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Resumo
O objetivo deste trabalho foi investigar, analisar e comparar as representações sociais de
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental a respeito dos conhecimentos de
conteúdos específicos que devem abordar junto a seus alunos. O referencial teórico
adotado foi a Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici, e a tipologia de
saberes docentes de Maurice Tardif. Para coleta de dados foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com 10 professoras de escolas públicas do município do Rio de Janeiro
e 12 da Rede Federal. Para isto, foi elaborado um roteiro composto por uma parte relativa
à caracterização do respondente e outra contendo 10 questões relativas a temas que são
ensinados nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Como técnica de análise dos dados
foi utilizada a Análise de Conteúdo de Lawrence Bardin. Após essa análise percebemos
que quanto às representações sociais de saberes disciplinares há alguns indícios sobre sua
objetivação e possível ancoragem. Com relação à objetivação, as professoras
aparentemente suplementam os conhecimentos didático-pedagógicos, aferindo-lhe maior
importância, mesmo afirmando que os saberes disciplinares são importantes. Elas
apontam a relevância do conhecimento do desenvolvimento infantil e do contexto em que
vivem as crianças para as quais lecionam, mas consideram também que a falta de
conhecimento dos conteúdos específicos por parte do professor pode interferir em como
estes são trabalhados em sala de aula. Quanto à ancoragem, três metáforas condensam os
significados atribuídos aos saberes disciplinares: “bagagenzinha” e “mochilinha”, que são
arrastadas desde a educação básica, e se tornam “bola de neve”, pois as dificuldades que
sentem em desenvolvê-los persistem no exercício do magistério. Para sanar as
dificuldades, as professoras pesquisam, procuram seus pares ou profissionais com
formação específica e as professoras da Rede Federal incluem buscar ajuda com
coordenadores de área. As professoras formadas em Pedagogia se queixam da falta dos
conteúdos específicos; as formadas em outras Licenciaturas, dos conteúdos didáticopedagógicos, o que nos faz lembrar da permanência do modelo “3+1” em ambos. As
professoras afirmam que sua formação inicial foi marcada pela dissociação entre teoria e
prática, com conteúdos muito teóricos e distantes da sala de aula, estágios que também
não faziam essa articulação, e por isso valorizam mais a formação em nível médio do que
em nível superior, o curso de Pedagogia. A disciplina indicada como mais difícil é
Matemática chamada de o “calcanhar de Aquiles”, o “calo na vida dos estudantes”, um
“grande terror”, seguida por Ciências. O conjunto dos conteúdos de Ciências Humanas
foi identificado como os mais fáceis onde Língua Portuguesa foi apontado como de maior
facilidade dentre eles. As professoras da Rede Municipal apontaram também como
dificuldades a indisciplina, falta de material pedagógico, acompanhamento específico e
comprometimento da família. Apenas uma professora da Rede Federal fez essa
colocação, porém em relação ao seu tempo de atuação no Município. As docentes
apontam possibilidades para resolução dos problemas da formação na Educação Básica,
na formação inicial e continuada ou nas Licenciaturas, mas também falam ser uma utopia
achar que a nossa educação “vai dar conta” de resolvê-los.
Palavras-chave: Representações Sociais. Formação Docente. Saberes Disciplinares.
Professores do Primeiro Segmento do Ensino Fundamental.
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Abstract
The objective of this research was to investigate, analyze and compare social
representations from teachers of the first years of elementary school about knowledge of
specific content that they should approach with their students. The theoretical referential
used was Serge Moscovici’s Theory of Social Representations and Maurice Tardif’s
typology of teacher knowledge. For collection of data interviews were made semistructured with 10 teachers of public schools from Rio de Janeiro’s municipality and 12
from the Federal System. For this, a script was composed of a part related to the
characterization of the answerer and another containing 10 questions about themes that
are taught in the early elementary school years was elaborated. The technique of data
analysis used was Lawrence Bardin’s Content Analysis. After this analysis we have
noticed that there are some indications of his objectification and possibly anchorage about
the social representations of disciplinary knowledges. Whit regard to objectification,
teachers apparently supplement didactic-pedagogical knowledges gauging them greater
importance even affirming that disciplinary knowledge are important. They point the
relevance of the knowledge about infant development and of the context in which the
children they teach live but also consider that the lack of knowledge of specific contents
by the teachers can interfere in how these are worked in the classroom. Concerning
anchorage, three metaphors condensate the meanings assigned to the disciplinary
knowledge: “little baggage” and “little schoolbag”, that are carried since elementary
school, and become “snow ball”, because the difficulties that they have developing those
disciplinary knowledges persist while teaching. To heal difficulties teachers research and
seek their pairs or professionals with specific training and the Federal System’s teachers
seek help with coordinators of that sector. Teachers with bachelor’s in pedagogy complain
about the lack of specific contents; those graduated in other degrees complain about the
lack of didactic-pedagogical contents what makes us remember the permanence of the
“3+1” model in both cases. The teachers affirm that their initial training was marked by
the dissociation between theory and practice, with contents that are very theoretical and
far from the classroom, internships that also fail to make this articulation that is why they
value Middle grade graduation instead of, higher level, pedagogy itself. The discipline
which is considered the most difficult is Math, and it’s called “Achille’s heel”, the “callus
in students’ lives”, a “big terror”, followed by Science. The set of contents of Human
Sciences was identified as one of the easiest of which Portuguese Language was pointed
as the one with the greater ease. Teachers of the County’s System also pointed as
difficulties the lack of discipline, pedagogical materials, specific accompaniment and
family commitment. Only one teacher from the Federal System made these complaints
but regarding her service in the County. The teachers point to possibilities for the solution
of graduation problems in the Basic Education and in the initial and continuing formation
or bachelor’s degrees and say that it is utopian to think that our education “will be
enough”.

Keywords: Social Representations. Teacher training. Disciplinary Knowledge.
Elementary school’s first segment teachers.
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INTRODUÇÃO

Desde a década de 1980 vêm se destacando no Brasil estudos sobre a formação
docente. Pesquisadores como Scheibe e Aguiar (1999), Scheibe (2007a; 2007b), Gatti
(2010; 2013-2014; 2014), Gatti, Barreto e André (2011), Scheibe e Durli (2011), Libâneo
(2015), Xavier (2014), entre outros, mostraram que as licenciaturas continuam arraigadas
a uma proposta tradicional de formação1 que não considera aspectos importantes para o
trabalho do professor, tais como as especificidades dos saberes docentes, o caráter
subjetivo e as formas de organização deste trabalho.
As mudanças ocorridas nos cursos de Pedagogia advindas sob a forma de
diretrizes curriculares (BRASIL, 2002; 2006; 2015) têm enfatizado aspectos relativos à
prática docente deixando em segundo plano os conteúdos que os professores dos anos
iniciais do Ensino Fundamental deverão ensinar aos seus alunos. Em diferentes cursos
oferecidos em nível superior, o que se verifica são programas que focalizam o
conhecimento pedagógico restrito a um conhecimento teórico genérico e o conteúdo
disciplinar restrito às suas metodologias de ensino.
Gatti e Nunes (2009), por exemplo, ao analisarem o currículo de 71 cursos de
Pedagogia, constataram a falta de articulação entre as disciplinas de conteúdo específico
e conteúdo didático-pedagógico e que os conteúdos das disciplinas que serão ensinados
nos anos iniciais do Ensino Fundamental eram reduzidos, genéricos ou superficiais.
Entendemos ser imperativa a análise dos saberes disciplinares que os alunos egressos dos
cursos de Pedagogia irão desenvolver em suas aulas, como professores, uma vez que,
como registrou Gatti (2010), esses cursos quando apresentam disciplinas voltadas aos
diferentes saberes, estão distribuídas nas disciplinas de metodologias e de práticas de
ensino.
Libâneo (2015) aponta as características presentes ainda hoje nesses cursos,
afirmando que na formação do professor polivalente2 para a etapa inicial da Educação
1

Na abordagem tradicional, de acordo com Sacristán e Pérez-Gomez (1998), a formação docente é um
processo de aprendizagem do ofício de ensinar, realizado por meio de tentativas por parte dos professores
em formação, evidenciando a cisão entre a teoria e a prática.
2
Lima (2007 apud CRUZ; BATISTA NETO, 2012, p. 387) considera que “o professor polivalente seria
um sujeito capaz de apropriar-se e articular os conhecimentos básicos das diferentes áreas do conhecimento
que compõem atualmente a base comum do currículo nacional dos anos iniciais do Ensino Fundamental,
desenvolvendo um trabalho interdisciplinar”. Para essa pesquisadora, portanto, a polivalência estaria
associada a uma atuação interdisciplinar.
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Básica,

[...] é frequente a predominância do aspecto metodológico das
disciplinas sobre os conteúdos. Nesse caso, o sentido de pedagógico
se limita a um conhecimento teórico genérico e o conhecimento
disciplinar se restringe à metodologia do ensino das disciplinas, no
entanto, desvinculada do conteúdo que lhes dá origem, pois como
mostram as pesquisas mencionadas3, aos futuros professores não são
ensinados os conteúdos do currículo do Ensino Fundamental. Nas
demais licenciaturas, em que se forma o professor especialista em
conteúdos de certa área científica, há visível ênfase nesses conteúdos e
pouca atenção à formação pedagógica, quase sempre separada da
formação disciplinar (LIBÂNEO, 2015, p. 630-631, grifo nosso).

O magistério para os anos iniciais tem carregado o estigma de ser um “trabalho
fácil”. Os professores que atuam nas escolas são vistos como profissionais
“razoavelmente medíocres, que não precisam de grande formação, grandes condições
salariais, que qualquer coisa serve para ser professor” (NÓVOA, 2007, p. 12), fazendo
jus ao ditado popular “quem sabe faz, quem não sabe ensina” (MELLO, 2000, p. 98).
Porém, sabemos que o trabalho docente não é fácil, envolve a relação com o outro, o
conhecimento a respeito de como o outro aprende e variados saberes que serão
apresentados e discutidos mais à frente a partir dos trabalhos desenvolvidos por António
Nóvoa, David Gauthier, Donald Shön, Jacques Therrien, Lee Shulman e Maurice Tardif,
cuja abrangência evidencia os desafios da formação inicial dos professores e do seu
trabalho. Apesar do senso comum4 considerar que os professores ensinam coisas básicas
“como ler, escrever e contar” (LÜDKE; BOING, 2012, p. 433), concordamos com Cunha
(2007, p. 36-37) que:

[...] em suas atividades pedagógicas diárias, 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. Em outras palavras, os professores tratam da gestão da
matéria e da gestão da sala de aula e, por isso, necessitam utilizar
diferentes ‘saberes’ necessários à consecução dos objetivos
previamente definidos.
3

