o fosso entre teoria e prática.
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4.3.2 Professores do curso de Pedagogia - UNESC

Dos professores do curso de Pedagogia, 7 são do sexo feminino e 6 do masculino,
com idades concentradas na faixa entre 36 a 45 anos (N=9); além de 3 entre 46 a 55 e 1 entre
26 a 35 anos. Quanto à formação, 10 têm graduação em Pedagogia e 3 têm o curso Normal
Superior e, quanto à pós-graduação, 2 têm Doutorado, 6 têm Mestrado; e 3 têm
Especialização. No que se refere ao tempo de magistério, 5 se situam na faixa entre 5 a 10
anos; 5 entre 15 a 20 anos; 2 entre 21 a 25 anos; e 1 com mais de 25 anos. Cabe esclarecer
que só foram incluídos professores que não fazem parte do grupo de formadores que atuam na
formação continuada SME/UNESC, para evitar a ‗contaminação‘ entre grupos, no momento
da análise.

4.3.2.1 Teste livre evocação

Tal como ocorreu com o grupo da SME, a resposta mais freqüente dos professores no
teste de livre evocação com a expressão indutora saberes profissionais da docência foi
conhecimento (N=13). E também neste grupo muitas das justificativas escritas pelos
professores não esclarecem o seu significado, como pode ser observado nos exemplos que se
seguem:
O conhecimento de causa permite demonstrar aos discentes dispositivos
adequados para o entendimento de uma dada disciplina e as formas de
resolução de problemas ou questões pertinentes ao conhecimento. (PCP 1)
Conhecimento é a relação que se estabelece entre o sujeito que conhece ou
deseja conhecer e o objeto a ser conhecido. (PCP 4)
Os profissionais da docência precisam estar em movimento constante de
conhecimento (busca/ produção) para que os acadêmicos também percebam
a função social do ensinar e aprender (conhecimento). (PCP 7)
Todo docente tem que cada vez mais adquirir conhecimentos. (PCP 10)

Outra palavra muito evocada foi formação (N=9). Os professores destacam a formação
como necessária à aquisição dos saberes da docência; no entanto, embora enfatizem a
importância de uma formação específica, não esclarecem se fazem referência à inicial, à
continuada, ou a ambas, conforme os registros abaixo:
A complexidade do ato de educar exige formação específica para o exercício
da profissão. (PCP 1)
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Considero fundamental a formação do professor na área do conhecimento
que irá atuar. É o princípio e exigência básica, sem ela não há
aprofundamento e conhecimento para a docência. (PCP 5)

Especificamente sobre a formação continuada, uma justificativa parece lhe atribuir um
caráter compensatório, um entendimento que tem sido criticado por vários autores, como pode
se observar a seguir:
A formação continuada é o aprimoramento profissional, é um dos mais
eficientes instrumentos para melhoria do ensino. (PCP 4)

Entendemos que a proposta da formação continuada não é preencher lacunas vindas da
formação inicial, nem ser um ―guarda-chuva‖ que engloba cursos das mais variadas naturezas,
e sim, de proporcionar um contínuo formativo, ideia essa defendida por vários autores (por ex.
GATTI, 2008, 2009; PIMENTA; LIMA, 2007; TARDIF, 2008).
Ao justificarem a palavra evocada, alguns professores destacam os saberes
disciplinares (PCP 8 e PCP 3), enquanto outro enfatiza os pedagógicos (PCP 7), conforme a
nomenclatura proposta por Tardif (2008), como se pode observar abaixo:
O primeiro e mais importante saber que o professor deve ter é o conhecimento
de sua área. Se ele ensina Matemática, deve saber Matemática. Se ele ensina
Literatura, deve saber Literatura. Parece óbvio, mas muitos, atualmente, não
os têm. (PCP 8)
Para o exercício da docência é fundamental conhecer, dominar a disciplina
que ministra. (PCP 3)
A formação para a docência é imprescindível. Muitos ―professores‖ são
profissionais liberais que assumem a docência sem ter a formação específica.
(PCP 7)

Apenas um professor (PCP 10) ao ouvir a expressão indutora saberes profissionais da
docência, demonstrou inequivocamente conhecer a tipologia de Tardif (2008), mesmo tendo
omitido os saberes curriculares, conforme registro em sua justificativa, reproduzida a seguir:
1. Os saberes disciplinares - ser professor exige o conhecimento da
matéria/disciplina que leciona; 2. Os saberes pedagógicos - dominar os
procedimentos pedagógicos necessários a prática docente. Saber ensinar,
intervir no aprendizado do outro; 3. Os saberes da experiência –
vivencia/ação/reflexão/prática/ exercício da profissão. Esse conjunto de
saberes constitui interligadamente, de modo relacional o saber docente,
sempre diverso, plural, dinâmico e condicionado por uma serie de fatores.

Cabe lembrar que, na análise dimensional de uma representação social, Moscovici
(1978) destaca a informação como um de seus elementos constitutivos, juntamente com a
atitude e a imagem. O domínio dessa informação certamente está presente na representação
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que este professor tem acerca dos saberes docentes, e, muito provavelmente, orienta sua
prática como formador de professores para os primeiros anos do ensino fundamental.
Frente à segunda expressão indutora, saberes da prática, a palavra mais frequente no
teste de evocação livre foi novamente conhecimento (N=10), e novamente, não fica claro qual
é esse conhecimento, de acordo com as justificativas abaixo:
Buscar estar sempre se atualizando é o que o docente precisa. (PCP 11)
Esse conhecimento vamos nos aprofundar em leituras, referenciais teóricos
para analisar tais temas com fundamentação e propriedade. (PCP 5)

Alguns professores parecem negar a existência dos saberes da prática:
Só conseguimos nos apropriar de saberes, buscando conhecimento em
estudos, pesquisas, registros, etc. (PCP 3)
O saber da prática é saber da teoria (conhecimento) e conhecimento para
conhecer os saberes da prática. (PCP 7)
Conhecimento para conhecer os saberes da prática. (PCP 4)

Outra palavra evocada foi experiência (N=3), às vezes utilizadas como sinônimo de
prática:
A experiência ajuda muito na prática do docente, suas atitudes, como lidar
com os alunos. (PCP 11)
A prática deve estar imbuída de comprometimento com a qualidade do
processo ensino-aprendizagem contribuindo numa reflexão sobre a própria
prática. (PCP 7)
A experiência, a prática refletida processualmente possibilita a reconstrução
e ampliação do processo formativo. (PCP 3)

Nestas justificativas fica evidente o discurso do professor reflexivo para alguns
professores e o que é coerente com o Plano Político Pedagógico do curso. Esse modelo
proposto, como vimos, por Schön (1983), mesmo depois de ter recebido muitas críticas, sendo
mesmo considerado um modismo (ALVES-MAZZOTTI, 2011b; PIMENTA, 2002), ainda
podemos observar indícios dessa literatura nas falas de dois professores: reflexão sobre a
própria ação (PCP 7) e prática refletida (PCP 3). A primeira remete ao conceito de reflexão
sobre a ação e a segunda sugere a ideia principal do autor, a reflexão sobre a reflexão na ação,
que, para ele, transcende todos os outros conceitos.
Outros professores vêem os saberes da prática na perspectiva de Tardif (1991; 2000;
2008) que afirma que os saberes da experiência não são somente empíricos, constituindo um
amálgama dos demais, ―polidos‖ na prática. As justificativas a seguir são ilustrativas:
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A prática possibilita a reconstrução da formação. (PCP 1)
Não consigo separar o saber prático e pragmático dos saberes teóricos que
embasam a formação do profissional. Para mim um interfere no outro e
possibilita o aprimoramento e aprofundamento crítico-reflexivo e consciente.
Um bom profissional tem de saber estabelecer as conexões entre suas
intencionalidades, a realidade com a qual vai trabalhar e os postulados
Teóricos (científicos e filosóficos) que devem ser garantidos na formação do
aluno e que orientam a sua formação enquanto profissional. (PCP 3)

Outro ponto recorrente nesta e em muitas outras pesquisas, é que os professores
apontam um fosso entre teoria e prática, entendendo muitas vezes a formação continuada
como compensatória. Porém, quando lhes pedimos que nos dissessem como viam a formação
inicial e a continuada, as respostas indicam que eles entendem teoria e prática como
complementares:
Os saberes da prática implicam a relação teoria e prática de modo que o
acadêmico possa vivenciar experiências e práticas que fortaleçam na sua
formação acadêmica. (PCP 9)
Creio que não exista assim de forma fragmentada a relação teoria e prática,
deve ocorrer na formação acadêmica por meio da investigação e da prática
docente. (PCP 13)

A aparente contradição entre as duas posições parece se dever ao fato de que a visão
dicotômica se refere ao que eles consideram que é o que ocorre, enquanto a
complementaridade corresponde ao que acham que deveria ser.

4.3.2.2 Questionários

Com o objetivo de aprofundarmos a investigação sobre as representações sociais dos
professores formadores sobre os saberes docentes, as perguntas do questionário focalizaram,
de modo mais específico esses saberes. Assim, indagamos inicialmente que conhecimentos,
habilidades e técnicas eles consideravam essenciais à orientação da prática docente. Algumas
respostas parecem priorizar os saberes disciplinares e os da formação profissional, tal como
definidos por Tardif (2008):
Conhecimento específico na área que leciona. Competência didáticopedagógica. Trabalho em grupo. (PCP 2)
Conhecimento amplo do conteúdo que ensina, preocupação
responsabilidade com a aprendizagem dos alunos. (PCP 5)

e

Conhecimento teórico sobre aprender e ensinar, o conteúdo específico a ser
trabalhado, competência técnica, capacidade de solucionar problemas,
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criatividade e capacidade comunicativa e de relacionamento considero os
primordiais. (PCP 6)

O professor (PCP 10), que, na etapa anterior da pesquisa já tinha justificado a escolha
da palavra conhecimento segundo a perspectiva de Tardif (2008) sobre saberes docentes,
novamente, os menciona:
Os saberes profissionais dos professores seriam: saberes disciplinares,
saberes pedagógicos, conhecimento dos processos de aprendizagem e
desenvolvimento humano, organização e gestão da escola, ciências humanas
que dão suporte à Pedagogia.

E outro professor (PCP 4) foi além, recorrendo à ideia veiculada por Shulman (2004)
de que existe uma base de conhecimentos (knowledge base) capaz de orientar o ensino e
trazendo outras referências para embasar sua resposta:
Segundo Mizukami (1986) para ter sucesso profissional na tarefa de ensinar,
o professor precisa conhecer, dominar e articular os vários elementos que
compõem o seu trabalho, ou seja, ―uma base de conhecimentos‖, que de
acordo com Mizukami (1986, p.66) ―é um conjunto de compressões, de
conhecimentos, habilidades e disposições necessário para a atuação efetiva
em situações específicas de ensino e aprendizagem‖. Esse conjunto de
saberes denomina-se conhecimento profissional do professor. Libâneo
(2001, p.69) ao referir-se aos conhecimentos profissionais do professor,
define-os como ―o conjunto de conhecimentos teóricos e práticos requeridos
para o exercício profissional e competências como as qualidades,
capacidades, habilidades e atitudes relacionadas com esses conhecimentos
teóricos e práticos e que permitem a um profissional exercer adequadamente
sua profissão‖.

E esse professor complementa, retomando a história da formação docente no país e o
movimento de profissionalização do ensino, relacionando-o, de modo pertinente, à
necessidade de se identificar os saberes essenciais à docência, conforme indicam Borges e
Tardif (2001):
A preocupação com a busca de indicadores da competência profissional fez
parte de um conjunto de estudos bastante significativo, realizado
principalmente durante as décadas de 80 e 90, que abordava a questão do
trabalho de professores bem sucedidos e constituía um dos focos das
pesquisas que analisavam o cotidiano escolar. Especialmente, a década de 80
marca a intensificação do movimento de profissionalização do ensino e, com
isso, um apelo para a constituição de um repertório de conhecimentos
docentes. (PCP 4)

Interessava-nos compreender qual era, segundo os docentes de Pedagogia, a
contribuição da formação inicial, obtida no curso, para a construção dos saberes destinados a
orientar a docência. Especificamente, perguntamos quais, dentre os conhecimentos e/ou
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atividades da formação universitária, os que eles consideravam mais úteis para orientar a
prática dos futuros professores de ensino fundamental. Alguns professores deram respostas,
bem pontuais, como:
Leitura/ escrita/produção de projetos de aprendizagem/ produção de artigos,
estágios, atividades complementares, laboratórios, prática como componente
curricular, avaliação institucional. (PCP 10)
Leituras e reflexões das obras dos teóricos da educação. Conhecimentos
sobre os processos de ensino e aprendizagem. Conhecer as diversas
realidades, as leis, os pressupostos teóricos. (PCP 3)
Ideias/experiências sobre a própria docência (no E.F ou não) Prática
pedagógica. (PCP 2)

