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RESUMO

O trabalho docente envolve vários saberes que os professores devem conhecer e a abrangência desses saberes mostra que o trabalho docente é 
repleto de dificuldades que repercutem como desafios na formação dos professores. Desde a década de 1980 vêm se destacando no Brasil 
pesquisas sobre formação docente que mostram que as licenciaturas continuam arraigadas a uma proposta tradicional de formação
desconsiderando aspectos importantes para o trabalho do professor, tais como as especificidades dos saberes docentes, o caráter subjetivo e as 
formas de organização deste trabalho. Estudos vêm enfatizando a prática pedagógica e os saberes tanto pedagógicos como epistemológicos em 
relação ao conteúdo escolar que deve ser ensinado e apreendido em contraposição a estudos anteriores que reduziam a profissão do professor a 
um conglomerado de competências e técnicas separando a formação da prática cotidiana. É com esse olhar que se poderá compreender a 
complexidade da prática pedagógica e dos diversos e diferentes saberes nela implícitos e resgatar um dos papéis fundamentais do professor: 
construir com seus alunos conhecimento a respeito dos diferentes campos de conhecimento, das diferentes disciplinas. Tomando por base essas 
pesquisas, o objetivo deste trabalho é investigar e analisar como os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental representam 
socialmente conhecimentos de conteúdos específicos que deveriam abordar junto a seus alunos. O referencial teórico baseia-se em autores e 
principais representantes que abordam as teorias que fundamentam o estudo, quais sejam elas: as Teoria das Representações Sociais de Serge 
Moscovici, os Saberes Disciplinares, conforme desenvolvido por Maurice Tardif e como metodologia para análise dos dados coletados o Modelo 
da Estratégia Argumentativa (MEA), proposto por Monica Rabello de Castro e Janete Bolite-Frant, que observará os discursos mais ou menos 
persuasivos tomando este modelo orientado pela virada retórica como fundamental. Para coleta de dados serão realizadas entrevistas 
semiestruturadas com professores de escolas públicas do município do Rio de Janeiro sendo cerca de 15 professores da rede municipal e 15 da 
rede federal. Para isto, foi elaborado um roteiro composto por uma primeira parte relativa ao perfil do respondente e uma segunda contendo dez 
questões relativas aos temas que são ensinados nos anos iniciais do Ensino Fundamental em que os respondentes deverão assinalar aqueles que 
tem menos/mais dificuldade para ensinar aos seus alunos e explicar as razões para tal. Este estudo em curso observa trabalhos que mostram que 
a formação do professor polivalente tem sido generalista e que os futuros professores, saem da Educação Básica para as licenciaturas do Ensino 
Superior sem dominar competências previstas para egressos dessa etapa da educação. Esses trabalhos mostram como os conteúdos específicos 
(saberes disciplinares) têm sido abordados com superficialidade durante a formação inicial, o que ficou evidenciado a partir das dificuldades que 
os professores relataram ter em dar aula, pela insegurança relativa a esses conteúdos e pela falta de articulação entre os saberes disciplinares e os 
conteúdos pedagógicos que tiveram em seus cursos. Já em relação à formação continuada evidenciou-se que esta pouco contribuiu para a 
construção do conhecimento disciplinar e pedagógico. Ao discutir sobre os saberes docentes e a formação de professores, destaca-se a relevância 
de pesquisas que se voltem à identificação e análise dos saberes  que se iniciam a partir do enfoque dos próprios sujeitos especificamente 
envolvidos, , ou seja, dos professores, e entender como estes são integrados ao seu fazer pedagógico reconhecendo-os como sujeitos de 
conhecimento e geradores de saberes, para que através dos resultados obtidos se promovam reflexões sobre a formação desses professores e 
sobre a necessidade de novas estratégias dirigidas a melhor qualificação docente.
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