As pesquisas que o autor menciona em seu artigo são as de Gatti e Nunes (2009), Libâneo (2010a, 2010b,
2013)
4
A compreensão que adotaremos neste trabalho para “senso comum” é a de “representação social”
apresentada na Teoria das Representações Sociais elaborada por Serge Moscovici, em 1961 e que se refere
ao “estudo do pensamento “ingênuo”, do “senso comum” (ABRIC, 2000, p. 27), ao “estudo de como, e por
que as pessoas partilham o conhecimento e desse modo constituem sua realidade comum, de como eles
transformam ideias em práticas”, Moscovici (1990 apud DUVEEN, 2003, p. 8).
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Diversas pesquisas (PIMENTA, 1999; MELLO, 2000; FAUSTINO, 2011;
ROCHA, 2013; LOPES e VAZ, 2014; GATTI, 2010, 2013-2014; LIBÂENO, 2013),
indicam que a maior parte dos cursos de licenciatura não dá continuidade ao
desenvolvimento dos conteúdos aprendidos na Educação Básica. Mello (2000)
especificamente, afirma que muitos alunos saem da Educação Básica para as licenciaturas
sem domínio pleno e nem ao menos satisfatório das competências previstas para egressos
dessa etapa da educação e que os jovens que se preparam para serem professores dos anos
iniciais do Ensino Fundamental não têm em seus cursos superiores aprofundamento e
ampliação dos conhecimentos que eles terão de ensinar. A autora compara a formação do
professor polivalente em cursos de Pedagogia e Faculdades de Educação com os
professores das demais licenciaturas e diz que aos primeiros, os pedagogos, imprimiu-se
“uma identidade pedagógica esvaziada de conteúdos”, pois esses docentes lecionarão
para os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental com os conhecimentos adquiridos
enquanto alunos do Ensino Médio (MELLO, 2000, p. 99), o que também foi apontado
por Libâneo (2013) treze anos depois.
O que os futuros professores precisam saber para serem professores e como devem
ser formados, gerou inúmeros estudos em todo mundo. Borges (2001) considera que os
trabalhos de Lee Shulman (1986, 2004) sobre saberes docentes é um dos mais
importantes, tendo influenciado tanto as reformas norte-americanas dos anos 1990 quanto
o meio acadêmico e as políticas educacionais. Ele identificou três tipos de conhecimento
dos professores: conhecimento da matéria (subject knowlege matter), conhecimento
pedagógico (pedagogical knowledge matter) e conhecimento curricular (curricular
knowledge).
Preocupados com a natureza dos saberes dos professores, Clermont Gauthier e
colaboradores (1998) identificaram três categorias de saberes relacionadas à profissão
docente: ofícios sem saberes, saberes sem ofício e ofícios feitos de saberes.
Maurice Tardif (2008), autor mais usado no Brasil como disse André (2009),
classifica os saberes dos professores, que são originários de diferentes fontes e com os
quais estabelecem diferentes relações, em: saberes da formação profissional, saberes
disciplinares, saberes curriculares e saberes da experiência.
Embora os estudos sobre os saberes docentes tenham tentado explicar não
somente como esses saberes são elaborados, mas também como orientam a prática
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docente, as questões então levantadas por Tardif (2008, p. 295) suscitam novas pesquisas:

Que saberes encontramos na base da profissão docente? Quais são as
fontes desses saberes e seus modos de integração no trabalho dos
professores? Quem os produz e os legitima? Os professores são
somente “transmissores de saberes” ou produzem, no âmbito da
profissão, um ou saberes específicos? Se a segunda hipótese for
verdadeira, como esses saberes podem ser “objetivados” e incorporados
em programas de formação? Qual é o papel dos saberes na estruturação
da identidade profissional dos professores? Como os saberes intervêm
na divisão do trabalho no interior da profissão e da instituição escolar?
Os saberes oriundos das ciências da educação e da pesquisa dão origem
a novas práticas? Como os saberes transmitidos pela escola, que servem
de alicerce à formação escolar dos alunos através da organização das
matérias e da estruturação dos programas do primário e do secundário,
afetam a missão dos profissionais do ensino?

No Brasil, de acordo com Nunes (2001), é a partir da década de 1990, ainda
timidamente, que se iniciam pesquisas que enfatizam 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. A pesquisadora, ao discutir sobre os saberes docentes e a formação de
professores, focalizou estudos de Therrien (1995), Silva (1997) e Pimenta (1999) que
destacaram a relevância de pesquisas que se voltaram à identificação e análise dos saberes
que se iniciam a partir do enfoque dos próprios sujeitos especificamente envolvidos, ou
seja, dos professores, uma vez que a formação docente, de acordo com Nóvoa (2009,
s/p.), “está muito afastada da profissão docente, das suas rotinas e culturas profissionais
[sendo necessária] uma formação de professores construída dentro da profissão”.
É com esse olhar que se poderá compreender a complexidade da prática
pedagógica e dos diversos 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.
Nesta direção, buscamos focalizar os saberes disciplinares5 apropriados por
professores polivalentes tendo como fio condutor a Teoria das Representações Sociais
(TRS) elaborada por Serge Moscovici ([1978], 2012) e complementada por Denise
5

Expressão adotada por nós sempre que nos referirmos aos conteúdos específicos que são trabalhados nos
anos iniciais do Ensino Fundamental.
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Jodelet (2001), definida como abordagem processual, e à tipologia desenvolvida por
Maurice Tardif (2008, p. 38), que define os saberes disciplinares (matemática, história,
literatura e outros) como aqueles que “são transmitidos nos cursos e departamentos
universitários independentemente das faculdades de educação e dos cursos de formação
de professores. Os saberes das disciplinas emergem da tradição cultural e dos grupos
sociais produtores de saberes”.
Consideramos que há entre a TRS e a tipologia proposta por Tardif (2008) um
possível diálogo, posto que para este autor, o saber docente não é aquilo que se pensa ou
se faz a partir das representações de ordem pessoal, mas é um saber relacionado com o
cenário do trabalho educativo e seus atores e que se estabelece inserido em uma
sociedade.
Quanto às representações sociais, Moscovici (2003a, p. 40), explica que elas
podem influenciar no comportamento de sujeitos participantes de uma coletividade já que
elas não são criadas por um indivíduo de forma isolada e se apresentam como “produto
de nossas ações e comunicações” sendo assim os profissionais exercem muitas vezes sua
atividade sem sabê-lo. A esse respeito Moscovici (2003a, p. 40-41) nos fala que as
representações sociais

possuem, de fato, uma atividade profissional: Eu estou me referindo
àqueles pedagogos, ideólogos, popularizadores da ciência ou
sacerdotes, isto é, os representantes da ciência, culturas ou religião, cuja
tarefa é cria-las e transmiti-las, muitas vezes, infelizmente, sem sabe-lo
ou querê-lo.

Em seu estudo sobre a teoria moscoviciana, Alves-Mazzotti (2008b) registrou que
construímos nossas representações pessoais, nossas práticas, enquanto grupo profissional
inserido em um segmento sociocultural. E é a partir da construção dessas representações
que se dá o ato de ensinar.
Com relação aos saberes disciplinares, pesquisa desenvolvida por Maia (2012)
mostrou a superficialidade com que esses saberes são abordados durante a formação
inicial, evidenciada pelas dificuldades que os professores têm para dar aula, pela
insegurança devido a não dominarem os conteúdos a serem ensinados aos alunos dos anos
iniciais do Ensino Fundamental, a não conseguirem adaptar o conhecimento científico em
conhecimentos escolares e também devido ao fato de os professores não serem
reconhecidos como aqueles que conhecem seu trabalho. A autora referencia Tardif (2008,
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p. 39) ao afirmar que o professor é “alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina
e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação
e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com
os alunos”.
A pesquisa realizada por Lopes e Vaz (2014) a respeito da formação de professores
que ensinam matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental mostrou que uma das
professoras participantes do Clube de Matemática não se percebia sendo preparada para
trabalhar com os diversos campos dos conhecimentos abrangidos nessa etapa de
escolarização no curso de licenciatura em Matemática, mas sim sendo formada para ser
um matemático. Seu relato nos faz refletir sobre os conhecimentos específicos que serão
ensinados aos alunos nesses cinco anos e quanto aos conhecimentos pedagógico-didáticos
que orientarão a prática docente, posto que ambos andam juntos. O que nos leva a
questionar quais seriam os conhecimentos que os professores deveriam ter que lhes
permitisse ensinar como, por exemplo, a “matemática de maneira mais eficaz, fazendo
com que seus alunos aprendam” (LOPES; VAZ, 2014, p. 1022). A professora participante
desse Clube de Matemática afirmou que não tinha dúvidas em relação à Matemática em
si, porém não sabia como operacionalizar esses saberes prática.
Em pesquisa sobre o conhecimento de Ciências e seu ensino para alunos do 1º ao
5º ano, Rocha (2013) constatou que o professor que ensina Ciências também ensina as
demais disciplinas do Ensino Fundamental sendo um “professor polivalente”, um
“professor generalista” e que a falta de conhecimento específico pode interferir
diretamente na maneira como o professor aborda determinada área de conhecimento,
desenvolvendo temas de forma descontextualizada, simplificada e possivelmente repleta
de conceitos e concepções equivocadas. A pesquisadora também verificou a ausência de
articulação entre os saberes disciplinares e os conteúdos pedagógicos no curso de
Pedagogia, o que também contribui para as dificuldades que os professores enfrentam
para ensinar conteúdos específicos a seus alunos.
Professores que participaram de pesquisa realizada por Faustino (2011),
lecionavam Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental e fizeram formação
continuada, disseram que dominavam mais os conteúdos matemáticos a serem ensinados
do que os que não a fizeram. Suas afirmações evidenciam a relevância de estudos que se
debrucem sobre a formação inicial considerando o que os futuros professores sabem a
respeito dos diferentes campos do conhecimento a serem ensinados, conhecimentos esses
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adquiridos muitas vezes apenas enquanto alunos egressos da Educação Básica. Quanto à
formação continuada, Faustino (2011, p. 124-125) considera que as necessidades dos
professores “devem ser investigadas e consideradas na elaboração das propostas dos
programas de formação, pois a eficácia dessas ações tem relação intrínseca com o
atendimento a essas necessidades”. Porém, cabe registrar que a formação continuada não
tem por objetivo preencher lacunas da formação inicial (GATTI; BARRETO, 2009) e sim
propiciar troca de experiências, compartilhamento de saberes e diferentes olhares sobre o
universo escolar (OLIVEIRA, 2014).
Tomando como base pesquisas que investigam os saberes necessários para o
exercício da docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a proposta de
investigação desse trabalho é sobre como os professores que atuam nesta etapa da
Educação Básica representam socialmente os conhecimentos específicos que deveriam
ensinar a seus alunos, saberes definidos por Gauthier et al (1998) e Tardif (2008) como
saberes disciplinares. Também nos interessa compreender como a formação inicial
contribui para a apropriação desses conhecimentos, pois nossa hipótese é que os futuros
professores podem pouco saber a respeito dos saberes disciplinares com os quais irão
realizar sua tarefa docente.
Nosso objetivo é identificar, analisar e comparar as representações sociais de
saberes disciplinares de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que atuam
em escolas da rede pública (municipais e federais) do Rio de Janeiro. Para isso,
elaboramos quatro questões que orientam o desenvolvimento dessa pesquisa, sendo elas:
•

Como os diferentes saberes disciplinares foram abordados durante a formação
inicial dos professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental?

•

O que os professores consideram que falta nos cursos de formação com relação
aos saberes disciplinares?

•

Quais dificuldades os professores têm em relação aos saberes disciplinares?