Outras respostas focalizaram o sentido social, profissional e identitário do ser
professor, parecendo compreender que a identidade profissional e o trabalho docente são
temas intrinsecamente relacionados, uma vez que essa identidade se constrói com base nas
experiências vividas em função do trabalho:
Seu status frente à sociedade, seu perfil profissional, o conjunto de
conhecimentos que caracterizariam a profissão Professor e, sobretudo, o
papel ético – ideológico a ser desempenhado por este profissional ao longo
de sua atividade. (PCP 1)
Analisando a situação dos professores que atuam hoje nas salas de aula da
universidade, verifica-se facilmente que, com exceção dos docentes
provenientes das licenciaturas, a grande maioria dos professores
universitários não contou com a formação sistemática, necessária à
construção de uma identidade profissional para a docência. Embora se
encontrem dando aulas, nem sempre dominam as condições necessárias para
atuar como profissionais professores. (PCP 4)

O que mais nos chama a atenção nessas respostas é a ausência de menção às ciências
da educação e, por outro lado, a ênfase nas atividades práticas. O que nos parece estranho,
pois na matriz curricular e nas ementas do curso essas disciplinas se fazem presentes.
Procurando aprofundar essa questão, indagamos aos professores como a(s)
disciplina(s) que ministram contribui para a prática do futuro professor. A maioria dos
professores considera que as disciplinas que lecionam têm uma relação direta com a prática
docente, conforme relatos abaixo:
Leciono a disciplina de Estágio Supervisionado. Por meio do Estágio
Supervisionado, o aluno-estagiário não entra somente nas salas de aula.
Entra, também, em seu futuro campo de atuação e é lá que terá seu primeiro
contato com os alunos, com a realidade da sala de aula, com o sistema
educacional e, ainda, com seus futuros colegas de profissão, em quem,
algumas vezes, tomará como referências boas ou não, para sua prática
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pedagógica. O Estágio Supervisionado poderá ser um agente contribuidor na
formação do professor, caracterizando-se como objeto de estudo e reflexão.
Ao estagiar, o futuro professor passa a enxergar a educação com outro olhar,
procurando entender a realidade da escola e o comportamento dos alunos,
dos professores e dos demais profissionais que a compõem. Com isso faz
uma nova leitura do ambiente (escola, sala de aula, comunidade), procurando
meios para intervir positivamente. O estágio pode ser considerado como uma
oportunidade de aprendizagem da profissão docente e da construção da
identidade profissional. (PCP 1)
Leciono literatura infanto-juvenil. Ela é de suma importância para contribuir
na prática docente no que diz respeito ao letramento e práticas de leitura.
(PCP 2)
Leciono Introdução à Psicopedagogia. Contribui para o entendimento dos
processos de ensino e aprendizagem, além da reflexão sobre o aprender e
não aprender. Contribui ainda para a compreensão do seu papel nos
processos de ensino e sua função para a educação e formação de alunos no
Ensino Fundamental. (PCP 3)
Processos Pedagógicos de Geografia. Cada vez mais, os professores se
deparam com desafios e situações que lhes impossibilitam atender às
especificidades do seu trabalho. Exige-se cada vez mais que o professor dê
conta de um corpo de conhecimentos e saberes na sua atuação profissional.
São conhecimentos que ele precisa mobilizar para transformar sua ação
pedagógica. Com base em teóricos como Tardif e Gauthier, e pesquisadores
como Lana Cavalcanti e Helena C. Callai busca-se questionar como os
cursos de formação inicial de geografia têm contribuído no processo de
aprendizagem profissional, na formação de sujeitos autônomos, capazes de
organizar o seu trabalho e de planejar ações diante da necessidade de
encontrar soluções para situações complexas da sala da aula. (PCP 4)
Leciono Didática, Educação Especial e Libras. Todas importantíssimas na
formação dos futuros professores enfocando a garantia de aprendizagem para
todos e não para alguns. (PCP 5)
Didática Geral e Planejamento, Políticas e Normas são as principais. As
primeiras possibilitam ao aluno se situar nas diversas propostas pedagógicas
e relacioná-las com o contexto de trabalho a fim de elaborar propostas claras
e objetivas de intervenção na realidade dos educandos e da escola. A
segunda viabiliza ao formando situar-se como cidadão, possibilitando
condições para uma atuação ética e responsável frente à comunidade escolar
e as exigências das normatizações e das políticas públicas. (PCP 6)
Psicologia da Aprendizagem. Basicamente o aluno estuda os processos de
aprendizagem e desenvolvimento humano. Fornece subsídios para o futuro
professor organizar uma boa situação de aprendizagem a partir do estudo das
teorias de aprendizagem. (PCP 10)

A valorização da prática e da reflexão sobre ela são reiteradas de diversas maneiras
nas respostas acima. É fato que todos os professores que as registraram lecionam disciplinas
vinculadas à prática; mas mesmo os que não estão nesse caso, como o de Geografia e o de
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Literatura Infanto-juvenil

procuram destacar a relação com a prática, sem mencionar o

conteúdo ensinado, à exceção do professor de Psicologia da Aprendizagem.
Ao compararmos as respostas dos professores com a matriz curricular do curso, e as
ementas das disciplinas, com o intuito de reconhecermos que saberes perpassam na formação
inicial dos docentes, o resultado dessa análise parece se distanciar do que Gatti e Barretto
(2009) encontraram em sua pesquisa sobre os currículos dos cursos de Pedagogia, na qual
resultou que a característica predominante entre eles era a fragmentação e um conjunto
disciplinar disperso.
Ainda, em relação à prática, perguntamos quais os saberes da formação universitária
que os professores efetivamente utilizam em sua prática. As respostas foram diversificadas,
podendo-se perceber três tipos. O primeiro e predominante, corresponde a respostas um tanto
vagas:
Determinados conhecimentos específicos de cada disciplina e os exemplos
dos professores. (PCP 2)
Utilizam as metodologias especificas das áreas de conhecimento e os
conhecimentos que conseguem relacionar com a prática. (PCP 3)
Quando a formação é competente e significativa, todos os saberes irão
contribuir e certamente serão utilizados na prática pedagógica. (PCP 5)

Um segundo tipo de resposta se aproxima do que Gauthier et al. (1998), chamaram de
os ofícios sem saberes, ao sugerir que os conhecimentos aprendidos na faculdade não são
relevantes para a profissão:
Da formação universitária [utilizam] pouco, observo que a prática se dá mais
sobre o senso comum e os preconceitos do cotidiano do que sobre uma base
fundamentada cientificamente (e motivos há muitos para isso,
principalmente no que envolve as condições de trabalho). (grifo do
professor) (PCP 6)

O terceiro tipo de resposta é o que fundamenta a resposta no conhecimento da
literatura atual sobre saberes docentes, especialmente no trabalho de Tardif (2008), embora o
segundo não tenha respondido à pergunta formulada:
Os saberes profissionais dos professores são constituídos por diferentes
matizes, referendados por Tardif e Gauthier (1996), por serem oriundos de
fontes diferentes e produzidos em contextos institucionais e profissionais
variados. Em seu cotidiano, os professores planejam, executam o plano
didático, escolhem as metodologias que julgam condizentes, elaboram as
tarefas para os alunos, administram a sala de aula mantendo a ordem e a
disciplina e constroem os instrumentos de avaliação. Ou seja, os professores
tratam da gestão da matéria e da gestão da sala de aula e, por isso,
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necessitam utilizar diferentes saberes necessários à consecução dos objetivos
previamente definidos. Sendo assim, para dar conta dos objetivos traçados,
os professores comumente utilizam: os saberes das disciplinas, os saberes
curriculares, os saberes da formação profissional e os sabres da experiência.
Dessa forma, considero essa mescla de saberes como sendo o necessário
saber para ensinar. (PCP 1)
O modelo de Tardif e sua equipe prevê questões que abarcam aspectos da
formação e do desenvolvimento profissional do professor que cobrem
aspectos relacionados aos (1) saberes pessoais dos professores; (2) saberes
provenientes da formação escolar; (3) saberes provenientes da formação
profissional para magistério; (4) saberes provenientes dos programas,
materiais e livros didáticos; (5) saberes provenientes da experiência na
profissão. (PCP 4)

Cabe lembrar que a perspectiva de Tardif está explicitada no PPP da UNESC, o que
parece explicar sua presença tão viva nas falas dos professores.
Quando questionados sobre que saberes esse professor precisará desenvolver por
meio de sua própria experiência, alguns recorreram novamente à literatura, citando a noção de
ofício feito de saberes, proposta por Gauthier et al. (1998), que articula os diversos saberes
utilizados pelo docente em sua prática cotidiana, a qual se coaduna com Tardif (2008) ao
definir o saber experiencial como o amálgama de todos os demais saberes docentes:
Dos saberes acima citados (os saberes das disciplinas, os saberes
curriculares, os saberes da formação profissional e os saberes da
experiência), todos precisarão ser desenvolvidos. Para Tardif (2002) os
professores de profissão possuem saberes específicos que são mobilizados,
utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas cotidianas. O
professor, dadas as circunstâncias e contextos de e para o seu exercício
profissional, interage constantemente com os elementos ou atores principais
e contextos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Essas
experiências possibilitam-lhes construir conjuntos de saberes sobre cada um,
os quais orientam suas práticas. É necessário, entretanto, lembrar que esses
saberes que têm por fonte sua experiência são influenciados pela
organização institucional e que esta, ocasionalmente, contribui, por suas
ações e normas (currículos, programas, planos etc.), para o distanciamento
entre os saberes da própria experiência enquanto professores e os saberes
obtidos em sua formação inicial ou continuada. (destaque do professor) (PCP
1)
Na experiência como professor, se aprende a confrontar teoria e prática,
segurança para conduzir os aprendizes, adequar o planejamento, ―jogo de
cintura‖, ―aprende a ser professor‖. (grifo do professor) (PCP 10)
Todos os saberes deverão ser concretizados na prática. Teoria e prática
caminham juntas em um bom ensino e aprendizagem. (PCP 5)
A prática do ofício na escola e na sala de aula, a experiência dos pares, etc.
Pela prática do trabalho e pela socialização profissional. Esse quadro coloca
em evidência vários fenômenos importantes. Em primeiro os saberes nele
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identificados são realmente usados pelos professores no contexto de sua
profissão e da sala de aula. (PCP 4)

Ao serem indagados como o professor deveria construir saberes na sua prática, as
respostas apresentadas pela maioria foram, bastante genéricas:
Aprofundar os conhecimentos específicos da área, mais leitura, atualização e
formação continuada. (PCP 2)
Essencialmente aprendendo a ler a prática na teoria e a teoria na prática.
(PCP 3)
Com responsabilidade, comprometimento e profissionalismo. (PCP 5)
Por meio de um processo intencionado e sistematizado, que envolva o
profissional e seu ambiente de trabalho. (PCP 6)

O professor 10, porém deu uma sugestão específica, que, aliás, já vem sendo tentada
em algumas escolas:
Acredito que a escola deve ser um espaço de formação não só para os
alunos, mas também para os professores. A escola deveria acolher melhor o
professor iniciante lhe dando todo o suporte para desenvolver um bom
trabalho. (PCP 10)

E outros, novamente recorreram temática dos saberes experienciais, porém, não
enumeraram as ações possíveis, conforme foi solicitado na questão:
Considero os professores como profissionais que constroem, adquirem e
desenvolvem múltiplos saberes a partir de sua prática, ou seja, pelo exercício
de suas funções e papéis, os quais contribuem para a sua competência
profissional. Tardif (2002) sugere que olhemos o professor como um ator
competente e sujeito ativo, cercado de saberes, que, em seu desempenho,
frequentemente, depara-se com situações problemáticas para as quais não
basta a simples aplicação de conhecimentos oriundos das ciências da
educação, ou de saberes específicos ao conteúdo que desenvolve em sua
disciplina. Para solucioná-las, o docente necessita de saberes que emergem
das múltiplas interações entre as fontes de seus saberes, que, como,
assinalamos, são de origem e natureza diversas. Admitimos que, se por um
lado, o professor, como profissional, deve conhecer profundamente o
conteúdo disciplinar sob sua responsabilidade e os referentes às ciências da
educação, por outro, deve aprimorar esses conhecimentos ―pelo‖ e ―no‖
exercício de suas práticas cotidianas na escola. (grifo do professor) (PCP 1)
De fato, os professores utilizam constantemente seus conhecimentos
pessoais e um saber-fazer personalizado, trabalham com os programas e
livros Didáticos, baseiam-se em saberes escolares relativos às matérias
ensinadas, fiam-se em sua própria experiência e retêm certos elementos de
sua formação profissional. Além disso, esse quadro registra a natureza social
do saber profissional; pode-se constatar que os diversos saberes dos
professores estão longe de serem todos produzidos diretamente por eles, que
vários deles são de certo modo ―exteriores‖ ao ofício de ensinar, pois
provêm de lugares sociais anteriores à carreia propriamente dita ou fora do
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trabalho cotidiano. Por exemplo, alguns provêm da família do professor, da
escola que o formou e de sua cultura pessoal; outros vêm das universidades;
outros são decorrentes da instituição ou do estabelecimento de ensino
(programas, regras, princípios pedagógicos, objetivos, finalidades etc.);
outros, ainda, provêm dos pares, dos cursos de aperfeiçoamento, etc. (PCP 4)

Ao serem perguntados sobre a que atribuem a insatisfação dos futuros professores do
ensino fundamental com a formação universitária alguns professores creditam a culpabilidade
nos alunos:
Muitas vezes por falta de qualidade na formação e outros por desleixo dos
próprios alunos, que não levam a sério sua formação. (PCP 5)
Eles estão insatisfeitos? Talvez por não querer seguir o protocolo de aluno:
ler e estudar muito. Sem isso não será possível ser um bom professor.
Contudo, outra razão pode ser a desatualização dos próprios professores
universitários. (PCP 2)