•

Que princípios, crenças e sentidos são relacionados por esses professores aos
saberes disciplinares e habilidades necessários para ensinar?
Na tentativa de responder tais questões organizamos os seguintes capítulos. O

primeiro, cujo título é Saberes Disciplinares e a Formação Inicial Docente aborda a
formação de professores para, em seguida, partindo da complexidade, multiplicidade e
heterogeneidade dos saberes docentes em suas diversas conceituações e tipologias
focalizar mais intensamente os saberes disciplinares, apontando diferentes pesquisas e
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seus resultados.
O segundo capítulo intitulado A Teoria das Representações Sociais apresenta o
referencial teórico que embasa a pesquisa advindo da obra seminal de Serge Moscovici e
sua principal representante Denise Jodelet. No terceiro, Procedimentos Metodológicos,
é traçado o caminho percorrido no desenvolvimento da pesquisa, o perfil dos participantes
e a apresentação dos métodos de coleta e análise dos dados. No quarto capítulo,
Apresentação e discussão dos resultados, partimos das análises realizadas alicerçandonos nas representações dos sujeitos envolvidos, com o intuito de identificar e comparar
suas representações sociais de saberes disciplinares. Por último nas Considerações
Finais procuramos responder às questões de estudos e mostrar como os professores dos
anos iniciais se apropriam dos saberes disciplinares e como os integram no seu dia-a-dia.
Esperamos que nossa pesquisa fomente a continuidade de estudos relativos aos
saberes disciplinares que os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental
precisam ensinar a seus alunos, evidenciando que a elaboração de propostas políticas que
visem uma formação docente mais centrada no contexto educacional e social são
relevantes e necessárias.

19

2. SABERES DISCIPLINARES E A FORMAÇÃO INICAL DOCENTE

Iniciaremos nosso trabalho com um breve registro da história dos cursos de
Pedagogia responsáveis pela formação dos professores da Educação Infantil e primeiros
anos do Ensino Fundamental.
De acordo com Gatti, Barreto e André (2011, p. 97), os cursos específicos para
formação de professores para o ensino das “primeiras letras” data do século XIX com a
criação das Escolas Normais e “essas escolas correspondiam, à época, ao nível secundário
e, posteriormente, ao ensino médio, a partir de meados do século XX” e continuaram a
responder pela formação docente para essas etapas.
O curso de Pedagogia “regulamentado em 1939, destinado a formar bacharéis
especialistas em educação e complementarmente, professores para as Escolas Normais
em nível médio” (GATTI, 2010, p. 1356) teve o mesmo modelo adotado nos cursos de
licenciaturas arraigados na formação bacharelesca e configurados na dissociação entre o
conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico. A padronização do curso decorre
das diretivas e normas da época, em que todas as licenciaturas estavam adequadas ao
esquema “3+1” (três anos de estudos destinados aos conteúdos específicos e um ano à
Didática Geral e Didática Especial). “Todo licenciado em Pedagogia, portanto, era
também, e a priori, bacharel nesse campo de conhecimento” (SCHEIBE; DURLI, 2011,
p. 87) e preparado para atuar no Ensino Normal.
Esse modelo se manteve ao longo de mais de 20 anos e assim permaneceu, mesmo
com o advento da Lei n. 4024/61 (BRASIL, 1961), que “atribuía ao Curso Normal de
nível médio a tarefa de formar os professores para o magistério primário, não se referindo
ao Curso de Pedagogia” (CASTRO, 2007, p. 203).
Em 1962, o Parecer 251/62 (BRASIL, 1962) definiu o currículo mínimo do
bacharelado, que formava o técnico em Educação, e o da licenciatura, que formava o
professor das disciplinas pedagógicas. A diferença entre as duas modalidades era marcada
por três disciplinas cursadas no último ano da licenciatura: Psicologia da Educação,
Elementos de Administração Escolar, Didática e Prática de Ensino, esta última entendida
como Estágio supervisionado.
A Reforma Universitária de 1968 (BRASIL, 1968) fixou normas de organização
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e funcionamento do ensino superior e, em seu artigo 306, definiu que a graduação em
Pedagogia habilitaria especialistas em Supervisão, Orientação, Administração,
Planejamento e Inspeção Educacional, cabendo ao Curso Normal a formação do professor
primário. No ano seguinte, o Parecer n. 252/69, que foi incorporado à Resolução
Resolução/CFE n. 2/69, fixou o mínimo de conteúdo (distribuído entre núcleo comum e
parte diversificada)7, a duração de quatro anos e o curso passou a ter duas modalidades
de licenciatura: a plena e a curta. Michalovicz (2015, p. 7) considera que “as habilitações
introduzidas pelo Parecer nº 252/1969 o curso de Pedagogia passou a se estruturar a partir
da dicotomia entre teoria e prática do ensino, marcando a formação do pedagogo com
uma forte fragmentação teórico-prática”.
Nos anos 1970, várias indicações foram encaminhadas ao então Conselho Federal
de Educação (CFE)8, a reboque da Reforma do Ensino Fundamental e Médio promovida
pela Lei n. 5.692/71 (BRASIL, 1971), e definiram normas, princípios, diretrizes e
procedimentos para nortear a formação do profissional da educação, como explica
Brzezinski (1996). Por sua vez, Castro (2007, p. 206) registra que esta lei

trouxe consequências para os cursos de Pedagogia, na medida em que,
em seu artigo 30, ao definir as exigências de formação do corpo
docente, apontava o curso de licenciatura plena em nível superior como
formador de professores para atuarem em todo o ensino de 1º e 2º graus,
considerando que quem pode o mais pode o menos e desconhecendo,
de certa forma, as especificidades dos anos iniciais da escolarização.

Os anos 1980 colocou em discussão o modelo de formação dos profissionais da
Educação. “a ênfase até então dada à formação do especialista diminuiu em prol da
formação de um profissional mais generalista” (CASTRO, 2007, p. 207), para o que
Saviani (2008, p. 51) nos chama a atenção, ao afirmar que as legislações dos anos 70 e
80 taxaram os pedagogos de “generalistas”,

pois se procurou privilegiar a formação de técnicos por meio das
habilitações com funções supostamente bem específicas no âmbito das
6

Art. 30. A formação de professores para o ensino de segundo grau, de disciplinas gerais ou técnicas, bem
como o preparo de especialistas destinadas ao trabalho de planejamento, supervisão, administração,
inspeção e orientação no âmbito de escolas e sistemas escolares, far-se-á em nível superior.
7
Núcleo Comum: Didática Geral; Filosofia da Educação; Psicologia da Educação; História da Educação;
Estrutura e Funcionamento do Ensino; Parte diversificada: disciplinas definidas conforme a habilitação
cursada e Estágio supervisionado.
8
Com a Lei 4.024/61, foi criado o Conselho Federal de Educação(CFE), mas foi extinto em 1994. Em
1995, foi criado o Conselho Nacional de Educação (CNE) que ainda se encontra em atividade.

21

escolas e sistemas de ensino que configurariam um mercado de
trabalho, demandando em consequência, os profissionais com uma
formação específica que seria sugerida pelo curso de Pedagogia. Daí a
reestruturação desse curso exatamente para atender a referida demanda.

Em 1986, com a Reformulação do Curso de Pedagogia, o CFE a partir do Parecer
n. 161 (BRASIL, 1986), concedeu aos cursos de Pedagogia a possibilidade de oferecer a
formação para docência de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental, o que já estava sendo
realizado por algumas instituições privadas. De acordo com Castro (2007, p. 2008), nesse
Parecer “se apoiariam os primeiros ensaios de formação superior do professor primário”.
Nos anos 1990 tem início a “Década da Educação”. Em 1996, com a Lei n. 9394
(BRASIL, 1996), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), é instituída
a formação em nível superior como formação mínima aos docentes que atuariam na
educação infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental contando com
prazo de 10 anos como período de transição e ajuste para efetivação,

elevando o status profissional dos professores da educação infantil e
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, e o estabelecimento de uma
configuração específica para os cursos de licenciatura, distinguindo-os
dos bacharelados e livrando a formação pedagógica de sua histórica
posição de “apêndice” (SARLO, 2015, p. 11).

Porém o Decreto 3.276, de 06 de dezembro de 1999 registra em seu § 2o que “a
formação em nível superior de professores para a atuação multidisciplinar, destinada ao
magistério na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, far-se-á,
preferencialmente, em cursos normais superiores", conforme redação dada pelo Decreto
3.554 (BRASIL, 2000).
Conseguimos identificar a persistência do esquema “3+1” e as dificuldades
encontradas para romper com um modelo que parece perdurar por mais de 70 anos. Sarlo
(2015, p. 12) lembra que “as primeiras adaptações de currículo só se iniciaram em 2002”
quando o Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno (CNE/CP) instituiu as
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Formação de Professores da Educação
Básica em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena por meio da
Resolução n. 1, de 18 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002).
Em 2006, o CNE/CP publica a Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006,
que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em
Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006), propondo este curso como licenciatura e

22

atribuindo a ele, de acordo com o Art. 4º,

a formação de professores para exercer funções de magistério na
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos
cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação
Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas
quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.

Configurava-se assim uma amplitude de atribuições oferecida por essa
licenciatura, tendo, porém, como eixo, a formação de professores para os anos iniciais do
Ensino Fundamental e constatando-se pelas orientações dessa Resolução uma dispersão
disciplinar em função da abrangência do curso, de sua duração e carga horária (GATTI;
BARRETO; ANDRÉ, 2011).
Em 2015, o CNE/CP definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação
inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada com a
Resolução CNE/CP n. 2, de 1º de julho de 2015 (BRASIL, 2015). Em uma primeira
análise desta Resolução, percebemos pontos importantes a serem destacados tais como a
articulação das instituições formadoras com os sistemas de ensino; a articulação entre a
teoria e a prática no processo de formação; a consideração das instituições de Educação
Básica como espaço de formação docente; e o repertório de conhecimentos teóricos e
práticos por parte dos egressos da formação inicial, além do domínio de conteúdos
específicos e pedagógicos. Percebe-se no texto da resolução alterações significativas em
relação ao papel dos cursos de formação docente em comparação às legislações
anteriores.
No entanto, a busca por uma melhor formação para os docentes ainda não cessou.
Como dito anteriormente, Gatti (2010) elencou em sua pesquisa dados que mostram como
é atual a necessidade de maior atenção à formação docente. De acordo com ela, os
diversos campos dos conhecimentos (diversas disciplinas) a serem ensinados não estão
presentes no currículo e ementas dos cursos de formação inicial para os professores dos
anos iniciais da Educação Básica nos cursos de licenciatura em Pedagogia que têm como
eixo a formação de professores para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Sobre isto,
Gatti (2010, p. 1368) informa que:

A licenciatura em Pedagogia responde atualmente pela formação de

23

professores do 1º ao 4º/5º ano do Ensino Fundamental e da educação
infantil... Chama a atenção o fato de que apenas 3,4% das disciplinas
ofertadas referem-se à “Didática Geral”. O grupo “Didáticas
Específicas, Metodologias e Práticas de Ensino” (o “como” ensinar)
representa 20,7% do conjunto, e apenas 7,5% das disciplinas são
destinadas aos conteúdos a serem ensinados nas séries iniciais do
Ensino Fundamental, ou seja, ao “o que” ensinar. (grifo nosso).

A citação acima nos permite perceber a fragilidade curricular em relação aos
saberes disciplinares e o quanto estes são importantes para a formação de futuros
professores. Gatti (2010, p. 1370) afirma, ainda, que “pode-se inferir que a parte
curricular que propicia o desenvolvimento de habilidades profissionais específicas para a
atuação nas escolas e nas salas de aula fica bem reduzida”. É com esses currículos que os
professores saem dos seus cursos de Pedagogia e vão para o campo de trabalho, nas
escolas, e lecionam conteúdos específicos apesar das lacunas em sua formação.
É necessário que lancemos um olhar cuidadoso aos estudantes dos cursos de
licenciatura que “provêm, em sua maioria, de escolas públicas – escolas que apresentam
problemas na formação oferecida” (GATII, 2014, p. 48), além de levar em conta seu
desempenho ao saírem do Ensino Médio. Conforme os
resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – mesmo
considerando a não paridade total com o grupo de licenciando -, em que
a média obtida por esses alunos foi, em 2006, de 34,94 pontos e, em
2008, de 37,27 pontos, em 100 possíveis, verificamos que a
escolaridade anterior realizada em escola pública evidencia grandes
carências nos domínios de conhecimentos básicos. É com esse cabedal
que a maioria dos licenciandos adentra nos cursos de formação de
professores (GATTI, 2010, p. 1364-1365).

Sarlo (2015, p. 13) aponta uma outra preocupação em relação a como se dá a
formação dos futuros professores:

A necessidade de formar 600 mil professores com qualificação
adequada para a demanda, com uma abertura inicial de 331 mil vagas,
dando prioridade aos cursos de Pedagogia e às licenciaturas de
disciplinas para as quais faltam professores, como Física, Química,
Matemática, Biologia e Artes, é uma excelente iniciativa. Mas como se
dará essa formação?

Lüdke e Boing (2012, p. 435) haviam enfatizado que aos licenciados de Pedagogia
cabe a tarefa de “ensinar tudo a todos” não deixando claro para esses futuros professores
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quais os conhecimentos específicos desse campo de trabalho.
Em sua pesquisa, Faustino (2011) abordou o domínio dos conteúdos matemáticos
de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que haviam concluído o curso de
Pedagogia e que lecionavam essa disciplina, distribuindo os conteúdos em quatro blocos:
Números e operações; Espaço e Forma; Grandezas e Medidas; e Tratamento da
Informação. A análise dos resultados revelou que os conteúdos que “os professores mais
dizem dominar bem são os do bloco Números de Operações, a saber: adição, subtração,
multiplicação por unidades, multiplicação por dezenas e centenas e divisão com um
número na chave, ou seja, as quatro operações” (FAUSTINO, 2011, p. 157). É possível
que esse bloco de conteúdos esteja mais próximo do cotidiano escolar, fazendo com que
os professores enfatizem mais a importância e o ensino das quatro operações. Os
conteúdos que os professores disseram não dominar deste bloco foram: “transformação
de números racionais, da representação fracionária mista em fracionária imprópria e viceversa, frações mistas, transformação de números racionais, da representação fracionária
em porcentagem e vice-versa, ou seja, conteúdos referentes ao conjunto dos números
racionais” (FAUSTINO, 2011, p. 158), possivelmente operações mais difíceis de
desenvolver com os alunos. A pesquisadora questiona ainda se as dificuldades registradas
pelos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental em relação ao conceito do número
racional não são originárias das dificuldades dos seus próprios professores. O que pode
indicar que o baixo rendimento das crianças pode ser devido, também à falta de
compreensão dos saberes da disciplina Matemática por parte dos professores que a
lecionam. Faustino (2011) explica que não foi possível investigar a prática dos
professores em sala de aula, o que consideramos fundamental para a compreensão do
trabalho docente realizado neste espaço e, sobretudo como se dá a articulação entre
saberes teóricos e saberes práticos.
A falta de articulação entre saberes disciplinares e conteúdos pedagógicos nos
cursos de formação em Pedagogia foi identificado por Rocha (2013) ao focalizar os
conhecimentos de Ciências e seu ensino nesses cursos. A análise dos dados coletados pela
pesquisadora apontou que:

a) os professores apreenderam/construíram conhecimentos sobre
Ciências e seu ensino principalmente na sua prática docente cotidiana;
b) os manuais didáticos foram as principais fontes de aquisição desses
conhecimentos, seguidos da internet e das revistas de divulgação
científica e escolar; c) os professores apreenderam conhecimentos sobre
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Ciências e seu Ensino no curso de Pedagogia mais relacionados aos
fundamentos teórico-metodológicos do Ensino de Ciências (ROCHA,
2013, p. xi).

O que nos chama a atenção é que esses professores buscam conhecimento sobre
conteúdos de Ciências que irão ensinar “fora” da formação inicial, isto é, durante a
formação inicial podem não ter visto ou visto de maneira superficial tais conteúdo, como
diversas pesquisas já apontaram. O professor que ensina Ciências nos primeiros anos do
Ensino Fundamental, como dito anteriormente, é, na grande maioria das vezes, aquele
formado em Pedagogia na modalidade licenciatura e que além de Ciências ensina também
as demais disciplinas do currículo dessa etapa da Educação Básica. “Ser professor/a dos
anos iniciais do Ensino Fundamental implica lecionar diversas áreas de conhecimento e
se colocar diante de vários outros conhecimentos” (CRUZ; BATISTA NETO, 2012, p.
385). Diferente dos professores que lecionam nos anos finais do Ensino Fundamental e
Médio, que são chamados “professor especialista” por ter recebido formação específica
em determinada área de conhecimento. A esse respeito (GATTI; BARRETO; ANDRÉ;
2011, p. 97) afirmam que a

formação de professores para os anos iniciais da escolarização sempre
foi separada da formação dos professores de disciplinas específicas, e,
por muitos anos, houve separação também em nível escolar: os
primeiros eram formados em nível secundário (hoje, médio), e os
segundos, em nível superior, em cursos isolados por área de
conhecimento, nos chamados bacharelados. Essa condição deixou
marcas de valor acadêmico e social que se refletem até nossos dias

Assim como a pesquisa de Rocha (2013), a de Lopez e Vaz (2014) sobre a
formação de professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental nos leva a questionar se os professores oriundos da licenciatura em
Pedagogia devem, de fato, se apropriar dos conhecimentos específicos que devem ensinar
aos alunos de 1º ao 5º ano. Segundo Rocha (2013, p. 158), alguns autores consideram que
os “professores polivalentes” não precisam

dominar o conteúdo específico de Ciências Naturais, uma vez que eles
poderiam aprender sobre ele enquanto ensinam. Além disso, dominar o
assunto poderia não oportunizar aos alunos buscar seu próprio
aprendizado. Outros autores afirmam que o grande desafio para esses
professores e para seus formadores é o de romper com o modelo do
déficit de conhecimento de conteúdo desses professores, através da
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introdução de atividades investigativas, no plano social da sala de aula
(Russel, 1976; Carvalho, 1991; Maués, Vaz, 2005; Lima, Maués, 2006).

A este respeito, concordamos com a afirmação de Rocha (2013) ao declarar que a
falta de conhecimento de Ciências ̶ e isso vale para os demais conhecimentos específicos
̶ podem interferir em como os professores abordam determinada área de conhecimento
em suas aulas e ao buscar aprendizado em outras fontes para desenvolver esses
conhecimentos “podem limitar o Ensino de Ciências a uma transmissão de conhecimentos
científicos descontextualizados, simplificados e carregados de concepções equivocadas
(ROCHA, 2013, p. 161).
Além da falta de conhecimento dos conteúdos específicos, nos preocupa a
dissociação entre teoria e prática presente nos cursos de formação de professores.
Gauthier e colaboradores (1998) entendem que essa dissociação seria os saberes sem
ofício, ou seja, os saberes produzidos nos centros acadêmicos que desconsideram as
condições reais do exercício da profissão. Para esses autores, conforme expressa AlvesMazzotti (2008a, p. 529), “este é um fator que contribui para a desprofissionalização da
atividade docente, na medida em que reforça, nos professores a ideia de que o
conhecimento gerado pela universidade nada oferece de realmente útil”. Em sua pesquisa,
Alves-Mazzotti (2008a) coletou relatos de professoras de escolas públicas do Rio de
Janeiro nos quais afirmavam que nada do que usavam na prática foi aprendido durante a
formação, ou que o que aprenderam na formação não serviu ou não sabem como usar na
prática.
Então, quais seriam os saberes necessários à formação docente?
De acordo com Almeida e Biajone (2007), com a intenção de requerer status
profissional para os professores é nos Estados Unidos e Canadá que começa, no final da
década de 1980, um movimento com proposta de reformas para a formação inicial de
professores da Educação Básica norteado pelas pesquisas de Lee Shulman, que
desenvolveu o conceito de base de conhecimento (knowledge base) para o ensino,
definido como “o corpo de compreensões, conhecimentos, habilidades e disposições de
que um professor necessita para atuar efetivamente numa dada situação de ensino”
(SHULMAN, 2004 apud ALMEIDA; BIAJONE, 2007, p. 283).
Procurando começar um processo de profissionalização e reconhecimento
favorável à profissão, tentando desconstruir a ideia da vocação que ainda impregna
concepções sobre o fazer dos professores, pesquisadores se interessaram em identificar e
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sistematizar os saberes apropriados pelos professores, entendendo que uma base de
conhecimento forneceria uma estrutura que orientaria a formação docente.
Almeida e Biajone (2007) analisaram as obras de Shulman, Gauthier, e Tardif e
ponderaram que esses pesquisadores apontavam variações e diferenças nas reformas
educacionais ocorridas em diversos países, porém sinalizavam que havia objetivos e
princípios comuns, apresentando tipologias e concepções acerca de saberes docentes.
Para Shulman, as pesquisas que têm fundamentado os estudos sobre programas de
formação e certificação docente são importantes, mas não são a única fonte investigativa
do conhecimento de ensino. Tais pesquisas têm focado em “como os professores
administram suas classes, organizam as atividades, alocam tempos e turnos, estruturam
tarefas, fazem críticas e elogios, planejam lições e julgam o entendimento geral dos
estudantes” (ALMEIDA; BIAJONE, 2007, p. 287), porém deixam lacunas que se
caracterizam pelo que ele denomina de “paradigma ausente”, ou seja, “perdem-se
questões sobre o conteúdo das lições ensinadas” (idem, p. 287). Em suas pesquisas,
Shulman (1986; 2004) focalizou o conhecimento do conteúdo que seria objeto de ensino
e identificou três tipos de conhecimento dos professores: conhecimento da matéria
(subject knowlege matter), conhecimento pedagógico (pedagogical knowledge matter) e
conhecimento curricular (curricular knowledge).
Gauthier et al (1998) identificaram três categorias de saberes que estão
relacionados à profissão docente: ofícios sem saberes (quando o conhecimento é oriundo
da experiência pessoal); saberes sem ofício (quando os conhecimentos gerados pelas
Ciências da Educação, produzem saberes que, por não levarem em conta as condições
concretas do exercício do magistério, não são aplicáveis a elas); e ofícios feitos de saberes
(que engloba diversos saberes mobilizados pelo professor em sua prática de modo a
responder adequadamente às exigências das situações concretas e imprevisíveis do
cotidiano). Estes saberes são classificados em: disciplinares (conhecimento do conteúdo
a ser ensinado); curriculares (transformação da disciplina em programa de ensino); das
Ciências da Educação (saber profissional específico que não se relaciona diretamente com
a ação pedagógica); da tradição pedagógica (saber dar aulas, o que envolve adaptação e
modificação por meio do saber da experiência, podendo ser validado pelo saber da ação
pedagógica); da experiência (acumulado ao longo do tempo, gerando modos de
fazer/atuar particulares); e da ação pedagógica (relacionado ao saber da experiência, que
é testado e tornado público).
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Com relação aos saberes docentes, Tardif (2008) parte do pressuposto de que o
saber dos professores não se separa dos demais aspectos do ensino, da sua história, da
escola e da sociedade como se fossem dimensões autônomas e separadas como parecem
fazer alguns psicólogos e pesquisadores da Educação ao tornar autônomos saberes,
conhecimentos, pedagogia, didática, ensino, entre outros. Esses saberes na concepção de
Tardif (2008, p. 11) partem do princípio de que:

Na realidade, no âmbito dos ofícios e profissões, não creio que se possa
falar do saber sem relacioná-lo com os condicionantes e com o contexto
do trabalho: o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma
coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer. Além disso, o saber
não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber
deles e 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 com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares
na escola, etc. por isso, é necessário estuda-lo relacionando-o com esses
elementos constitutivos do trabalho docente.