Outros associam a insatisfação ao custo das mensalidades, o que equivale a dizer que
esta insatisfação estaria restrita às universidades privadas:
Em dois pontos: a) Alto custo das mensalidades; remuneração baixa no
campo de trabalho; facilidade que as universidades on line oferecem quanto
ao custo, segurança e flexibilidade de horário; b) Insatisfação entre teoria e
prática. (PCP 4)
Concorrência entre os cursos EAD e os presenciais, comparação de preços
de mensalidades, pouca expectativa de ganhos futuros, busca de reprodução
do ambiente facilitado do ensino médio na universidade, grande quantidade
de teorias para dar conta da formação generalista (no caso da pedagogia),
falas sem fundamentação teórica apropriada e cientifica de colegas e dos
próprios alunos (que se baseiam mais no senso comum e panfletagem teórica
do governo), dentre outras. (PCP 6)

Outro, ainda, põe em dúvida a existência da insatisfação:
Não sei dizer se existe essa insatisfação. Se houver acredito que pode ser por
inúmeros fatores como: descompasso entre o que se ensina na universidade e
o exercício profissional, o aluno achar/acreditar que por ter um diploma
deveria estar ―pronto‖ para ser professor. (PCP 10)

Muitas são as afirmações de insatisfação quanto à forma como a formação de
professores tem sido realizada dentro das universidades. Ao longo das últimas décadas,
algumas análises dos motivos e possíveis propostas de melhoria da situação têm sido levadas
à discussão em eventos da área e também, com as publicações de artigos em periódicos e
livros. E as respostas convergem no sentido de que há uma dicotomia entre teoria e prática e
o que apontam também nos relatos abaixo:
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Acredito que sentem uma distância entre teoria e prática. (PCP 3)
É factível pensar que parte dessas insatisfações seja fruto do entendimento
ainda obscuro que subsiste no âmbito das universidades quanto a sua
responsabilidade com a formação de professores. Uma melhor compreensão
a respeito da questão pode ser alçada se examinarmos um pouco a história de
como a universidade respondeu à tarefa de formar a categoria de
profissionais ―professores da educação básica‖. Sendo assim, atribuo a três
conjuntos de situações-problemas apontados pelos alunos/professores como
dificuldades diante das situações didáticas encontradas na escola: o domínio
e o planejamento de conteúdos básicos das áreas de conhecimento tratadas
no programa; o reconhecimento e emprego adequado dos recursos e das
tecnologias disponíveis no processo de ensino aprendizagem; o emprego da
teoria para orientar a prática docente nos processos de ensinar, aprender e
avaliar. (PCP 1)

Perguntamos aos professores quais, as mudanças que consideravam mais urgentes na
formação do professor para favorecer a profissionalidade docente. Um professor baseou sua
argumentação em mudanças já ocorridas na formação docente, o que também, está exposto na
parte introdutória desta pesquisa:
Uma primeira tentativa de responder a esta questão, passa pelo
reconhecimento das necessidades de estimular a mudança de mentalidade da
qual decorre a estrutura dos processos de formação docente – a mentalidade
cientificista e seu processo de formação normativo, calcado em modelos de
procedimento e parâmetros objetivos de avaliação, característicos das
profissões técnico-científicas. Neste sentido, houve um movimento de critica
ao modelo de racionalidade técnica, adotado pelas instituições educacionais,
a partir da introdução do conceito de professor reflexivo, por Schön, na
década de 1980. Esse modelo tecnicista, remonta ao taylorismo, cuja
característica fundamental é a separação entre a concepção e a execução do
trabalho, ficando aquela a cargo de especialistas externos ao lócus de
execução. A contradição entre essa perspectiva tecnicista do trabalho e as
peculiaridades do trabalho docente, como prática social marcada por valores
éticos, foi apontada por Schön que procurou resolvê-la a partir da proposta
de uma formação inicial (e contínua) que tivesse como base uma
epistemologia da prática. As idéias de Schön nortearam boa parte dos
estudos acadêmicos e dos discursos de diferentes instituições e agentes
sociais ao longo das décadas de 1980/1990 e persistem, ainda hoje. (PCP 1)

No entendimento do professor, essa mudança se dá com a quebra de paradigma da
racionalidade técnica, na década de 80, e com a proposta de Schön (1983; 2000) para uma
epistemologia da prática, ou seja, uma racionalidade prática, e o autor, assim, propõe o
modelo do professor reflexivo para valorizar a reflexão na prática.
Mas os outros professores seguiram fazendo sugestões pontuais:
Maior rigor nas avaliações dentro das universidades. Otimização dos
horários. Conteúdos e conceitos realmente relacionados (necessários) para a
prática. (grifo do professor) (PCP 2)
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Uma política interdisciplinar no curso. Precisam de referencias interrelacionados. (PCP 3)
Formação continuada, cursos, palestras, leituras enfim, o profissional da
educação dever estar sempre se atualizando. (PCP 4)
Maior coerência entre o que o professor ensina e o que realmente mostra na
sua docência. (PCP 5)
Na realidade brasileira? Dar condições aos educandos para realizarem cursos
diurnos e não noturnos para trabalhadores. Caber com os EADs para
profissionalizar adolescentes e pessoas sem experiência docente anterior.
Estágios mais comprometidos e individualizados, ação ética, científica e
responsável por parte de alguns docentes universitários e, também de
algumas instituições. (PCP 6)
Projetos pedagógicos mais consistentes, quadro docente, ensino, pesquisa e
extensão, estágios, atividades complementares, relação teoria e prática. (PCP
10)

A década de 90 foi um momento importante da trajetória da formação docente, no qual
há um crescimento nas pesquisas relacionadas, por exemplo, à produção de saberes e a outros
temas que dizem respeito à formação (GUIMARÃES, 2006). Ainda hoje, podemos perceber a
importância desse tipo de pesquisa, conforme Gatti (2012) concluiu, ao analisar artigos com o
foco nas perspectivas de compreensão da formacão e do trabalho docente sob diversos
parâmetros.

O papel da pesquisa é relevante para se iniciar diálogos nas instituições

escolares, da mesma forma que favorece aos gestores se apropriarem desses conhecimentos
para o delineamento e implementacão de novas políticas. Assim, buscamos saber se, para os
professores, as pesquisas realizadas no campo da educação ajudam no desempenho de suas
atividades docentes. Os docentes acreditam que o resultado possa ser favorável, mas desde
que haja uma reflexão, indicando, novamente, que o modelo professor reflexivo ainda está
fortemente enraizado nos discursos dos professores universitários:
A concepção do professor como pesquisador, a possibilidade de que ele
desenvolva a prática da pesquisa no trabalho docente, a preparação para essa
prática são questões amplamente discutidas hoje pela comunidade
acadêmica, ao lado e, por vezes, em conjunto com as ideias de ―professor
reflexivo‖, muito difundidas pela obra de Schön (1983), e a de saber
docente, introduzida entre nós por Tardif, Lessard e Lahaye (1991). Os
debates em torno dessas e de outras ideias a elas correlatas têm se tornado
cada vez mais intenso, e nos interessam de modo especial, pois estamos
desenvolvendo uma investigação a seu respeito, e de uma maneira ou de
outra, mudando nossa prática. (PCP 1)
Ajudam se há leitura e reflexão. Assim há o redimensionamento das
atividades. (PCP 3)
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As pesquisas nos colocam a refletir sobre o nosso trabalho, o nosso dia a dia,
possibilitando uma mudança de atitudes e pensamentos. (PCP 4)
Possibilitam o confronto, a discussão e a reflexão para retomada do
planejamento. (PCP 6)
A partir do momento que trazem novas reflexões, estudos, discussões,
conhecimentos que contribuem para melhorar a ação/reflexão docente. (PCP
10)

Algumas respostas, porém, parecem indicar que há professores que não acreditam que
essas pesquisas resultem numa melhoria na prática docente:
Infelizmente não tenho observado muito a contribuição das pesquisas na
educação. (PCP 5)
Se de fato as temos, podem fazer com que redimensionamos nossa prática.
(PCP 2)

A dicotomia entre teoria e prática, uma questão recorrente nas pesquisas educacionais,
foi também bastante presente nas justificativas apresentadas no teste de livre evocação.
Perguntamos, então, aos professores universitários o que poderia ser modificado para
fortalecer a vinculação teoria-prática.
Podemos perceber que as respostas foram em três sentidos: (a) para os professores,
frequentemente, a escolha recai sobre uma teoria que, através de diversas deformações feitas
pela incompreensão inconsciente do professor, acaba por justificar a sua prática intuitiva:
Na docência a incessante situação da separação entre teoria e prática é
oriunda de um trabalho docente justificado pelo senso comum ou pela
intuição pessoal (Becker, 1993). Dessa forma, parece que os professores
estão atrás de uma identidade que os caracterize de um referencial Teórico
que os proteja de pedagogos e outros profissionais ―opressores‖ que vivem a
exigir uma fundamentação que sustente o processo de ensino que praticam
(Arroyo, 2000). Nessa busca por uma identidade, por uma teoria que defenda
o professor, acaba-se por fazer uma análise superficial dos pressupostos
teóricos. (grifos do professor) (PCP 4)

(b) os professores universitários devem utilizar uma linguagem acadêmica, mas
também, é fundamental fazer essa relação com a sala de aula, desmistificando a teoria e
relacionando-a com a vivência nas escolas:
Os professores universitários precisam conhecer os professores de E.F.,
conhecer suas práticas e contribuir teoricamente. (PCP 3)
Não acontece nenhum intercambio entre os professores do E.S. e E.F, pelo
menos eu não vejo. (PCP 5)
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Primeiro que os docentes universitários tenham experiência de campo,
depois que seja incentivado desenvolvimento de pesquisa que mantenha o
vínculo com a escola, que não seja apenas a busca de dados para simples
acusação da escola e que tenha carga horária apropriada para tal. (PCP 6)

(c) e algumas sugestões pontuais, como:
Grupos de estudo juntos, transmitir efetivamente e de modo simplificado os
resultados das pesquisas junto com os professores, promover pesquisas junto
com os professores do E.F. em ambientes educacionais reais ―descer do
pedestal‖. (grifo do professor) (PCP 2)
Fórum de licenciaturas, seminários de estagio, formação em serviço por
meio do estágio. (PCP 10)

Cabe destacar a resposta de um professor, que utilizou o termo ―recuo da teoria‖,
expressão cunhada por Moraes (2001), para explicitar a falta de conhecimento científico nas
pesquisas em Educação:
Pouco adiantará mantermos a formação de professores nas universidades, se
o conteúdo dessa formação for maciçamente reduzido ao exercício de uma
reflexão sobre os saberes profissionais, de caráter tácito, pessoal,
particularizado, subjetivo etc. Nada adiantará também, defendermos a
necessidade de os formadores de professores serem pesquisadores em
educação, se as pesquisas em educação se rendem ao ―recuo da teoria‖. Um
risco talvez bem mais próximo da atuação prática do professor é a conversão
de reflexão, um componente natural de seu trabalho, em um esforço
autocentrado exclusivamente sobre sua própria experiência individual,
isolada das condições e fatores que compõem a situação na qual ele e seus
alunos estão envolvidos. Não apenas a situação na qual ele e seus alunos
como, sobretudo, a situação geral de sua comunidade, sua região, seu pais e
de seu tempo. E para dar conta disso é preciso que, em sua formação, o
professor receba os fundamentos oferecidos pelo esforço de construção
teórica desenvolvido pelas disciplinas que estudam a educação, como a
Sociologia, a Psicologia, a Historia, a Antropologia e de modo especial a
Filosofia. (PCP 1)

Perguntamos, finalmente, qual seria o papel da formação inicial e o da formação
continuada. A intenção, além, de identificar quais os saberes, habilidades e técnicas os
sujeitos consideram necessários desenvolver na prática docente e como são relacionados com
a formação inicial e a continuada, ao mesmo tempo, foi de observar em que medida as
representações de formação inicial e continuada apresentadas pelos grupos de profissionais
configuram-se como um continuum formativo, como defendido por vários autores (GATTI;
BARRETTO, 2009; NÓVOA, 2002; TARDIF, 2008).
Verificamos que alguns professores parecem concordar com essa ideia:
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Importantíssima na consolidação de um profissional bem preparado, a
formação tem começo, mas não pode ter fim. Inicial a de profissionalizar e
continuada a de manter o profissional atualizado frente às diversas
produções mundiais. (PCP 5)
Formação inicial: formação profissional básica, habilitação profissional;
formação continuada: aperfeiçoamento profissional. (PCP 6)
Conceitos específicos essências da área. Na formação continuada:
redimensionamento da prática pedagógica com reflexão da própria prática.
(PCP 2)
A formação inicial precisa oferecer a base teórica e relacioná-la com a
prática. A formação continuada dever oferecer, por meio do conhecimento
dos perfis das realidades, subsídios para estudos e encaminhamentos. (PCP
3)
São grandes os desafios que o profissional docente enfrenta, mas manter-se
atualizando e desenvolver práticas pedagógicas eficientes é fundamental.
Nóvoa (2002, p. 23) diz que: ―O aprender contínuo é essencial se concentra
em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, como lugar de
crescimento profissional permanente‖. Para esse estudioso português, a
formação continuada se dá de maneira coletiva e depende da experiência e
da reflexão como instrumentos contínuos de análise. O desenvolvimento
profissional corresponde ao curso superior somado ao conhecimento
acumulado só longo da vida. Uma boa graduação é necessária, mas não
basta, é essencial atualizar-se sempre, isso remete a necessidade da formação
continuada no processo da atuação profissional, ou seja, há a necessidade da
construção do saber, no processo de atuação profissional. (PCP 4)