Segundo sua classificação, os saberes dos professores que têm origem em
diferentes fontes e com os quais mantém diferentes relações, são: saberes da formação
profissional (aqueles transmitidos pelas instituições de formação de professores); saberes
disciplinares (que se integram na prática docente por meio da formação (inicial e
contínua) dos professores nas diversas disciplinas oferecidas nos cursos de formação;
saberes curriculares (que se referem aos objetivos, conteúdos, métodos que os professores
devem aprender a aplicar; e saberes da experiência (que se desenvolvem no trabalho
cotidiano e no conhecimento do meio) (TARDIF, 2008).
Ao concluírem sua explanação, Almeida e Biajone (2007) elaboraram um quadro
que sintetiza as tipologias propostas por Shulman, Gauthier e Tardif, conforme
apresentamos em seguida.

Quadro 1 - Classificação tipológica dos saberes docentes de Shulman, Gauthier e Tardif.
SHULMAN
Conhecimento do conteúdo
da matéria ensinada
Conhecimento pedagógico
da matéria
Conhecimento curricular

GAUTHIER
Ofício feito de saberes:
Saber disciplinar
Saber curricular

TARDIF
Saberes
da
formação
profissional
Saberes disciplinares

Saber
das
ciências
da Saberes curriculares
Educação;
Saber da tradição pedagógica
Saberes da experiência
Saber da experiência
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Saber da ação pedagógica
Fonte: Elaboração da própria autora, a partir de Almeida e Biajone (2007)

Quando nosso propósito é identificar, analisar e comparar as representações
sociais dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental a respeito dos saberes
disciplinares, consideramos que os estudos sobre os programas de formação e certificação
docentes no Brasil mostram que há escasso espaço nas grades curriculares dedicados a
respeito dos diferentes campos de conhecimento e que estes deveriam estar integrados
aos conteúdos pedagógicos para que os professores dos anos iniciais possam desenvolver
seu trabalho em suas salas de aula com seus alunos de maneira eficiente e eficaz.
Para Maués (2004), é possível perceber mudanças nas políticas públicas, tais
como a LDBEN (BRASIL, 1996) e as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia
(BRASIL, 2006) propostas para formação de professores que seguem a tendência das
reformas no plano internacional. Entretanto, estes esforços “têm causado polêmica entre
os responsáveis pelas políticas educacionais, os dirigentes e docentes universitários
vinculados à formação dos professores e os próprios profissionais do ensino que atuam
nas escolas”, pois se por um lado consideramos as novas maneiras de enxergar os saberes
docentes, temos, por outro, inquietações e questionamentos a respeito da formação
docente que estão sendo concretizadas “em detrimento da formação científica”
(UGGIONI, 2012, p. 73-74). Em síntese,

as mudanças evidenciadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
tiveram tanto repercussões positivas pela valorização da experiência
docente, como negativas pelo fato de que esta parece estar sendo feita
em detrimento da fundamentação teórico-científica. Ou seja, o objetivo
de “tornar a formação dos professores mais sólida intelectualmente por
meio de uma formação universitária de alto nível, da pesquisa em
ciências da educação e da elaboração de um repertório de
conhecimentos específicos ao ensino”, apontado por Borges e Tardif
(2001), está longe de ser alcançado (UGGIONI, 2012, p. 73-74).

Moraes (2009), baseada em Roy Bhaskar9, defende que o conhecimento não pode
9

The possibility of naturalism. Brighton (1979); Scientific realism and human emancipation. (1986);
Reclaiming reality: a critical introduction to contemporary philosophy (1993); A realist theory of science
(1997). Avila e Ortigara (2005, p. 2) explicam que, de acordo com “Bhaskar (2001) é a natureza dos objetos
que determina suas possibilidades cognitivas” e, no processo de conhecimento, “deve-se reconhecer o duplo
sentido dos objetos. Por um lado, o conhecimento é um produto social estabelecido mediante produções
sociais anteriores; por outro, a ação dos objetos do conhecimento ocorre independentemente da atividade
do pesquisador. A partir dessa constatação ontológica, o filósofo inglês justifica a apresentação de duas
dimensões dos objetos do conhecimento: a dimensão transitiva, em que o objeto é a causa material ou o
conhecimento anterior usado para gerar novo conhecimento; a dimensão intransitiva, na qual o objeto é a
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estar ancorado apenas na prática cotidiana e critica a formação docente baseada nas
“epistemologias da prática”, referindo-se especialmente a Tardif e sua epistemologia da
prática profissional, que aborda os saberes usados de fato pelos professores no cotidiano
ao desempenhar suas tarefas no espaço no qual atuam. A autora cita também Donald
Schön dizendo que este autor “supervaloriza o saber tácito, o conhecimento adquirido por
meio das experiências e põe em segundo plano o conhecimento escolar, tanto no que diz
respeito ao processo de ensino-aprendizagem na relação professor-aluno, quanto na
própria formação dos docentes” (idem, p. 591). Moraes (2009) afirma que não deseja
desqualificar a experiência dos docentes com sua prática, mas considera que os
professores se tornam frágeis diante dos desafios da sala de aula e da complexidade da
realidade social. Por esta razão considera que a atenção excessiva dada aos saberes da
prática docente menospreza o conhecimento e a teoria colocando em risco as Ciências
Humanas e Sociais, particularmente a Educação.
Tardif (2008, p. 54) pergunta se o corpo docente não lucraria se outros grupos
reconhecessem os professores como produtores de saberes e enquanto grupo produtor
reivindicador de “um controle socialmente legítimo” de sua profissionalidade, sem,
porém, investir na ilusão de que sozinhos, limitados aos seus saberes específicos fossem
capazes desse cometimento, mas possível se instituindo-se “uma verdadeira parceria entre
professores, corpos universitários de formadores e responsáveis pelo sistema
educacional”.
Não consideramos essa menção do autor como utópica, pois é por acreditar nessa
possibilidade que pretendemos compreender os significados que os professores dos anos
iniciais do Ensino Fundamental atribuem aos saberes disciplinares, como apreendem e
concretizam os conhecimentos com os quais exercem sua ação docente cotidiana, quais
suas crenças, valores, em que saberes se apoiam e, mais especificamente, as dificuldades
que enfrentam em seu trabalho com relação aos saberes disciplinares que devem ensinar
aos seus alunos.
Podemos dizer que defendemos uma formação docente que prepare o sujeito em
formação para enfrentar uma situação complexa e que saiba “deliberar, refletir sobre essa
situação e decidir. O docente tomador de decisões em interação com os alunos deve
recorrer a todos os seus conhecimentos para avaliar a situação” (GAUTHIER; TARDIF,

real estrutura ou mecanismo existente que age independentemente de homens e mulheres e das condições
que lhes permitem acesso ao objeto” (idem, p. 3-4).
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2010, p. 481). Corroboramos com a ideia de que os professores obtêm e aperfeiçoam
diversos conhecimentos ao longo da vida pessoal e profissional, diante das condições
impostas pelas situações de seu trabalho no cotidiano. Entendemos, como Tardif (2008),
que o saber profissional não é homogêneo e se compõe de diferentes e diversas
experiências inclusive fora do ambiente acadêmico.
Acreditamos que com esse estudo poderemos entender como os professores dos
anos iniciais do Ensino Fundamental se apropriam dos saberes disciplinares e como estes
são integrados ao seu fazer pedagógico (TARDIF, 2000), reconhecendo esses
profissionais como sujeitos de conhecimentos e geradores de saberes, considerando seus
repertórios a respeito do ensino (ALMEIDA; BIAJONE, 2007).
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3. A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

O referencial teórico adotado nesta pesquisa é a Teoria das Representações Sociais
(TRS) elaborada por Serge Moscovici, cuja obra seminal foi publicada em 1961.
De acordo com Rateau et al (2012, p. 1) a TRS é vista “como uma estrutura
conceitual flexível que nos possibilita entender e explicar a maneira que indivíduos e
grupos elaboram, transformam e comunicam suas realidades sociais” e ainda “podem ser
definidas como sistemas de opiniões, conhecimentos e crenças particulares a uma cultura,
a uma categoria social ou a um grupo com relação aos objetos no ambiente social”. Isto
porque os indivíduos em contato com diferentes grupos sociais adquirem e transmitem
crenças e valores que tornam possível compartilhar uma noção comum de coisas e de
outros indivíduos. Seria uma representação da realidade construída a partir das
características sociais dos sujeitos e compartilhada pelo grupo de pessoas com
características afins. Segundo Rateau et al (2012), podemos afirmar que todos os grupos
constroem representações sociais apesar de não compartilharem necessariamente dos
mesmos valores.
Para Moscovici (1976 apud DUVEEN, 2003a, p. 21) a representação social é

um sistema de valores, ideias e práticas [com dupla função: possibilitar
às pessoas orientação e controle de] seu mundo material e social e [...]
possibilitar que a comunicação seja possível entre os membros de uma
comunidade, fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem
ambiguidade.

Tomam forma e configuração específicas como produto originado do equilíbrio
de dois processos de influência social: a interação e a comunicação. A este respeito,
Jodelet (2001, p. 29-30) registra que Moscovici

insistiu particularmente no papel da comunicação social: primeiro, por
trata-se de um objeto próprio da Psicologia Social que contribui, de
modo original, para a abordagem dos fenômenos cognitivos. Em
seguida, a comunicação desempenha um papel fundamental nas trocas
e interações que concorrem para a criação de um universo consensual.

A TRS foi originada a partir do estudo da psicanálise realizada por Moscovici na
década de 1950, sendo marco inaugural a publicação de sua tese, na França, intitulada La
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psychanalyse, son image et son public, onde o teórico mostra como “uma teoria científica
é transformada em teoria do senso comum” (RATEAU et al, 2012, p. 2).
De acordo com Sá (2007), a teoria de Moscovici permaneceu por muito tempo no
que podemos chamar de certo anonimato, inclusive pelo público acadêmico, mesmo na
França, haja vista que uma segunda edição e em versão reduzida do texto original, só foi
lançada nesse país em 1976, ou seja, 15 anos após a primeira publicação. Em 1978 é feita
uma tradução para o português da primeira parte de seu estudo e publicado no Brasil.
Somente em 2012 é que foi feita uma tradução completa da obra e publicada no país.
Segundo Sá (2007), uma época de mais conhecimento da teoria tem início a partir
da década de 1980, entretanto torna-se alvo de duras críticas de autores como Harré
(1984) e Jahoda (1988), críticas respondidas por Moscovici (1988)10. Nessa mesma
década é consolidado o arcabouço teórico-conceitual das representações sociais, ainda
que necessitando de mais sustentação empírica, visto que, conforme Sá (2007, p. 592593), o próprio Moscovici insistia que “sua perspectiva psicossocial das representações
sociais era uma teoria ainda em construção, que dependia da constituição de uma extensa
base de sustentação empírica [sobre a qual] se produziriam contribuições
complementares”.
Moscovici ([1978]2012) não tinha como finalidade debater a Psicanálise, mas
compreender como esta é captada pelo leigo, visto que pretendia:

compreender como o saber científico enraizava-se na consciência dos
indivíduos e dos grupos. Ao estudar como o leigo se apropria de um
saber científico, ajustando-o a representações anteriores e construindo
assim uma representação social da psicanálise, Moscovici estudava
cientificamente o “senso comum” (SANTOS, 2005, p. 23).

No prefácio da obra de Moscovici, Lagache (2012, p. 9) explica o porquê de o
estudo das representações sociais partir da Psicanálise:

Ela tornou-se um objeto privilegiado para examinar em que se
transforma uma disciplina científica e técnica quando passa do domínio
científico para o domínio comum, como o grande público a representa
e a modela e por que meios é constituída a imagem que dela se faz.

10

Para o leitor desejoso de maiores esclarecimentos sobre as respostas de Moscovici às críticas de Jahoda,
indicamos a leitura de “Notes toward a description of social representatios” elencada nas referências.
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Dessa maneira, Moscovici consegue fazer uma troca entre um conceito teórico
abstrato, como o de representação social, pela análise de um objeto real. Essa análise, de
um objeto teórico tornando-o mais geral, tornou possível a elaboração de “um método
aplicável a outras representações sociais, a doença, a medicina, a educação, entre outras”
(LAGACHE, 2012, p. 9).
Para sua pesquisa, Moscovici ([1978]2012, p. 32) interrogou 2.265 sujeitos
divididos em seis grupos cujas proporções foram anteriormente fixadas considerando as
“condições de idade, sexo e profissão. Por razões técnicas, tanto de execução da enquete
como de definição exata das populações, não foi possível assegurar sempre a
representatividade de todas as amostras”, conforme ilustramos no quadro abaixo:
Quadro 2 – Sujeitos entrevistados por Serge Moscovici em sua tese de doutorado (1961)
População representativa (PR)
População classes médias (PM)
Subgrupo A
Subgrupo B
População liberal (PL)
População operária (PO)
População estudante (PE)
População dos alunos das escolas
de tecnologia (PT)

Amostra representativa da população parisiense como em
qualquer sondagem
Composta por industriais, funcionários, artesãos, donas de
casa. Dividido em dois subgrupos: “A”: Instrução e nível
sócio econômico mais baixos; “B”: mais elevados
Professores, médicos, técnicos, advogados e clérigos
Operários de todas as categorias, qualificados e não
qualificados
Estudantes da Universidade de Paris
Alunos de 18 a 22 anos dos cursos de: secretariado,
cerâmica, óptica, entre outros

Fonte: Dados organizados pela autora de acordo com Moscovici ([1978]2012)

A respeito do grupo pesquisado, Lagache (2012, p. 9-10) lamenta a lacuna
referente à ausência de psicanalistas, sem imputar responsabilidade ao pesquisador que
nada negligenciou, que poderiam mostrar através dos

modelos psicológicos [como] membros de uma sociedade refletem
sobre sua experiência e sua conduta [uma vez que os psicanalistas]
poderiam informar sobre a maneira como os pacientes, do início ao fim
do tratamento, formam a representação da psicanálise e o que esperam
dela. Alguns psicanalistas responderam à solicitação que lhes foi feita,
mas em número insuficiente para que se chegasse a conclusões
coerentes.

Moscovici ([1978]2012, p. 16) pretendia “redefinir os problemas e os conceitos
da Psicologia Social a partir [do fenômeno das representações sociais], insistindo sobre
sua função simbólica e seu poder de construção do real”. Ele afirma que
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na tradição behaviorista, o fato de que a psicologia tenha se contentado
com o estudo do indivíduo, o grupo restrito, as relações informais,
constituíram e continuam a constituir um obstáculo em relação a esse
objetivo. Acrescente-se à lista de obstáculos uma filosofia positivista
que só dá importância às previsões verificáveis pela experiência e aos
fenômenos diretamente observáveis (idem).

Moscovici retoma a representação coletiva, introduzida pelo sociólogo francês
Emile Durkheim em 1898, “fenômeno mais conhecido nas ciências sociais na França no
início do século XX [...] caindo em desuso por mais de 50 anos” (RATEAU et al, 2012,
p. 4). De acordo com Alves-Mazzotti (2008b. p. 22), no início da década de 1960 essa
representação coletiva foi recuperada por Moscovici, que a considerava uma “classe
muito genérica de fenômenos psíquicos e sociais” [sem porém], “explicar os processos
que dariam origem a essa pluralidade de organização do pensamento” e para Moscovici,
bastante estática, não era adequada às sociedades contemporâneas com “multiplicidade
de sistemas políticos, religiosos, filosóficos e artísticos e pela rapidez na circulação das
representações”. Santos (2005, 23) concorda com a interpretação dessa pesquisadora,
afirmando que
Moscovici (1976) retoma o conceito de “representação coletiva” de
Durkheim, afirmando, porém, que este último englobava como
“representação coletiva” uma enorme classe de conhecimentos e
crenças que incluíam a ciência, a religião, os mitos e as categorias de
tempo e espaço, que devido a sua heterogeneidade e a impossibilidade
de defini-las através de poucas características gerais, dificultavam a
delimitação do conceito.

Para melhor compreensão dessa questão, é interessante lembrar que Durkheim
estudou, no século XIX, sociedades arcaicas (tribos) vigentes à época, partindo da
religião. As representações coletivas de Durkheim são conceituadas de forma abrangente
e estritamente sociológica, sendo construções coletivas de sociedade externas e
autônomas em relação aos indivíduos, se impondo a eles coercitivamente.
Moscovici (2003a) toma esse conceito, mas estabelece diferenças entre
“representações coletivas” e “representações sociais”. As primeiras abrangiam diversas
formas intelectuais e “incluíam ciência, a religião, mito, modalidades de tempo, espaço,
etc” (MOSCOVICI, 2003a, p. 45-46), ou seja, toda ideia, crença e emoção de uma
comunidade. Na visão de Moscovici (2003a), a tentativa de incluir “muito” leva a incluir
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“pouco”, sendo impossível cobrir um raio de conhecimento e crenças tão amplo devido a
inviabilidade de generalização de suas características. Conforme ele mesmo explica:

No sentido clássico, as representações coletivas se constituem em um
instrumento explanatório e se referem a uma classe geral de ideias e
crenças (ciência, mito, religião, etc.), para nós, são fenômenos que
necessitam ser descritos e explicados. São fenômenos específicos que
estão relacionados com um modo que cria tanto a realidade como o
senso comum. É para enfatizar essa distinção que eu uso o termo
“social” em vez de “coletivo” (MOSCOVICI, 2003a, p. 49).

Segundo Moscovici (1969 apud ABRIC, 2000, p. 27), “não existe separação entre
universo externo e o universo interno do indivíduo (ou do grupo). Sujeito e objeto não
são forçosamente distintos”. A partir deste entendimento, Abric (2000, p. 27) propõe “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”. Portanto, a concepção de
representação social difere da concepção de representação coletiva de Durkheim. De
acordo com Alves-Mazzotti (2008b, p. 22-23) para Moscovici, o sujeito “não reproduz
passivamente um objeto dado, mas, de certa forma, o reconstrói e, ao fazê-lo, se constitui
como sujeito [...] integrando-o a uma rede de relações às quais está vinculado o objeto”.
Jodelet (2001, p. 26) afirma que, na perspectiva de se considerar as “relações
sociais que afetam as representações e a realidade material, social e ideativa sobre a qual
elas têm de intervir” é que Moscovici formulou e desenvolveu sua teoria. Ela 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. Igualmente designada como saber de
senso comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de
conhecimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento científico.
Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto este,
devido à sua importância na vida social e à elucidação possibilitadora
dos processos cognitivos e das interações sociais (JODELET, 2001, p.
22).

Moscovici (2003b, p. 12) cita o primeiro número da revista Année Sociologique,
(1896/1897) onde aparece pela primeira vez a ideia de representação coletiva, e explica
que “numa disciplina como a nossa, que aspira a trocar a etiquetagem conceitual a cada
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dez anos e a ‘zerar’ o passado, seja inabitual uma vontade de se fazer reconhecer numa
determinada herança e em celebrar os clássicos”. Neste artigo, Moscovici (2003b, p. 14)
afirma que “Durkheim avança que nós somos filhos de nossas representações passadas e
presentes. São elas que nos impõem nossas condutas e mesmo nossas regras, na medida
em que elas nascem dentro da vida da própria sociedade”. E, para ilustrar sua afirmação,
utiliza o exemplo dado por Durkheim sobre o incesto em artigo publicado em 1896, no
qual este utilizou a expressão “representação coletiva” pela primeira vez tentando
estabelecer uma relação genética entre a regra da proibição do incesto e o sistema de
crenças tomadas como primitivas. Em seu artigo, Durkheim mostra que a repressão ao
incesto tem como forma mais antiga a lei da exogamia que obriga a esposar pessoa de
fora da família ou clã. Esse exemplo é utilizado por Moscovici (2003b, p.13-14) para
mostrar a “concepção de crenças e saberes que se combinam para constituir a identidade
de um grupo e para engendrar as práticas rituais deste grupo e gerar uma proibição
universal”.
Rateau et al (2012, p. 5) evidenciam que Moscovici procurou implementar uma
Psicologia Social das representações tendo como ponto de partida a representação
coletiva de Durkheim, mas também se fundamentou na “psicologia infantil de (Piaget
1932) e na clínica (Freud 1908, 1922)”, reformulando a teoria durkheimiana e originando
o conceito de representação social, pois percebia que Durkheim não dava espaço para
questões relativas à interação entre os indivíduos e o coletivo. Moscovici também contou
com os estudos de Lévy-Bruhl que, segundo Jodelet (2001, p. 50), “mostrou o
antagonismo arbitrário entre o individual e o coletivo iluminando as relações entre
sociedade e suas representações servindo como inspiração para diversas outras obras que
partiram da fundamentação dessa diferença”.
Moscovici (2003a, p. 13) entendia que Durkheim se esforçou para designar

a sociologia como uma ciência autônoma [levando-o] a defender uma
separação radical entre representações individuais e coletivas e a sugerir
que as primeiras deveriam ser o campo da psicologia, enquanto as
últimas formariam o objeto da sociologia (interessante notar que em
alguns de seus escritos sobre esse tema Durkheim flertou com a ideia
de chamar a esta ciência de “psicologia social”, mas preferiu
“sociologia”, a fim de eliminar toda possível confusão com a
psicologia.