E no que concerne à formação inicial, alguns professores deram as respostas
parecendo concordar com Pimenta e Lima (2007), que já haviam ressaltado que os cursos de
licenciatura desenvolvem nos estudantes conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que
lhes possibilitam edificar seus saberes docentes na formação inicial:
A formação inicial vem assumindo relevante papel na (re)significação de
contextos e práticas culturalmente definidas e defendidas, às vezes sob a
aparência libertadora e democratizante, por discursos supostamente
renovadores, que se esquecem dos principais protagonistas das mudanças, os
professores, e, sobretudo, de sua imprescindível autonomia. Por isso,
procura-se construir caminhos de formação que vislumbrem as exigências
associadas ao perfil do profissional que se pretende habilitar para a tarefa de
educar visando ao exercício da cidadania. Sendo assim, a questão da
formação para exercício de uma prática docente reflexiva tornou-se um tema
recorrente nas duas últimas décadas, quando das discussões sobre formação
de professores. Dessa forma, o que se apresenta hoje, é uma proposta de
formação inicial e contínua em que a reflexão crítica sobre a prática torna-se
central nas três atividades intrínsecas e indissociáveis: ensino, pesquisa e
extensão. Nessa perspectiva, há sempre a preocupação de que os temas
discutidos, as experiências realizadas, as propostas alternativas aplicadas ou
elaboradas originem-se da própria realidade educacional que caracteriza o
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processo ensino-aprendizagem sob responsabilidade dos professores
envolvidos. (PCP 1)
A valorização e melhor remuneração que o profissional docente almeja,
depende em boa parte de formação e atuação profissional. O educador que
sempre busca uma formação continuada, para ele exerce com clareza e
objetividade seus conteúdos, amplia o seu campo de trabalho e, acaba por
atingir suas competências e habilidades básicas no exercício de sua missão: o
ensinar. Suas práticas irão refletir não só na teoria que aprenderam nos seus
cursos de origem, mas, entre outras questões. A forma com que, como
alunos, foram marcados por experiências e vivências escolares, seja na
educação básica ou superior. Tornando-se fundamental a construção de
canais de comunicação entre docentes e discentes na busca de alternativas e
novas práticas que permitam uma formação continuada para sua docência,
que contemple o magistério como profissão com saberes próprios. (PCP 10)

4.3.2.3 Entrevistas

Participaram desta etapa três professores entrevistados no horário extraclasse, na
universidade, durante aproximadamente 20 minutos. Assim como nas etapas anteriores a
primeira pergunta buscou esclarecer o resultado das duas expressões indutoras, a partir da
palavra conhecimento.
As respostas mencionadas elucidaram o entendimento de como começam a se
constituir professores, quando alunos, e também destacam a experiência de vida como uma
fonte de saber docente, resultado esse muito recorrente em pesquisas com professores e com
respaldo teórico, como Nóvoa (2002). Conforme fala abaixo:
Hoje a grande parte dos teóricos de formação de professores, eles têm
deixado claro que a docência é um processo de constituição permanente. Nós
não nascemos professores, nós vamos nos constituindo, a partir de toda
nossa história de vida. O nosso fazer docente, está ligado a nossa biografia,
nossa autobiografia, nossa própria história. Então, hoje, a partir do que li
percebo que a nossa construção de professor, começa com a nossa
experiência de aluno. Nós vamos nos identificando com alguns professores,
vamos rejeitando alguns tipos de comportamentos de outros, vamos nos
aproximando. A nossa docência já começa por aí. A partir do momento que a
gente olha para nosso professor e se identifica com aquela prática que ele
desenvolve. (PCP 1)

Também, mencionam que o professor adquire este conhecimento ao longo de sua
trajetória, desde a formação inicial até a continuada:
Na formação inicial, seja em nível normal no magistério, seja na graduação,
nos cursos de licenciatura e até a própria formação continuada. Pelo próprio
desenvolvimento que esta tendo agora muito forte ao conhecimento, acesso
às informações, os desafios que a gente encontra nas escolas, nas nossas
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atividades, então tudo isso exige de fato que a gente esteja permanentemente
buscando esta informação continuada. (PCP 2)

Outro ponto evidenciado foi sobre o que Schön (2000) já defendia, reflexão na ação, o
professor acredita que:
Entretanto o que a gente observa é que mesmo com todos os estudos que tem
feito sobre formações de professores ainda há um modelo de formação
continuada, principalmente, muito voltado para dizer ao professor o que ele
deve fazer e não modelo de formação que dá voz aos professores, que escuta
o que eles têm para dizer, que traz esta experiência, que problematiza esta
experiência, que torna reflexiva essa experiência. Acho que este é um dos
problemas principais deste modelo de formação continuada. (PCP 10)

Além do descrito acima, outro professor destaca que é experiência que o professor terá
juntamente com os outros conhecimentos que constituirá esse amálgama de saberes,
respaldando-se na ideia proposta por Tardif:
Cada ano, a cada semestre, a cada turma é uma nova situação, é um novo
contexto, é um novo desafio. E isso torna inclusive nossa profissão muito
desafiadora. Porque o modo como eu penso hoje, para trabalhar determinado
conteúdo com uma turma, esse mesmo conteúdo, nem sempre poderei
trabalhar da mesma forma noutra turma, com outra série, em outro curso de
graduação. Vejo que o entrelaçamento de todos estes saberes, as
experiências de vida, a formação profissional, prática docente, são
fundamentais para constituir esta docência. (PCP 10)

Em seguida perguntamos, quais são os saberes essenciais para esta prática docente, e
mais uma vez, parecem seguir a tipologia proposta por Tardif:
Primeiro autoconhecimento, hoje a gente percebe que as pessoas perdem o
equilíbrio muito facilmente, o cuidado da pessoa do professor; conhecimento
da disciplina que ele trabalha, hoje mais do que nunca com todo o acesso que
o aluno tem é quase que impossível, para professor ir para sala de aula e não
ter o domínio do conteúdo que ele trabalha; os saberes pedagógicos, o
planejamento, a avaliação, a metodologia; a escola se constituir de fato como
um espaço de acolhimento desse professor novo e também, de formação
continuada. Muitas pessoas pensam na escola para o aluno e não pensam
como um espaço de formação para o professor. (PCP 10)

Para finalizar a entrevista indagamos o que os entrevistados sabiam sobre a parceria de
formação continuada entre a SME e a UNESC e o que eles achavam sobre este modelo de
formação. Um professor respondeu que este tipo de formação é uma prestação de serviço, na
qual não é respeitada a dialogicidade essencial para desenvolvimento para a formação
continuada. Segue relato abaixo:
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Não participo diretamente desse programa, mas o que observo esse modelo
de formação não é o mais adequado. Porque muitas secretárias de educação,
por eles não terem este conhecimento de como acontecem os processos
formativos, eles procuram as instituições para dar conta de uma parte
daquilo que eles não conseguem, como se eles fossem buscar uma prestação
de serviço. Vejo que formação continuada é muito mais do que uma
prestação de serviço. Outro ponto que observo, primeiro teórico e depois
prático, é um modelo inadequado, pois as duas coisas têm que ser
trabalhadas em conjunto de forma compartilhada, buscando sempre o que o
professor tem para dizer sobre sua prática, sobre o que ele faz, e a partir daí
construir com ele paulatinamente tanto o teórico, quanto o prático. Então,
vejo que o modelo de formação mais adequado seria um modelo mais
dialógico, e não os ―experts‖ da universidade levar um conhecimento quase
pronto, acabado para esses professores que não tem conhecimento. O que
não e uma realidade, porque eles têm muito conhecimento. Ou seja, a
preocupação é que esse tipo de formação tende a fracassar, de não dar conta
de atender o ponto principal que é a qualidade de ensino da escola pública.
(PCP 10)

As análises dos resultados obtidos com todos os instrumentos parecem indicar que os
professores priorizam os saberes da prática ou da experiência. Em sua maioria os professores
têm uma representação social muito próxima à proposta de Tardif, entendendo-o como um
amálgama dos demais saberes.

4.3.3 Graduandas do curso de Pedagogia - UNESC

Do grupo de 40 graduandas do curso de Pedagogia que participaram da pesquisa, todas
são do sexo feminino. Desse total, a maioria (82%) se concentrava na faixa de 20 a 25 anos; e
o restante ficou assim dividido: 10% entre 26 a 35 anos; 5% entre 36 a 45 anos e 3% entre 46
a 55. Com relação ao tempo de magistério, 79% nunca tinham lecionado em qualquer nível de
ensino; 18% tinham menos de 5 anos de experiência; 3% tinham entre 5 a 10 anos. O fato de
quase 80% das estudantes não ter qualquer experiência docente, é importante para o estudo
de suas representações sociais, uma vez que se pode assumir que, na grande maioria dos
casos, não haverá interferência de fatores vinculados à prática na constituição de suas
representações.

4.3.3.1 Teste de livre evocação
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Como já exposto, o número de sujeitos neste grupo permitiu a aplicação do software
EVOC (VÉRGES, 1994), para identificação da possível estrutura da representação social de
saberes profissionais da docência a partir dos resultados do teste de livre evocação de
palavras. Foi estabelecida a frequência 5 como ponto de corte, ou seja, só foram levadas em
conta as palavras evocadas cinco ou mais vezes. Foram contabilizadas 120 evocações com 47
palavras diferentes e 73 com repetição; a média das ordens médias de evocação (OME) foi
igual a 2,0 e a freqüência média foi 7.
Esses resultados foram distribuídos em dois eixos ortogonais com as palavras de maior
frequência e menor OME, situadas no quadrante superior esquerdo, que corresponde ao
núcleo central. No quadrante superior direito, encontra-se a primeira periferia ou periferia
próxima ao núcleo central, com maior freqüência e maior ordem média. No quadrante inferior
direito, está a segunda periferia ou periferia propriamente dita, onde se localizam elementos
de maior frequência e evocação mais tardia. No quadrante inferior esquerdo estão os
elementos de menor freqüência e ordem média, de evocação mais próxima ao núcleo central.
Aqui se encontram os elementos de contraste, definidos por Abric (1993, citado por SÁ,
1998) como elementos estranhos, podendo indicar subgrupos representacionais.
Tabela 1 – Possível estrutura da representação social de saberes profissionais da docência das
graduandas do curso de Pedagogia - UNESC
Palavra evocada

ƒ

OME< 2,0

Conhecimento

11

1,72

Professor

10

1,9

Compromisso

6

Pesquisador
Ética

OME ≥ 2,0

Palavra evocada

ƒ

Dedicação

7

2,14

1,83

Planejamento

6

2,16

6

1,16

Aluno

5

2,60

5

1,60

Profissionalismo

5

2,40

f≥7

ƒ< 7

Lembremos, inicialmente que, de acordo com Moliner (1994, citado por ALVESMAZZOTTI, 2002, p. 21), o núcleo central apresenta três características que o distinguem dos
outros elementos da representação: valor simbólico, poder associativo e saliência. A primeira
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se refere ao fato de que este mantém com o objeto uma relação ―não negociável‖, o que
significa que ele não pode ser dissociado do objeto da representação sob pena de esta perder
toda a significação para o grupo. Poder associativo remete à polissemia das noções centrais e
à sua capacidade de se associar aos outros elementos da representação. A saliência se
relaciona às duas características anteriores: por seu valor simbólico e sua polissemia, os
elementos centrais ocupam um lugar privilegiado no discurso, sendo evocados mais
freqüentemente que os demais. Já o sistema periférico é dotado de grande flexibilidade,
permitindo que a representação seja formulada em termos concretos, compreensíveis e
adaptados às mudanças no contexto e à história de vida e a experiência de cada um. Graças a
estas características, Flament (1994) ressalta a importância do sistema periférico, afirmando
que o funcionamento do núcleo central não pode ser compreendido senão em uma dialética
com os aspectos periféricos. Assim, procuramos aprofundar o significado dos elementos,
conhecimento e professor comparando-os aos do sistema periférico, por meio da análise das
justificativas dadas para as evocações feitas.
No que se refere ao termo conhecimento, as graduandas o entendem como um
conteúdo e, de acordo com as justificativas, esse conteúdo é o que o professor ―passará para
seus alunos‖ correspondendo, portanto, ao saber disciplinar, segundo a tipologia dos saberes
docentes proposta por Tardif (2008). Os registros abaixo são ilustrativos:
Para que o professor possa socializar os assuntos e conteúdos com os alunos,
ele precisa ter conhecimento, domínio do assunto, para fazer um bom
trabalho. ―Se não tiver o conhecimento não vai poder ensinar seu aluno‖.
(grifo da graduanda) (GCP 3)
O docente necessita adquirir conhecimento sobre aquilo que ele passará para
seus alunos. E este conhecimento que é fundamental fará com que sua
docência seja eficaz. (GCP 15)
Para que seja possível a mediação entre conhecimento e o sujeito é
necessário que o mediador, o professor, tenha domínio, não digo geral,
porque ninguém sabe tudo, do conhecimento partilhado, para que aconteça
uma aprendizagem plena. (GCP 16)
Conhecer e compreender cada saber, para transmitir e socializá-lo da melhor
maneira possível. (GCP 21)
O ser professor exige que tenhamos conhecimento em várias áreas. (GCP
31)
Ser profissional na área da educação é passar conhecimento adiante
distribuir conhecimento é o papel fundamental do docente. (GCP 35)
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Outras identificam conhecimento com teoria, o que parece também, pela justificativa,
não incluir os saberes da prática:
A teoria é importante porque é nela que embasamos nossa prática. Se
tivermos um conhecimento amplo sobre o que nos propormos a fazer, tudo
será feito melhor. (GCP 33)

Observa-se, ainda, que algumas justificativas são muito vagas, não permitindo
depreender o significado atribuído à palavra evocada:
Pois este [o conhecimento] é necessário para todos os campos de atuação,
sem ele não vamos muito longe. (GCP 9)
Todo docente necessita de conhecimento, pois se exige que facilite o
aprendizado do educando. (GCP 17)
Como se sabe o conhecimento ocupa lugar na vida de um grande
profissional que sabe o que quer, que gosta daquilo que faz e faz com amor.
(GCP 29)
Faz-se importante, a partir da pesquisa e dedicação, com o objetivo de
entender sua profissão como docente. Assim, procurar alternativas para
enriquecer e atingir a aprendizagem para todos os alunos. (grifo da
graduanda) (GCP 34)

Outra palavra que aparece como possível elemento do núcleo central é professor. O
significado que lhe é atribuído pelas graduandas é o de mediador do conhecimento,
significado diretamente vinculado ao outro elemento do núcleo, além de ser uma noção
inúmeras vezes reiterada nos cursos de graduação:
O professor é a mediação, é quem conduz o aluno, é quem aprende com os
alunos e quem os ensina. (GCP 8)
Pois o docente é o mediador do conhecimento para o aluno. Na pedagogia
aprendemos isso, que ser professor é ser mediador. (GCP 10)
A docência não se dá sem docente, o professor. É ele quem organiza o
espaço que media sujeito e conhecimento. (GCP 16)
Para termos educação e ética, precisamos de um mestre, o professor, para
que nos ensine, e nos faça pessoas críticas. (GCP 19)
Ele será o mediador do conhecimento. (GCP 20)

Na primeira periferia, figura apenas a palavra dedicação. As justificativas a
necessidade de o professor dedicar-se ao trabalho para superar as dificuldades que encontra.
Esse resultado coincide com o de pesquisa realizada por Alves-Mazzotti (2009). Essa
pesquisa procurou compreender as relações entre diferentes níveis de formação (Normal de
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nível médio e Pedagogia) e a maneira pela qual professores do primeiro segmento do ensino
fundamental representam o trabalho docente. Foi observado que, enquanto entre os primeiros
(de nível médio), o sentido predominante da palavra dedicação está ligado ao amor às crianças
e ao cuidar, para os com formação em Pedagogia esse termo é quase invariavelmente
associado à qualidade do trabalho realizado, ao compromisso com o ensino e ao
aperfeiçoamento constante e à aquisição de conhecimento, tal como expresso pelas
graduandas:
É o que direciona e estimula o saber, a discussão, sendo a cultura de uma
pessoa para responder as ações do sistema social. (GCP 26)
Um profissional dedicado é aquele que está sempre se aperfeiçoando. (GCP
14)
Para a prática docente, acredito que o professor, aluno e dedicação são um
conjunto que não pode ser desprendido para alcançar os objetivos. (GCP 24)
Porque um professor ser responsável com compromisso e se dedicar
pedagogicamente ao ensino-aprendizagem de seus alunos. (GCP 25)
O professor deve ser dedicado em suas questões colocadas em sala de aula.
(GCP 36)
Para ser um bom professor é necessário dedicação, força de vontade, pois o
professor é muito desvalorizado. (GCP 4)
O professor precisa ser dedicado, para enfrentar suas dificuldades. Com
dedicação tudo fica mais fácil. (GCP 34)

Destacado na segunda periferia, o termo planejamento é justificado como algo
imprescindível à atuação do professor, conforme indicam as justificativas que se seguem:
Não há como chegar ir a lugar algum sem saber o que se quer. Por isso, é
crucial que o professor planeje suas aulas, saiba aonde quer alcançar com os
objetivos. (GCP 3)
Para atuar, todo docente tem que ter um planejamento, um rumo a seguir em
sua atuação. Tem que já ter seus objetivos para sua aula antes. (GCP 10)
O professor precisa saber o que é um planejamento e tomar consciência de
sua importância dentro das instituições de educação. O planejamento é
essencial para uma educação de qualidade. E é necessário um bom
planejamento. (GCP 11)
Para o item acima citado, ensino, aconteça é necessário que seja feito um
planejamento detalhado de como serão realizadas as aulas durante um
período e se há necessidade de ser feito um remanejamento. (GCP 12)
É essencial que o professor planeje sua ação, seus objetivos, suas metas, para
que os resultados sejam positivos. Esse planejamento, quando parte do
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diagnóstico da realidade existente, torna-se instrumento importante pra o
desenvolvimento da aula. (GCP 13)

As outras palavras situadas na periferia propriamente dita foram aluno e
profissionalismo. Para a palavra aluno, as graduandas deram justificativas um tanto
redundantes:
Sem os alunos todo o saber da profissão e o próprio titulo professora é inútil
(GCP 35)
Sem alunos, automaticamente não existiriam professores; o aluno aprende e
ensina aos outros. (GCP 8)
Se não houvesse alunos não haveria a necessidade de existirem os
professores.(GCP 31)

Quanto a profissionalismo, elas entendem que é algo inerente à profissão, mas suas
justificativas revelam que elas não sabem muito bem o significado do termo:
Faz parte de nossa carreira de professores o profissionalismo. (GCP 4)
Profissionalismo, colocar em prática tudo o que estudamos no curso. (GCP
7)

Outra graduanda deixa clara a falta de entendimento deste termo:
Muitos profissionais que atuam na Educação não têm consciência da
importância desta profissão: formar pessoas. Então, as aulas e o processo
ensino-aprendizagem não podem ocorrer de qualquer forma, como se a
profissão professor fosse um ―quebra-galho‖. (GCP 28)

Apenas uma graduanda (GCP 27) demonstrou estar familiarizada com a tipologia dos
saberes docentes de Tardif, pois suas evocações e justificativas se aproximam daquela visão:
1. Científicos – Por se tratar de saberes profissionais, acredito que a
cientificidade dos mesmos torna-se fundamental.
2. Experiências – penso que as experiências, vivências aliadas a uma boa
base científica podem, gradativamente, aperfeiçoar a profissão ―professor‖,
já que a mesma caracteriza-se, também, como uma ―troca‖ de
conhecimentos.
3. Plurais – a opção ―plurais‖ está, diretamente, atrelada ao ser humano,
neste caso enquanto professor, em seu sentido mais amplo, pois somos
constituídos por muitos saberes, o que sugere que consideremos o outro e
nos consideremos sob uma perspectiva baseada na integralidade/totalidade.

As justificativas sobre o elemento de contraste compromisso parecem reforçar o
sentido da palavra evocada na primeira periferia, que destaca a necessidade de o professor ser
dedicado e comprometido com seu trabalho. Tais justificativas parecem refletir o perfil do
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profissional da educação presente no PPP, que confere ao professor este atributo. A seguir as
justificativas:
Acredito que o professor tem que ter compromisso em tudo aquilo que ele
faz. A partir do momento em que ele se comprometer com algo ele vai se
empenhar e realizar sua tarefa com responsabilidade. (GCP 2)
Para que a educação tenha sucesso e todos aprendam é necessário
comprometimento por parte dos professores e de toda a equipe da escola,
pois quando as ―coisas‖ ficam largadas, de qualquer jeito não ocorre um
processo de aprendizagem satisfatório. (GCP 30)
Acredito que para ser um bom profissional deve-se existir compromisso com
o que se está fazendo. (GCP 38)

As outras palavras evocadas como elementos de contraste foram pesquisador e ética.
As justificativas para a palavra pesquisador parecem estar vinculadas à noção de professorpesquisador-reflexivo (ZEICHNER, 1998), a qual, como vimos, é enfatizada no PPP também
na matriz curricular:
O professor deve ser um pesquisador constante para aperfeiçoamento de sua
prática. Estar questionando-se sempre para compreender melhor ―seu
mundo‖ de docente visando à qualidade de ensino. [grifo da graduanda]
(GCP 34)
Acredito que, em primeiro lugar, o profissional docente precisa estar
constantemente atualizado, nunca satisfeito com o que sabe e consciente de
que nunca saberá tudo. Por isso a pesquisa é algo inerente à condição de
professor. Um professor comprometido com a formação de seus alunos
sentirá a necessidade da pesquisa. (GCP 28)
Toda pesquisa é baseada na disciplina do pesquisador em obter variados
resultados para que possa auxiliá-lo em sua vida, conhecimentos,
habilidades. (GCP 32)
Antes de qualquer coisa, o docente precisa ser um pesquisador ativo. (GCP
10)
O professor precisa ser pesquisador, estar sempre em busca. (GCP 22)

E a ética é vista como uma característica essencial ao exercício da profissão, um
ponto muito evidenciado no perfil do egresso do curso presente no PPP de 2010:
Porque o que seria de um professor sem ética? A ética é fundamental para a
profissão docente. (GCP 13)
Pois é o que precisamos de início para uma longa caminhada na carreira de
professor (GCP 4)
Ética na profissão é essencial para um bom trabalho. (GCP 7)
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Ética, uma das coisas que está faltando hoje em nosso meio profissional,
principalmente entre os professores que querem um estar na frente do outro,
tornando assim um meio profissional desagradável‖ (GCP 1).

O segundo termo indutor foi saberes da prática, ou da experiência, um termo que,
como vimos, assume destaque especial na tipologia de Tardif (2008, p. 54), uma vez que estes
são formados por todos os demais, porém, testados e retraduzidos no confronto com as
―certezas adquiridas na prática‖.
Foram contabilizadas 128 evocações com 71 palavras diferentes e 57 com repetições.
A frequência 4 foi o ponto de corte, a média das ordens médias de evocação igual a 2,0 e a
frequência média foi 6. Os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 2.
Tabela 2 – Possível estrutura da representação social de saberes da prática das graduandas do curso de
Pedagogia - UNESC
Palavra evocada
f≥6

ƒ< 6

Palavra evocada

OME ≥ 2,0

ƒ

OME< 2,0

Conhecimento

16

1,75

Material-Didático

6

2,0

Aprendizagem

4

1,50

Prática

5

2,00

Domínio

4

1,25

Formação-Continuada

4

1,00

ƒ

Tal como ocorreu no primeiro teste de evocação destacou-se, no núcleo central, a
palavra conhecimento. As justificativas parecem indicar que as graduandas entendem os
saberes da prática como os saberes que a orientam, mas, ao contrário de Tardif e de muitos
outros teóricos, não vêem a prática como produtora de saberes, exceto os referentes ao aluno e
à profissão:
Antes de qualquer coisa, é necessário ter conhecimento de como trabalhar,
como lidar em sala de aula. (GCP 5)
O conhecimento continua sendo a parte primordial (minha opinião) para
qualquer pessoa. (GCP 9)
Antes de fazer a prática temos que ter o conhecimento para poder passálo ao outro. (GCP 10)
Saber e definir quais os conhecimentos que você quer desenvolver com seus
alunos. (PCP 12)
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E também precisa ter conhecimento do que se vai fazer (GCP 17)
Antes de tudo é preciso ter conhecimento do assunto. (GCP 20)

O conhecimento de conhecer sua profissão e sua turma incluindo as
diversas culturas. (GCP 7)
Temos que ter conhecimento e diversidade daquilo que se vai apresentar
para o aluno. (GCP 6)

A constatação de que muitas graduandas não consideram a idéia de que haja saberes
oriundos da prática talvez possa ser explicada pelo fato de que a maior parte delas (79%) não
têm, ainda, uma experiência docente autônoma. Ao contrário do que ocorre com professores
em exercício, confrontados com situações em seu cotidiano escolar para os quais não
encontram respostas prontas, elas parecem confiar em que a formação inicial lhes dará essas
respostas.
Algumas graduandas, porém, compreendem os saberes da prática numa perspectiva
semelhante à de Tardif (2008), como o amálgama dos demais saberes, o que se pode constatar
nas justificativas abaixo:
É com a convivência que o professor obtém conhecimento por meio da
interação com a turma. Na prática docente, um professor faz: uma amarração
no seu atuar, ele adquire muitos conhecimentos e novos saberes, fazendo
uma troca de conhecimento em suas experiências. (GCP 25)
Adquirir mais conhecimentos com um novo olhar. (GCP 21)
O professor com experiência possui a chamada ―bagagem de
conhecimentos‖ (grifo da graduanda)(GCP 31)
Com a experiência, conquista-se mais conhecimento. A pessoa cresce
enquanto profissional. (GCP 33)