A preferência do termo social por parte de Moscovici (2003a, p. 14) mostra que
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ele “queria enfatizar a qualidade dinâmica das representações contra o caráter mais fixo,
ou estático, que elas tinham na teoria de Durkheim”. Como relatam Guareschi e Roso
(2014, p. 18) assim como Freud não se contentou em “permanecer no puro psicológico
individual”, Moscovici também “não se contentou em ficar no puramente social reificado
de Durkheim, o coletivo”.
Em relação às mudanças fundamentais da teoria de Moscovici e às concepções
durkheimianas, Rateau et al (2012, p. 5) consideram que esse avanço é assinalado por
duas alterações essenciais:

Primeiro, Moscovici considera que as representações não são produto
da sociedade como um todo, mas os produtos dos grupos sociais que
constroem esta sociedade. Segundo: ele enfoca nos processos de
comunicação, considerados como explicativos do surgimento e
transmissão das representações sociais.

De acordo com Campos e Loureiro (2003), a TRS desdobra-se em três principais
correntes teóricas complementares e não incompatíveis entre si na medida em que se
originam da matriz inaugurada por Moscovici: a abordagem processual, a abordagem
societal e a abordagem estrutural.
A perspectiva processual é mais fiel à teoria original, liderada diretamente por
Serge Moscovici e Denise Jodelet, sua principal colaboradora. É sobre ela que mais nos
debruçaremos, uma vez que a tomamos como referencial teórico-metodológico por
percebê-la mais próxima ao nosso objetivo e, conforme Sá (1998, p. 78), “porque
queremos dar conta de uma maneira maximamente compreensiva da representação de um
dado objeto por um dado conjunto social” e porque “estaremos nos ocupando
explicitamente de uma modalidade de saber gerada através da comunicação na vida
cotidiana, com a finalidade prática de orientar os comportamentos em situações sociais
concretas” (idem, p. 68).
A abordagem processual corresponde aos métodos chamados qualitativos de
cunho mais antropológico e aborda como o conhecimento participa da cultura, como
determinado objeto se insere em um campo de significados, campo esse que é cultural,
com um olhar mais amplo, visa grandes grupos sociológicos, antropológicos, em um
ambiente sócio-simbólico.
De acordo com Rateau et al (2012, p. 6) “Moscovici (1961) queria principalmente
propor uma descrição da gênese e do desenvolvimento das representações sociais”

39

mostrando que o surgimento de uma representação ocorre gradual e espontaneamente e
fundamenta-se em três tipos de fenômenos, os quais são estabelecidos por Moscovici
([1978]2012, p. 226-228) da seguinte maneira: (1) dispersão e defasagem da informação:
“os dados que a maioria das pessoas dispõe para responder uma questão, para formar uma
ideia sobre um objeto específico, são geralmente insuficientes e superabundantes” já que
há desigualdade de acessibilidade de acordo com os grupos; (2) focalização: expressa a
relação do sujeito/grupo com o objeto social, “espontaneamente, um indivíduo ou um
grupo dá atenção específica a algumas zonas particulares do meio e mantém distância de
outras zonas, assim, o grau de envolvimento em relação ao objeto social varia
necessariamente”; e (3) pressão à inferência: que “influencia o desenvolvimento das
operações intelectuais [...] as relações sociais exigem do indivíduo ou do grupo social que
seja capaz, a qualquer momento, de agir, de se posicionar etc.; em uma palavra, deve estar
pronto para responder”, o que demanda a construção de um código comum num diálogo
com tomada de posição onde se pretende a adesão dos demais.
Para Moscovici (2003a, p. 54), a “finalidade de todas as representações é tornar
familiar algo não-familiar, ou a própria não-familiaridade” e os fenômenos acima
descritos são desenvolvidos com base em dois processos fundamentais definidos como
ancoragem e objetivação. O primeiro destes mecanismos ̶ ancoragem ̶ busca ancorar
ideias desconhecidas reduzindo-as a categorias e imagens comuns, por exemplo, quando
uma pessoa religiosa busca relacionar uma nova teoria ou um comportamento estranho
em uma escala religiosa de valores, é o processo pelo qual transforma-se algo estranho e
perturbador “em nosso sistema particular de categorias e o compara com um paradigma
de uma categoria que nós pensamos ser apropriada” (MOSCOVICI, 2003a, p. 61).
Ancorar seria então “classificar e dar nome a alguma coisa”, processo que parece ficar
melhor esclarecido quando Moscovici (2003a, p. 61) comenta pesquisa realizada por
Jodelet, cuja menção reproduzimos a seguir:

É quase como que ancorar um bote perdido em um dos boxes (pontos
sinalizadores) de nosso espaço social. Assim, para os aldeões do estudo
de Denise Jodelet, os doentes mentais colocados em seu meio pela
associação médica foram imediatamente julgados por padrões
convencionais e comparados a idiotas, vagabundos, epilépticos, [...] No
momento em que determinado objeto ou ideia é comparado ao
paradigma de uma categoria, adquire características dessa categoria e é
reajustado para que se enquadre nela. Se a classificação, assim obtida,
é geralmente aceita, então qualquer opinião que se relacione com a
categoria irá se relacionar também com o objeto ou com a ideia. Por
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exemplo, a ideia dos aldeões mencionados acima sobre os idiotas,
vagabundos e epilépticos, foi transferida, sem modificação, aos doentes
mentais.

O segundo processo é a objetivação que parte dessas ideias estranhas ou novas
teorias, tendo como finalidade objetiva-las, ou seja, “transformar algo abstrato em algo
quase concreto, transferir o que está na mente em algo que exista no mundo físico”
(MOSCOVICI, 2003a, p. 61). É como se existisse, segundo Moscovici (2003a), um olho
em nossa mente, frente aos nossos olhos físicos, passando por um processo em que se
torna possível visualizar as coisas primeiro partindo da nossa esfera particular, do que nos
é possível comparar e interpretar para, num segundo momento, reproduzir essas coisas
entre o que podemos ver e tocar, e, assim sendo, controlar. Para Moscovici (2003a, p. 7172) objetivar é “reproduzir um conceito em uma imagem. Comparar é já representar,
encher o que está naturalmente vazio, com substância. Temos apenas de comparar Deus
com um pai e o que era invisível, instantaneamente se torna visível em nossas mentes”.
Em síntese, “a objetivação transfere a ciência para o domínio do ser e a ancoragem a
delimita no do fazer para contornar o impedimento de comunicação” (MOSCOVICI,
([1978]2012, p. 156).
Santos (2005, p. 20) esclarece que os

processos de objetivação e ancoragem, seguem uma lógica natural, e
tem como funções orientar condutas, possibilitar a comunicação,
compreender e explicar a realidade social, justificar a posteriori as
tomadas de posição e as condutas do sujeito, e uma função identitária
que permite definir identidades e salvaguardar as especificidades dos
grupos.

A análise desses processos, conforme Alves-Mazzotti (2008b), é a contribuição
mais valorosa de Moscovici, pois torna possível a compreensão de como o sistema
cognitivo interfere no social e vice-versa. Esta autora narra como a principal colaboradora
de Moscovici, Denise Jodelet (2001), assumiu a tarefa de sistematizar o campo,
colaborando para o aprofundamento teórico e tentando esclarecer melhor o conceito e os
processos que formam as representações sociais, distinguindo três fases que compõem o
processo de objetivação: (1) construção seletiva: neste processo o sujeito se apropria das
informações e dos saberes sobre determinado objeto de acordo com o grupo social no
qual está inserido, havendo, então, a retenção de alguns elementos ao passo que outros
são ignorados ou esquecidos rapidamente; (2) esquematização estruturante: a estrutura
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conceitual é formada a partir de uma estrutura imaginante formando uma imagem
coerente em relação aos elementos referentes ao objeto da representação, esse resultado
é chamado de núcleo ou esquema figurativo; e (3) a naturalização: traduz-se na
transformação do abstrato em real, o núcleo figurativo, sendo esta parte além de mais
sólida e estável da representação, a que dá o significado da representação, é o que
permitirá a concretização da estrutura conceitual coordenando a cada um de seus
elementos. É a naturalização que orientará entendimentos e julgamentos a respeito da
realidade.
Segundo Jodelet (2001, p. 36), por conta das representações serem um modo de
conhecimento, necessidade, desejos e interesses de um grupo ligadas ao fato de serem
uma reconstrução de dado objeto, expressiva de um sujeito “provocam uma defasagem
em relação a seu referente [que tem a ver com] intervenção especificadora de valores e
códigos coletivos, das implicações pessoais e dos engajamentos sociais dos indivíduos”
podendo produzir no processo de objetivação três tipos de efeitos na condição dos
conteúdos representativos: (1) distorção: estão presentes os atributos todos do objeto
representado, mas eles podem ser acentuados ou atenuados; (2) suplementação: significa
dar atributos e conotações que não são próprias do objeto decorrente do investimento do
sujeito e seu imaginário; e (3) subtração: ocorre quando há supressão de atributos próprio
ao objeto.
Com relação à ancoragem, Alves-Mazzotti (2008b, p. 30-31) cita Jodelet, (1990)
para mostrar de que modo essa autora procura explicar “como o processo de ancoragem,
relacionado dialeticamente à objetivação articula as três funções básicas da
representação”: a) função cognitiva de integração da novidade; b) função de interpretação
da realidade; e c) função de orientação das condutas e das relações sociais, sendo possível
compreender:

(a) Como a significação é conferida ao objeto representado; (b) como a
representação é utilizada como sistema de interpretação do mundo
social e instrumentaliza a conduta; (c) como se dá sua integração em
um sistema de recepção e como influencia e é influenciada pelos
elementos que aí se encontram (idem).