As justificativas para a expressão material didático, situado na primeira periferia,
curiosamente não fazem alusão a ele, enfatizando novamente o conhecimento/conteúdo:
É fundamental para o educador, ter como base o conteúdo e estudá-lo fará
com que sua docência aconteça de forma correta. (GCP 15)
Porque tem o conteúdo e, através dele, preparar as aulas expositivas,
pesquisas, provas etc. (GCP 20)
É a base que o docente faz seu trabalho e realiza muitas experiências. (GCP
17)
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Na segunda periferia, a palavra destacada foi prática. Mas as justificativas não
parecem se articular a um significado comum atribuído àquela palavra, voltando à discussão
das relações entre a prática e os saberes/conhecimento, elemento que figura no núcleo central.
Antes de tudo só faço algo na prática a partir da escuta ou gesto. Como ex:
Juliana você veio, entrou, ouvimos e fizemos o que pediu. Ouvimos por
primeiro. (GCP 26)
Para que possamos ter uma boa prática e desenvolvimento dos saberes
precisamos ter habilidades para poder realizar qualquer trabalho. (GCP 17)
A prática hoje dentro de um acadêmico é muito pouca, a prática para atuar
como docente vem por meio de um estágio obrigatório ou remunerado que
poucos conseguem. (GCP 6)
Creio que a prática na vida acadêmica é uma grande aliada. (GCP 23)
Aprendemos muito na prática, não podemos negar. (GCP 34)

Nos elementos de contraste encontramos a palavra domínio. Ao que parece, quando as
graduandas relacionam essa palavra aos saberes da prática, elas estão falando do domínio dos
conteúdos ministrados em sala de aula, dando destaque, mais uma vez, aos saberes
disciplinares, como se pode observar:
O professor precisa ter o domínio do assunto a ser aplicado para seu aluno,
não basta saber só para si, ele tem que saber aplicar, saber transmitir para seu
aluno. (GCP 2)
Acredito que, para lecionar, o ―domínio dos conteúdos/conceitos‖ é
importante para o processo de aprendizagem dos alunos. Como que os
alunos aprenderão se o professor não compreende nada?! (grifos da
graduanda) (GCP 3)
O docente precisa dominar bem o conteúdo o qual leciona, pois ele é
responsável pela formação de seus alunos. (GCP 15).
O que necessitamos ter cada dia em nossa prática pedagógica para que assim
nossas aulas se tornem mais significativas. (GCP 1)

As outras palavras evocadas como elementos de contraste foram aprendizagem e
formação continuada. As justificativas para primeira parecem se referir à aprendizagem do
professor em sua prática cotidiana, veiculando, aqui, a ideia de que ele pode produzir
conhecimento por meio da prática. Não podemos, entretanto, concluir que se referem aos
saberes da experiência, na concepção de Tardif (2008), porque não há menção ao recurso e à
fusão deste novo saber com os demais saberes da docência:

111

Através das experiências vividas pelo professor ela ganha aprendizado.
(GCP 5)
O professor em sua trajetória sempre aprende coisas novas. (GCP 31)
O professor está na sala de aula para ensinar, mas é a partir de suas
experiências no seu cotidiano ele aprende muito com seus alunos. (GCP 25)

No que se refere à formação continuada, elas a entendem como uma atualização para
melhoria de sua prática docente:
Um profissional bem atualizado é aquele que formará melhores cidadãos.
(GCP 14)
Estar em constante formação, não permitir que as aulas caiam na rotina.
(GCP 21)

Cabe lembrar que é o núcleo central o que dá sentido aos elementos da sua periferia.
Supõe-se que as periferias sejam vinculadas entre si, a estrutura não é uma justaposição de
significados, mas a relação direta ou indireta que os elementos têm entre si. Então, o que dá
sentido ao núcleo conhecimento são os elementos que trazem em si os requisitos
fundamentais para o saber disciplinar destacado pelas graduandas, como material-didático,
onde o conteúdo está inserido; e o domínio do conteúdo.

4.3.3.2 Questionários

Primeiramente, perguntamos às graduandas quais seriam, no entendimento delas, os
saberes essenciais a um bom professor. As respostas apontaram vários sentidos. Algumas
listam o conjunto de saberes que consideram fundamentais ao professor, como:
Respeito, conhecimentos adquiridos, habilidade de criação. (GCP 11)
Conhecimento e ética. (GCP 12)
Ética, paciência, brincadeiras, lúdico, teoria, respeito entre outros. (GCP 14)
Conhecimento, responsabilidade, profissionalismo. (GCP 4)
Conhecimento, ética, respeito. (GCP 3)
Competência, força de vontade, amor, prática, busca do novo. (GCP 2)
Conhecimentos, habilidades, atitudes. (GCP 29)
Saber cultural e social. (GCP 28)
Noções do uso das tecnologias, domínio de classe, reconhecimento da
importância da escola. (GCP 17)
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O que chama a atenção nestas listagens é que, apesar das perguntas se
referirem aos saberes, estes não são explicitados, predominando as habilidades e atitudes.
Muitas graduandas mencionam conhecimentos, mas de maneira genérica, sem dizer que
conhecimentos são esses, onde são adquiridos ou que disciplinas ou atividades o
desenvolvem.
Outras estudantes elaboram um pouco mais suas respostas, produzindo um
pequeno texto, mas este pouco acrescenta às respostas anteriores:

Conhecimento, pois é a base de tudo, e também saber expor esse
conhecimento de forma a ser entendido pelos outros, porque conhecimento
guardado não vale para nada; inovação na prática pedagógica para poder
fugir da mesmice que se encontra muito ensino por aí; e ética profissional,
para garantir uma relação boa com os colegas que possibilite uma interação
significativa. (GCP 9)
Conhecimento prévio de recursos básicos para ensinar e contribuir na
formação do aluno; conhecimento da realidade do ambiente escolar e
respeito às características dos educandos. (GCP 10)

Outras, ainda parecem fugir da questão, configurando o que Gauthier chamou de ofício
sem saberes.
O bom professor deve amar muito o que faz. (GCP 23)
Professor é um pouco de tudo. Precisa conhecer o mundo, ter habilidades
―mágicas‖ e técnicas nunca vistas antes. (grifo da graduanda) (GCP 5)
Além do ―CHA‖ (conhecimentos, habilidades e atitudes), estas competências
essenciais ao profissional de educação, penso que a afetividade no ―mesmo‖
é fundamental. (grifos da graduanda) (GCP 21)
Eu aprendi que olhar para nossos alunos como um todo, conhecê-lo. Porque,
conhecendo seu aluno, você busca melhor ensino para ele. (GCP 20)

Algumas respostas, porém, mencionam, embora vagamente, os saberes experienciais,
além dos disciplinares:
Experiência, saberes sobre como relacionar a teoria e a prática, sempre estar
pesquisando, se atualizando. (GCP 15)
Conhecimento da realidade escolar e do conteúdo a ser trabalhado. (GCP 16)
Acredito que o mais importante são os conhecimentos do que se está
ensinando. Pois não dá de ensinar um assunto se você mesmo não o domina.
(GCP 7)
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Mas também houve respostas mais específicas, relacionando saberes aos cursos de
formação, destacando os da formação profissional (das ciências da educação e da formação
pedagógica) e os disciplinares:
Entre os mais essenciais destaco: didática, avaliação, concepções
pedagógicas e de ensino; e as metodologias e fundamentos das áreas
disciplinares. (GCP 6)
Conhecimentos teóricos, científicos que proporcionem ao aluno capacidades
de entender o mundo e transformá-lo, atrelado a habilidades que motivem o
aluno a aprender. (GCP 18)
Um bom professor precisa conhecer autores e ter suas práticas
fundamentadas. Julgo o mais importante compreender o processo ensinoaprendizagem. Entender que cada aluno possui um ritmo e respeitá-lo. (GCP
26)
Seria o domínio dos conhecimentos pedagógicos, bem como suas técnicas,
além da consciência do saber conviver. (G25)
Tem que saber repassar os conteúdos de uma forma clara em que os alunos
entendam o que ele quer repassar. (GCP 24)

Uma graduanda menciona a formulação de Tardif (2008) segundo a qual a formação
oferece um conjunto de conhecimentos que instrumentaliza os professores para atuar
cotidianamente nas escolas, mas eles também produzem saberes por meio das experiências
vivenciadas por eles, nas quais os conhecimentos da formação são colocados em prática e
reformulados na interação com novos saberes:
Acredito que o educador, enquanto profissional de educação, caracteriza-se
como um ―ser plural‖, constituído por saberes diversos, e por serem
distintos, penso também que se torna difícil enumerá-los por sua
importância, já que todos possuem seu valor. Talvez os que estejam mais
presentes na minha percepção são os experienciais, que se constituem por
meio das próprias vivências; os profissionais, voltados aos conhecimentos
teóricos, científicos e específicos da profissão e, por último, mas não menos
relevantes, os pedagógicos, que acredito definir um pouco da concepção de
ensino ―delineada‖ pelo profissional. (GCP 27)

A seguir, pedimos às graduandas que nos dissessem, dentre os saberes adquiridos no
curso, quais elas consideravam que serão mais importantes para sua prática docente e por quê.
Nas respostas, apareceram concepções de Schön (2000), sobre a importância do professor
refletir na ação, em sua prática, e também de Tardif:
Acredito que seja muito importante para o professor manter registros de suas
vivências e experiências. Isto pode, com o passar do tempo, possibilitar
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reflexão acerca da própria prática, levando a transformação
hábitos/métodos/práticas inadequadas. (GCP 17)

de

Desenvolver nos alunos capacidades reflexivas, críticas e não reprodutoras,
para que eles sejam capazes de se constituírem como cidadãos atuantes.
(GCP 18)
Acho que são as teorias, porque sei que elas vão embasar a minha prática e
também farão refletir sobre ela. (GCP 19)

Uma aluna mostra que está informada sobre as concepções de Tardif, não apenas as
relativas aos saberes docentes (2008), mas também as referentes à docência, compreendida
como ―uma forma particular de trabalho sobre o humano, ou seja, uma atividade em que o
trabalhador se dedica ao seu ‗objeto de trabalho‘, que é justamente outro ser humano, no
modo fundamental da interação humana‖ (TARDIF; LESSARD, 2005, p. 8). Segue relato:
Além dos saberes experienciais, profissionais e pedagógicos, acho que
também é importante a consciência que desenvolvi sobre ensinoaprendizagem, bem como o entendimento sobre o fato de estarmos
trabalhando com o conhecimento, mas acima de tudo, com seres humanos.
(GCP 27)

Várias alunas respondem que vão utilizar tudo que aprenderam, porém não
especificam o quê:
Acho que tudo que aprendi usarei. (GCP 3)
Acredito que tudo que aprendi não será em vão, em algum momento irei
usar. ( GCP 4)
Tudo que aprendemos no curso será praticado de alguma maneira em nosso
cotidiano. (GCP 7)
Acredito que não haja algum conhecimento ―descartável‖. Todo
conhecimento é válido, até porque educação é um campo muito abrangente.
(GCP 17)
Não há nada que não usarei. O curso é rico em conhecimentos, e este nunca
é ―demais‖ (GCP 25)
Aprendi que teoria e prática andam juntas e que, com certeza, usarei na
minha prática docente. (GCP 1)
Acho que tudo o que aprendemos vamos usar, pois a base teórica vem da
graduação. (GCP 14)

Esta ideia de que a formação inicial é o lugar da teoria, claramente explicitada nesta
última resposta, aparece, como subtexto, muitas vezes ao longo da pesquisa.
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Indagamos, a seguir, às alunas, o que elas aprenderam no curso de formação e
achavam que não iam usar na sua prática. Algumas basearam suas críticas nos métodos
didáticos dos professores e no conteúdo excessivamente teórico das disciplinas que tiveram:
As teorias maçantes e os métodos de se trabalhar com os alunos de uma
forma mais tradicional, repetitiva, sem o uso de materiais didáticos
diversificados (assisti muita aula assim) (GCP 2)
Teorias que não condizem com a abordagem histórico-cultural, porque sou
integrante de um grupo de pesquisa e vejo nessa abordagem um grande
avanço para a educação brasileira. (GCP 18)
Teorias que não vão ao encontro da nossa realidade. (GCP 8)
Tive disciplinas sobre leis, é importante saber, mas muitas sequer usarei em
minhas práticas diárias. (GCP 23)
Nas fases 2, 3 e 4 do curso, cursamos as disciplinas Psicologia, Psicologia
da Educação I e II, e penso, tenho quase certeza que nenhum professor
parará e olhará seu aluno para perceber de que forma ele aprende. (GCP 6)
Na verdade, tive disciplinas que poderiam ser mais aproveitadas, como
metodologias de Matemática, Geografia, Educação Física etc. Foram poucos
os conhecimentos que recebemos. (GCP 15)

Quanto ao que falta na formação do professor e o que poderia ser feito para melhorála, a maioria das respostas novamente se centrou na necessidade de maior relacionamento
entre teoria e prática como sendo fundamental para a produção do conhecimento científico e a
transformação da realidade:
A relação teoria e prática deveria ser mais explorada pelo curso, também
deveríamos ter laboratórios para aplicar as teorias aprendidas. (GCP 12)
Falta maior contato com a realidade da prática docente. Acho que deveria ter
no mínimo duas semanas de estágio obrigatório em cada modalidade de
ensino. (GCP 6)
Faltam mais aulas práticas que possam se relacionar com a teoria. Só na
teoria fica muito vago, do que adianta falar o que não pode fazer, mas não
explicar o que deve ser feito. (GCP 9)
A junção da teoria com a prática, o curso deve estar ligado à realidade das
escolas. (GCP 16)
Mais aulas práticas por parte de quem está oferecendo a formação, e mais
empenho dedicação de quem está recebendo. (GCP 2)
Ainda há muito a ser melhorado. Praticar diferentes metodologias e saber
lidar com diferentes alunos. (GCP 5)
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Acredito que faltam mais conteúdos que sejam contextualizados com a
realidade escolar. Frente a isso, se faz necessária uma mudança ou
aprimoramento das fontes de pesquisa dos professores e também das
disciplinas para que assim se aproximem do educando. (GCP 10)

Duas graduadas apontam a falta de especificidade dos conteúdos trabalhados em
algumas disciplinas da grade curricular, como as referentes à Educação Especial:
Talvez os conhecimentos especializados à Educação Especial, por exemplo,
pois sairemos do curso habilitadas, mas não devidamente preparadas,
qualificadas. (GCP 27)
Hoje com a inclusão, penso que são as habilidades que farão ensinar crianças
com todos os tipos de deficiências, principalmente o surdo-mudo (LIBRAS)
e o cego ou baixa visão (BRAILE). (GCP 19)

Quanto aos saberes e às habilidades que elas precisarão desenvolver na prática, as
respostas se referem a habilidades e atitudes relativas à prática de sala de aula:
Atitudes, oralidade e domínio de classe (GCP 19)
A relação com os alunos indisciplinados e talvez, desenvolver mais
paciência e tolerância frente a esta mesma situação. (GCP 27)
Capacidade emocional. (GCP 21)
Domínio da sala de aula. (GCP 22)
Ter autonomia para lidar com os alunos. (GCP 24)
Aprender como me relacionar com aluno. (GCP 26)

Esses resultados parecem confirmar o que diz Gatti (2010) acerca das graduandas de
cursos de Pedagogia que parecem compreender que, ao iniciarem a docência, viverão
experiências que lhes propiciarão um complemento da sua condição de profissional.
Com base na ideia que a dimensão subjetiva do professor é importante tanto para
trabalho (TARDIF, 2008) quanto para a formação docente (IMBERNÓN, 2009) perguntamos,
às alunas em que elas achavam que se sentiriam mais e menos seguras para iniciarem seus
trabalhos em sala de aula e porquê. A maioria das respostas atribui a segurança à experiência,
mas outras mencionam o fato de trabalharem com crianças, o que consideram mais fácil:
Na minha experiência, porque é essencial praticarmos a docência. (GCP 1)
A experiência em sala auxilia em qualquer tema. (GCP 13)
Educação Infantil, por ter sido a única experiência até agora. (GCP 16)
Sinto-me mais segura na Educação Infantil, foi à área que tive mais contato
durante o curso. (GCP 3)
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Educação Infantil. Pois já trabalho com isso e é mais lúdico. (GCP 5)
Na minha experiência de 4 anos e meio já dentro das salas de aula como
auxiliar, pois esse período me ensinou muitas coisas. (GCP 14)
Sinto-me segura com atividades que envolvam a participação de crianças.
(G26) Educação Infantil , pois é mais fácil lidar com as crianças. (GCP 8)

Houve também respostas que relacionaram a segurança ao planejamento:
Na realização de planejamentos. Através de pesquisas. (GCP 12)
Sinto-me mais segura em relação ao planejamento de aula, pois sei que
nunca irei atuar sem primeiro tê-lo em mãos. (GCP 15)
Sinto-me segura nas atividades e planejamentos de projetos. (GCP 28)

Cabe destacar que a palavra planejamento continuou com o mesmo sentido que
apareceu nas justificativas, nas quais as graduandas a apontaram como um recurso
imprescindível para prática docente.
No que diz respeito à insegurança, muitas graduandas mostraram-se temerosas com o
que vão encontrar em sua prática profissional, algumas atribuindo esse temor ao
enfrentamento do desconhecido, e outras a falhas apontadas na formação:
Ansiedade, por medo de não agradar à turma ou à direção da escola. (GCP 1)
Medo da repressão dos outros, e do desconhecido. (GCP 2)
Como serei como professora, com relação ao contato com as crianças, se
saberei lidar com elas. (GCP 4)
Com crianças mais novas, me sinto um pouco insegura. (GCP 33)
Jovens e adultos, pois a realidade deles é diferente para conciliar os
conhecimentos. (GCP 8)
Inexperiência, pois conta muito chegar em uma sala de aula sem nunca ter
lecionado, vai dar um pouco de medo. (GCP 9)
Com relação a como irei atuar, como desenvolver certas atividades, como
elaborá-las. Tenho certo medo com relação a isso. (GCP 15)
Alfabetização. É uma fase difícil para o aluno e foi pouco vista no curso.
(GCP 30)
O medo de não saber aplicar, na prática, a teoria que aprendi na formação.
(GCP 16)
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Procuramos saber com as graduandas, que dificuldades no trabalho do professor as
afetarão como pessoa. Suas respostas enfatizam as futuras relações, mantidas em função do
trabalho, com seus pares, pais e alunos, mas o que chama mais a atenção é a visão negativa
que as graduandas têm dos futuros colegas, professores:
A falta de humanidade de algum professor (colega). (destaque da graduanda)
(GCP 21)
Serei bem clara, o ―puxar o tapete uma da outra‖, pois sei que na profissão
de professora existe muito isso. (GCP 4)
Os conflitos existentes entre os profissionais docentes. (GCP 6)
Os conflitos entre os profissionais, e a resistência as inovações entre esses
afetarão o ambiente de trabalho e me decepcionará quando eu souber que os
colegas terão visões muito diferentes e antigas sobre a prática pedagógica.
(GCP 9)
Acho que muitas vezes é difícil de conversar com os pais, pois muitos não
aceitam a verdade ou algum conselho. (GCP 1)
Indisciplina e falta de interesse dos alunos. (GCP 12)
O pai pegando no pé, uma injustiça, um acidente com aluno, etc. (GCP 11)
Os diferentes tipos de alunos. (GCP 5)

E algumas respostas destacaram excesso de trabalho, a desvalorização social da
profissão docente, baixa remuneração, enfim, todos os fatores já

reiterados em outras

pesquisas com professores. Seguem as respostas:
O acúmulo de tarefas para casa, o stress do cotidiano, a baixa remuneração.
(GCP 17)
A desvalorização da profissão. (GCP 22)
Pensando pelo lado prático, a questão da falta de valorização do professor e
o aspecto financeiro. (GCP 27)
A remuneração seria o principal fator, pois atualmente o professor não está
sendo valorizado e remunerado como deveria. (GCP 37)

Finalmente, ainda tentando esclarecer como as graduandas representam a construção
de saberes na prática, indagamos quais as fontes de conhecimento aos quais os professores
recorriam quando já se encontravam no exercício do seu trabalho. Perguntamos, também, o
que acontecia quando um novo conhecimento é adquirido, se o anterior é abandonado ou é
revisto e combinado ao novo. Quanto às fontes citadas, foram praticamente as mesmas: livros,
internet, revistas, cursos, jornais, palestras, seminários livros, revistas, cursos especialização e
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de aperfeiçoamento. As respostas à segunda parte da pergunta indicam que muitas alunas
acreditam que possa haver uma fusão de saberes, semelhante à mencionada por Tardif (2008),
porém, para elas, esta fusão se dá entre conhecimentos da formação e os obtidos das fontes
anteriormente mencionadas, não se referindo a saberes oriundos da experiência:
Nem sempre os velhos conhecimentos são esquecidos, e nem sempre os
novos são absorvidos e utilizados. Mas o certo deveria ser uma junção dos
dois, utilizando apenas o que realmente é importante para ser repassado.
(GCP 2)
Acredito que, quando adquirimos um novo conhecimento, acabamos
reforçando ou reformulando um antigo conhecimento. (GCP 12)
Acredito que sim, muitas vezes o [conhecimento] antigo contribuindo com o
novo, e em outros casos, mudando, renovando e melhorando. (GCP 16)
São obtidos por acervo de livros, jornais etc. Por todo o trajeto dentro da
faculdade, percebi desta maneira que juntam os dois conhecimentos para
somar junto aos alunos. (GCP 3)
Através dos cursos de aperfeiçoamento. Acredito que um novo
conhecimento é fundamental e que o velho seja revisto, pois nunca é
esquecido. (GCP 1)
A graduação, os livros e tudo relacionado a isso. É através das experiências
também que conseguimos mais fontes para conhecimento, estamos sempre
buscando novos saberes. (GCP 11)
Recorrendo a livros, revistas, internet, palestras e cursos, o conhecimento
velho é modificado, incluindo novos conceitos. (GCP 13)

4.3.3.3 Entrevistas

Na aplicação dos questionários, foi pedido que as graduandas deixassem o e-mail para
entrarmos em contato para agendar as entrevistas individuais e nove graduandas mostraram-se
interessadas. As entrevistas foram no máximo de 20 minutos e ocorreram na fora do horário
de aula, mas na própria universidade.
Com base nas respostas do questionário sobre prováveis inseguranças ao enfrentar a
sala de aula, foi indagado se, além das dificuldades já mencionadas, quais seriam os
impedimentos que o professor poderá encontrar ao exercer sua profissão. As falas que se
seguem ilustram essas barreiras, que podem ser encontradas na esfera pública e profissional e
no próprio professor, mas o que se destaca é o salário:
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O salário. Nós temos graduação como qualquer outro profissional, por
exemplo, advogado, médico, engenheiro, porém o salário não tem
comparação. (GCP 21)
Acredito que o comodismo, no que se refere ao próprio profissional; a falta
de valorização e motivação, bem como a falta de recursos, principalmente,
no sistema de ensino público. (GCP 27)
São muitos, começando pela desconsideração com o professor, pelos baixos
salários, desinteresse em oferecer qualificação aos profissionais de educação
e também, as condições precárias de trabalho. (GCP 20)
Depende do local que irá lecionar, às vezes, a realidade da turma,
comunidade. Ou até mesmo alguns contrapontos com gestores ou colegas de
trabalho. No mais é tranqüilo, o importante é a gente correr atrás. (GCP 23)
Falta de vontade/comodismo e a falta de recursos materiais. Alguns
professores colocam a culpa no sistema pelo fracasso escolar. Porém, cada
um deve fazer sua parte. (GCP 17)
Muitos colocarão a culpa no governo, por causa da falta de estrutura física
nas escolas públicas, nos baixos salários entre outros. Mas a competência
está dentro do professor. Não vou dizer que isso não é importante. Mas o
professor que faz a diferença. (GCP 25)

E, por fim, foi perguntado a elas se, com todas as ponderações que fizeram sobre o
curso de formação e os possíveis problemas que enfrentarão em seus cotidianos escolares,
elas estavam satisfeitas com a escolha do curso. E todas responderam que sim, e também,
relataram as vantagens que tiverem e/ou terão ao optarem por este curso:
Conviver com desafios constantes me atrai, e com esta profissão consigo me
envolver com as pessoas e me sinto capaz de desenvolver valores e
princípios tão em falta em nossa sociedade. (GCP 25)
Pois possibilitou minha entrada num grupo de pesquisa e melhorou meu
entendimento sobre a educação brasileira. (GCP 2)
Pedagogia é uma área muito ampla e além de uma escolha profissional, ela
possibilita que utilizemos nossos conhecimentos por toda vida. (GCP 17)

As análises empreendidas neste grupo parecem levar à conclusão que a representação
de saberes docentes se apóia no entendimento de que a base de conhecimento docente é o
saber disciplinar, tal como definido por Tardif (2008), embora na matriz curricular do curso
de Pedagogia, esses saberes estejam embutidos nas disciplinas que tratam da formação
pedagógica referente a de cada uma dessas áreas de conhecimento.
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5 CONSIDERAÇOES FINAIS

Nesta pesquisa comparamos as representações sociais de saberes docentes construídas
por três grupos – profissionais de Secretaria de Educação, professores de Curso de Pedagogia
e graduandas desse curso. Para compreendermos essas representações, buscamos identificar
informações, crenças, valores e atitudes de cada grupo considerado acerca do objeto social
saberes docentes, a partir de diferentes suportes como documentos, discursos escritos e orais
e, sempre que possível, observações livres. Para proceder à análise dos dados, recorremos à
abordagem das representações sociais de Moscovici e de Abric, complementada com a
concepção de Tardif sobre a temática dos saberes.
Como ponto de partida para a investigação das representações mencionadas, usamos
um teste de livre associação de palavras com as palavras indutoras saberes profissionais da
docência e saberes da prática. Apesar desta última estar incluída na primeira, ela foi também
apresentada em separado por se tratar do elemento mais polêmico e mal compreendido da
tipologia de Tardif.
No teste referente aos saberes profissionais da docência, os três grupos destacaram a
palavra conhecimento. No entanto, ao reenseri-la em contextos discursivos por meio da
solicitação de justificativas, bem como dos questionários e entrevistas, cada grupo lhe deu
sentidos distintos, acrescentando-lhe características vinculadas às suas experiências
decorrentes do lugar social que eles falam.
Assim, no grupo das profissionais da SME, o conhecimento é visto como teoria e sua
aquisição localizada na formação inicial. Acreditam que na formação inicial são construídas
as bases teóricas, mas, acham esta é insuficiente, além de ser desvinculada da prática.
Entretanto, vêem a pesquisa como uma possível aliada nesta relação teoria-prática na
formação universitária, o que podemos relacionar com Tardif (2008), que credita à pesquisa
esta interface com a formação inicial. Este grupo entende que os resultados de pesquisas
educacionais possam ajudar na sua futura prática, porque já a antecipam, de alguma forma,
com a exposição de situações que elas poderão encontrar na escola. As profissionais da SME
parecem atribuir esse papel de destaque à pesquisa em virtude do disposto nos documentos
legais da SME.
Quanto aos saberes da prática, a palavra mais evocada é também conhecimento, mas
este provém da prática, que leva em consideração a realidade que o docente está inserido. O
sentido priorizado parece estar enraizado no modelo do professor reflexivo de Schön (1983).
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Este modelo, que assume que a reflexão na ação permite a associação teoria-prática, está
presente nos documentos da SME, assim como na legislação sobre formação docente, o que,
muito provavelmente, influenciou as respostas obtidas . E, outra vez, as profissionais da SME
elegeram a pesquisa como aliada, mas agora na figura professor pesquisador de Zeichner
(1998). Elas citam a pesquisa como fator determinante, na formação inicial, para articulação
da teoria-prática e, na formação continuada, para construção da prática-reflexiva. O que nos
parece é que prevalece a ideia de Schön, sobre a racionalidade prática, para a edificação de
uma epistemologia da prática.
No grupo dos professores do curso de Pedagogia, no que diz respeito aos saberes
profissionais da docência, os significados atribuídos ao conhecimento, somente ganham
sentido quando analisamos as justificativas da segunda palavra mais evocada, formação, pois
aí se afirma que essa formação é composta por conhecimentos disciplinares e pedagógicos. Já,
nos saberes da prática, a compreensão para conhecimento é que, é no confronto com a
experiência, que ocorre o amálgama com os demais. Esta ideia está presente nos documentos
do curso - PPP e matriz curricular e o que também está nas diretrizes curriculares.
Vale assinalar, porém, que quando indagados sobre os conhecimentos mais úteis para
orientar a prática, eles não mencionaram o conteúdo, nem quando foi pedido que
descrevessem o objetivo de suas disciplinas. Também, quando se perguntou quais
conhecimentos da formação universitária eles consideram que o professor efetivamente
utiliza, as respostas foram, em geral, vagas ou se respaldaram nos tipos de saberes
mencionados na literatura, sem recorrer a exemplos concretos.
Um dado que chama a atenção é que, alguns professores deste grupo não acreditam
que os resultados da pesquisa acadêmica possam trazer melhorias para sua prática docente.
Este entendimento parece contradizer o perfil do formador dos estudantes presente no PPP e,
também o que os outros grupos acham. No entanto, a pouca utilidade da pesquisa para a
prática docente tem sido criticada por vários autores (ver, por exemplo, ALVES-MAZZOTTI,
2011a; GATTI, 1992). É possível, também, que esta rejeição do conhecimento produzido
pela pesquisa acadêmica seja uma forma de valorizar, ainda mais, a pesquisa realizada pelo
professor sobre sua própria prática.
Tomados em seu conjunto, os resultados obtidos, tanto com os profissionais da SME
quanto com os professores do curso de Pedagogia, nos levam a sugerir que as representações
de saberes docentes dos grupos de formadores de professores são coincidentes e se objetivam
no esquema figurativo (MOSCOVICI, 1978) da racionalidade prática, segundo a qual os
saberes da experiência constituem o amálgama de todos os demais, o que parece se ancorar na
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figura do professor reflexivo, reiterada no discurso de ambos os grupos de formadores, bem
como nos PPP das duas instituições a que pertencem.
Com base no fato de que a maioria dos sujeitos desses dois grupos parece apresentar a
mesma representação dos saberes docentes, é possível supor que, para esses grupos, a
formação inicial e a continuada se configurem como um continuum. No entanto, cabe
ressaltar que algumas técnicas da SME apontam fragilidades na formação inicial, sugerindo
que esta se resume à transmissão da teoria, ficando toda a prática para a formação continuada
, ou seja, revelam uma visão de formação continuada compensatória.
O que julgamos mais válido concluir é que os dois grupos envolvidos na formação
parecem se esforçar para estabelecer uma continuidade entre a formação inicial e continuada,
o que é facilitado pelas seguintes circunstâncias: a) a formação inicial e a continuada são
conduzidas pela mesma instituição; b) as profissionais da SME fazem o planejamento dos
cursos de formação em parceria com a UNESC; c) o fato de que essa proximidade entre as
duas instituições acaba por instituir outras ligações, sociais e pessoais, as quais podem levar a
não explicitação de críticas para evitar constrangimentos, o que configuraria a existência de
uma ―zona muda‖ da representação, que, como vimos é aquela que não se expressa, não é
verbalizada, pois ―faz parte da consciência dos indivíduos, ela é conhecida por eles, contudo
ela não pode ser expressada porque o indivíduo ou o grupo não quer expressá-la pública ou
explicitamente‖ (ABRIC, 2005, p.22)
No grupo das graduandas, o número de respondentes permitiu a aplicação do Evoc
para investigação da estrutura da representação, o qual indicou, como possível núcleo central
dois elementos: conhecimento e professor. Ao analisarmos as justificativas percebemos que
esse conhecimento é visto como conteúdo, privilegiando os saberes disciplinares (o
conhecimento ―a ser passado para os alunos‖). A palavra professor, porém, só ganha sentido
quando articulada ao conhecimento, pois o professor é definido como o mediador desse
conhecimento, aquele que o transfere aos alunos, logo deve conhecer os conteúdos que vai
ensinar. Considerando que, segundo Abric (2003), os elementos do núcleo central são
hierarquizados, é possível concluir que o elemento mais importante do núcleo é
conhecimento.
A análise das relações do núcleo com o sistema periférico não apenas nos permite
compreender seu funcionamento - uma vez é ele que nos indica como o núcleo se concretiza
no cotidiano (FLAMENT, 1994) - como expõe seu poder associativo com os outros elementos
da representação (MOLINER, 1994, citado por ABRIC, 2003). Assim, podemos verificar que
a dedicação (1ª periferia) se refere à aprendizagem dos conteúdos pelos alunos. O
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planejamento é considerado essencial para que essa aprendizagem se efetive e o aluno é o
alvo desse processo. A relação entre o conhecimento e os outros elementos que aparecem na
periferia confirma a centralidade do elemento conhecimento.
Quanto aos saberes da prática, o núcleo foi novamente conhecimento, mas ele, como
vimos, não é oriundo da prática, e sim aquele que a orienta. Tal como fizemos com os
saberes profissionais docentes, considerando que o núcleo central é o responsável pelo
significado da representação e que, por seu poder associativo deve estar vinculado aos seus
outros elementos, vamos analisar brevemente essas relações. No sistema periférico,
encontramos material-didático, que é o suporte pela qual o conhecimento será transmitido, e
prática que é o que esse conhecimento deve orientar.
Os resultados obtidos com as graduandas, tanto no Evoc, como nas justificativas,
questionários e entrevistas parecem indicar que, para este grupo, os saberes docentes se
objetivam no esquema figurativo da racionalidade técnica. Neste modelo, a teoria, oferecida
na formação inicial, é compreendida como um conjunto de conhecimentos das ciências e
técnicas, e a prática como a aplicação da teoria e das técnicas científicas, cabendo ao
professor esta transposição da teoria à prática. Esta representação parece se ancorar na
formação tradicional, especialmente no modelo 3+1.
Por fim, cabe destacar que, a falta de consistência entre o discurso dos professores
e das graduandas indica que, apesar do que é proposto no PPP e que se expressa na grade
curricular e no discurso dos formadores sobre a integração teoria/prática, esta mudança não
está sendo apreendida pelas graduandas, que continuam a se pautar pelo paradigma da
racionalidade técnica, ainda presente nas suas representações.
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ANEXO I - Matriz Curricular do curso de Pedagogia - UNESC

ANEXO II - Questionário - Profissionais da SME
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No.
Data:
Pesquisadora: Juliana da Silva Uggioni.

1. Qual sua função na Secretaria de Educação?

2. No seu entender, qual o papel da Secretaria?

3. Como as pessoas envolvidas tomam ciência desse papel?

4. Quais atividades a Secretaria desenvolve com vistas à formação continuada dos
professores?

5. Como se dá o planejamento dessas atividades?

6. Como você vê a formação inicial, obtida nos cursos de Pedagogia?

7. Que diferenças você vê entre formação inicial e a continuada em termos dos
conhecimentos que oferece ao professor?

8. Como você acha que as Secretarias de Educação poderiam contribuir de modo mais
eficaz para ajudar o professor no desempenho de suas atividades diárias?
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ANEXO III - Questionário - Professores do curso de Pedagogia - UNESC
No.
Data:
Pesquisadora: Juliana da Silva Uggioni.
Contato para entrevista:

1. Considerando que toda profissão se baseia em um conjunto de saberes, isto é, em
conhecimentos, habilidades e técnicas que lhe são específicos, quais seriam, no seu
entender, os saberes essenciais a um bom professor?

2.

Dentre os conhecimentos e/ou atividades da formação universitária, quais as que
você considera mais úteis para orientar as atividades dos futuros professores de ensino
fundamental?

3. Quais são as disciplinas que você ministra? Como ela (s) contribui(em) para a prática
docente?

4. Em sua opinião, quais os saberes da formação universitária que os professores

efetivamente utilizam em sua prática?
5. Quais saberes esse professor precisará desenvolver por meio de sua própria
experiência?
6. Como você acha que o professor deveria fazer isso?
7. A que você atribui a insatisfação dos futuros professores do ensino fundamental com a
formação universitária?
8. O que você acha que seria mais urgente mudar na formação do professor para
favorecer a profissionalidade docente?

9. Como as pesquisas realizadas no campo da educação ajudaram no desempenho de
suas atividades docentes?

138

10. Como as relações entre os professores universitários (pesquisadores ou formadores) e
os professores do ensino fundamental poderiam ser mudadas de modo a fortalecer a
vinculação teoria-prática?

11. Para você, qual seria o papel da formação inicial? E o da formação continuada?
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ANEXO IV - Questionário - Graduandas do curso de Pedagogia - UNESC
No.
Data:
Pesquisadora: Juliana da Silva Uggioni.
Contato para entrevista:

1. Considerando que toda profissão se baseia em um conjunto de saberes, isto é, em
conhecimentos, habilidades e técnicas que lhe são específicos, quais seriam, no seu entender,
os saberes essenciais a um bom professor?

2. Dentre os saberes adquiridos no curso quais você considera que serão mais importantes
para sua prática docente? Por quê?

3. Do que você aprendeu no curso de formação, o que acha que não usará na sua prática
docente? Por quê?

4. O que você acha que faz mais falta na formação do professor? Como isto poderia ser
modificado?

5. Que saberes e habilidades você acha que vai precisar desenvolver na prática?

6. Em que você se sente mais segura/o para iniciar seu trabalho em sala de aula?

7. Em que você se sente menos segura/o?

8. Pensando no trabalho do professor, quais as dificuldades que acha que afetarão você como
pessoa?

9. Para você quais são as fontes dos conhecimentos dos professores? E quando um novo
conhecimento é adquirido, o velho é revisto e ambos, combinados, formam uma base de
conhecimentos?

ANEXO V - Roteiro das entrevistas - Profissionais da SME
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1)

A palavra mais evocada para ambas expressões indutoras foi conhecimento. Que

significado tem conhecimento quando associado a esses saberes?

2)

Quais os saberes da formação inicial que ajudam a orientar a prática do professor?

3)

O que falta na formação inicial? E como se configura essa diferença entre o que é visto

na formação inicial e na continuada?

4)

Em relação à parceria com a UNESC, como ela funciona e como fazem o levantamento

dos temas propostos para a formação continuada?

5)

E se os temas são levantados na escola? Qual a regularidade da formação e como ela

funciona?

6)

Como é feita a avaliação dos cursos de formação?

7)

Quais são as vantagens deste tipo de parceria?

141

ANEXO VI - Roteiro das entrevistas - Professores do curso de Pedagogia - UNESC

1. A palavra mais evocada para ambas expressões indutora foi conhecimento. Que
significado tem conhecimento quando associado a esses saberes?

2. Quais os saberes essenciais para a prática docente?

3. Você conhece a parceria de formação continuada da SME com a UNESC? E o que
você acha deste modelo de formação?
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ANEXO VII - Roteiro das entrevistas - Graduandas do curso de Pedagogia - UNESC

1. Além das prováveis inseguranças citadas nos questionários, quais são os impedimentos
que o professor poderá encontrar ao exercer sua profissão?

2. Mesmo com todas as ressalvas que fizeram sobre a formação inicial, você está satisfeita
com a escolha do curso?