Para Moscovici (2003a, p. 61) “ancorar é, pois, classificar, e dar nome a alguma
coisa. Coisas que não são classificadas e que não possuem nome são estranhas, não
existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras”. Santos (2005) clareia um pouco mais,
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afirmando que um objeto novo é reajustado para se enquadrar à categoria conhecida e
assim adquirir características dessa categoria. Essa classificação não é neutra e importa
inevitavelmente na avaliação de tal objeto. Santos (2005, p. 33) descreve, então, os três
aspectos estruturantes que a ancoragem implica: 1) atribuição de sentido: quando o
enraizamento de uma representação se inscreve em uma rede de significados com sua
articulação e hierarquização partindo dos conhecimentos e valores já preexistentes em
determinada cultura, por exemplo, “quando apareceram as primeiras informações sobre a
AIDS, a imprensa imediatamente chamou a “nova doença” de “câncer gay” atribuindo
um sentido à AIDS que partiu dos conhecimentos anteriores dando-lhe um nome; 2)
instrumentalização do saber: viabiliza um valor funcional à representação, visto que
torna-se uma teoria de referência propiciando “a tradução e compreensão do mundo
social”; e 3) enraizamento no sistema de pensamento: novas representações são inscritas
em um sistema de representações já existentes de maneira que o novo torna-se familiar,
simultaneamente transforma o conhecimento anterior. Desta maneira o pensamento
preexistente ainda prepondera servindo como referência para os “mecanismos de
classificação, comparação e de categorização do novo objeto”.
Santos (2005, p. 30-31) relata como Moscovici analisou as dimensões sobre as
quais é construída uma representação social e apresenta as três dimensões relativas à
formação do conteúdo da representação, que remetem ao quadro social em que o sujeito
está inserido: 1) atitude: que exprime uma resposta organizada (complexa) e latente
(encoberta) como a tomada de posição referente a um objeto. A atitude está ligada à
história do sujeito ou grupo; b) informação: alude à quantidade e qualidade do
conhecimento que se possui sobre o objeto social; e c) campo da representação: é uma
formação que organiza, estrutura e hierarquiza os elementos da informação apreendida e
recriada. Conforme alude Santos (2005, p. 31) analisar essas dimensões permite

segundo Moscovici (1976), descrever as linhas sociais de separação dos
grupos, comparando o conteúdo das representações. Foi assim que em
seu estudo sobre a psicanálise, ele pode apreender representações
sociais diversas entre os diferentes grupos estudados. A imprensa
católica, por exemplo, tinha um campo representacional e explicitava
informações e atitudes referentes à Psicanálise diferente da imprensa
marxista.

A corrente nomeada “Princípios reguladores das tomadas de posição”, também
conhecida como abordagem societal ou “escola de Genebra” (CAMPOS; LOUREIRO,
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2003, p. 15) foi desenvolvida por Willem Doise (2002) e colaboradores. Possui uma
perspectiva mais sociológica, na qual o fator determinante é a inserção ou posição social
dos indivíduos e grupos correspondendo aos métodos estatísticos correlacionais, ou seja,
esse estudo realizado em Genebra teve como um de seus objetivos

articular explicações de ordem individual com explicações de ordem
societal; de mostrar como o indivíduo dispõe de processos que lhe
permitem funcionar em sociedade e, de maneira complementar, como
dinâmicas sociais, particularmente interacionais, posicionais ou de
valores e de crenças gerais, orientam o funcionamento desses processos
(DOISE, 2002, p. 28).

De acordo com Doise (2002), esta proposta pressupõe uma análise em quatro
níveis diretamente relacionados: o primeiro nível focaliza os processos intraindividuais,
tratando de como os indivíduos organizam suas experiências no meio ambiente, sendo
típicas desse nível as pesquisas sobre equilíbrio cognitivo; o segundo nível apresenta os
processos interindividuais e situacionais, considerando os sujeitos intercambiáveis onde
seus sistemas de interação oferecem princípios explicativos para as dinâmicas sociais; em
seguida o terceiro nível considera os processos intragrupais em que analisa a posição
ocupada pelos indivíduos em suas relações sociais, acima de tudo grupos de status
diferentes como: dominantes/dominados e como essas posições modulam os níveis
anteriores; finalmente o quarto nível identifica os sistemas de crenças, as avaliações, as
representações, normas sociais, partindo do pressuposto de que a ideologia e cultura
característicos de um grupo social conferem significados aos comportamentos dos
sujeitos bem como dão base à diferenciações sociais devido a princípios gerais como por
exemplo, “em nome de uma ideia ingênua de justiça, consideramos que as pessoas têm o
destino que merecem” (DOISE, 2002, p. 28).
A Teoria do Núcleo Central ou abordagem estrutural apresenta uma perspectiva
que enfatiza a dimensão cognitivo-estrutural das representações, tendo sido elaborada por
Jean-Claude Abric. Essa abordagem foi desenvolvida pela equipe de Aix-en-Provence
sendo as representações sociais definidas como “um conjunto organizado e estruturado
de informações, crenças, opiniões e atitudes [constituindo-se em] um sistema
sociocognitivo particular” (ABRIC, 2003, p. 38) e cujo conteúdo é composto por dois
subsistemas: um sistema central, ou núcleo central e um sistema periférico.
O núcleo central ou também núcleo estruturante é a parte que na representação é
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mais resistente às mudanças, pois modificando-se o núcleo central ocorre
necessariamente transformação completa ou abandono da representação. Segundo Abric
(2003, p. 39) “o núcleo central constitui a base comum e consensual de uma representação
social, aquela que resulta da memória coletiva e do sistema de normas ao qual o grupo se
refere”. Ele se constitui de alguns elementos limitados e sustenta três funções essenciais,
ou seja, ele determina o significado da representação, sua organização interna e sua
estabilidade. O sistema periférico possui mais flexibilidade do que o núcleo central,
organizando-se em torno deste, é a parte mais viva, mais acessível e mais concreta da
representação. Tem sua determinação mais individualizada e contextualizada, pois está
“mais associado às características individuais e ao contexto imediato e contingente, nos
quais os indivíduos estão inseridos” (ABRIC, 2000, p. 33) permitindo, portanto, uma
adaptação das representações conforme as experiências cotidianas vividas.
Esse duplo sistema (núcleo central/sistema periférico) apresenta uma das
características básicas das representações que podem a princípio parecer contraditórias:

elas são, simultaneamente, estáveis e móveis, rígidas e flexíveis.
Estáveis e rígidas, posto que determinadas por um núcleo central
profundamente ancorado no sistema de valores partilhado pelos
membros do grupo; móveis e flexíveis, posto que alimentando-se das
experiências individuais, elas integram os dados do vivido e da situação
específica, integram a evolução das relações e das práticas sociais nas
quais se inserem os indivíduos ou os grupos (ABRIC, 2000, p. 34).

Retornando à abordagem processual, é imperativo lembrar que Denise Jodelet deu
continuidade aos estudos de Moscovici além de se destacar na difusão desse campo de
estudos na Europa e na América Latina sendo ainda responsável por nos trazer as
primeiras notícias sobre a TRS (SÁ, 2007).
Considerando a vastidão de possibilidades de estudos dada a aspectos específicos
dos fenômenos representativos, Jodelet (2001, p. 27) configura um esquema de base
caracterizando a representação social “como uma forma de saber prático ligando um
sujeito a um objeto [ainda que] com alcance e implicações variáveis”, pois é possível
encontrar modalidades que diferentes pesquisas orientadas por essa teoria tentam
especificar e explicar, quais sejam:

- a representação social é sempre representação de alguma coisa
(objeto) e de alguém (sujeito). As características do sujeito e do objeto
nela se manifestam;

45

- a representação social tem com seu objeto uma relação de
simbolização (substituindo-o) e de interpretação (conferindo-lhe
significações) [...];
- forma de saber: a representação será apresentada como uma
modelização do objeto diretamente legível em (ou inferida de) diversos
suportes linguísticos, comportamentais ou materiais [...];
- qualificar esse saber de prático se refere à experiência a partir da qual
ele é produzido, aos contextos e condições em que ele o é e, sobretudo,
ao fato de que a representação serve para agir sobre o mundo e o outro,
o que desemboca em suas funções e eficácia sociais [...] (JODELET,
2001, p. 27-28).

Para Jodelet (2001, p. 27-28), “as questões levantadas pela articulação deste
conjunto de elementos e de relações podem ser condensadas na seguinte formulação: (1)
“Quem sabe e de onde sabe?”; [...] (2) “O que e como se sabe?” [...] (3) “Sobre o que se
sabe e com que efeito?”
Uma relação de temas mais recorrentes nos estudos sobre representação social foi
elaborada por Celso Sá em 1998, de acordo com os que lhe pareceram mais significativos
para uma primeira impressão de pesquisadores iniciantes: (1) Relação entre a ciência e o
pensamento erudito e o pensamento popular ou a representação social, que remete à
origem histórica da teoria, pois Moscovici pesquisou como o pensamento
científico/erudito é ressignificado pelo pensamento popular ao pesquisar a Psicanálise
junto à população de Paris no final da década de 1950; (2) Saúde; (3) Desenvolvimento
humano; (4) Educação; (5) Mundo do trabalho, das profissões; (6) Comunidades e afins;
e (7) Outros temas como, por exemplo, representação do negro, de meninos de rua, da
gravidez de meninas de rua etc., temáticas cuja dimensão estariam ligadas à investigação
de assistentes sociais.
Tais temáticas, elencadas por Sá (1998) há praticamente duas décadas, ainda são
bem atuais e objeto de estudo em representações sociais, o que pode ser verificado nos
trabalhos apresentados em encontros em Conferências, Simpósios e Jornadas Nacionais
e Internacionais que reúnem anualmente vários pesquisadores com interesse em estudos
sobre a TRS. Os quadros apresentados a seguir, mostram as temáticas abordadas no VI
Simpósio Estadual de Representações Sociais (VI SERS) e I Simpósio Internacional de
Educação, Representações Sociais e Subjetividade (I SIERS), realizado em Salvador em
2016, e X Jornada Internacional sobre Representações Sociais (X JIRS) e VIII
Conferência Brasileira sobre Representações Sociais (VIII CBRS), realizada em Belo
Horizonte em 2017.
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Quadro 3 – Eixos Temáticos do VI SERS e I SIERS
EIXOS TEMÁTICOS:
Representações
sociais:
questões
teóricometodológicas
O movimento das representações sociais: emergências
epistemológicas
Representações sociais e Educação
Representações sociais no campo da Saúde
Representações sociais e debates contemporâneos
Fonte: http://sersuneb.blogspot.com.br/p/blog-page_23.html

Quadro 4 – Eixos Temáticos da X JIRS e VIII CBRS.
EIXOS TEMÁTICOS:
Comunicação e mídia
Diálogos teóricos e metodológicos
Educação
Gênero e sexualidade
Meio ambiente
Memória, história e cultura
Movimentos sociais
Política e cidadania
Religiosidade
Ruralidades
Saúde
Trabalho;
Violência e exclusão social.
Fonte: http://www.jirs2017.com.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=356

Diante do exposto, podemos reafirmar que a TRS é pertinente para nossa
investigação visto que, de acordo com Rouquette (2000, p. 39) “as representações sociais
exercem influência sobre as práticas [...] o que pensamos depende daquilo que fizemos
[...] e aquilo que fazemos em um dado momento, depende daquilo que pensamos”. O que
procuramos é justamente investigar as representações sociais de saberes disciplinares de
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, para compreender como elas
orientam suas práticas ao ensinarem conteúdos específicos aos seus alunos.
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nossa pesquisa está vinculada à Linha Representações Sociais e Práticas
Educativas e está inserida no projeto “Representações sociais de formação pedagógica
por professores, alunos e egressos das licenciaturas que atuam no Ensino Fundamental”
coordenado pelas professoras Alda Judith Alves-Mazzotti e Helenice Maia.
É uma pesquisa qualitativa por acreditarmos na possibilidade que esta tem em
produzir conhecimentos de maneira alternativa em relação aos “modelos de ciência
propostos pelas ciências naturais” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998,
p. 10) e assentada no paradigma construtivista-social, pois se adapta ao objetivo do foco
desse estudo que é identificar as ações dos indivíduos inseridos em seu mundo social e
interpretar essas ações (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998).
Nossa metodologia é similar àquela adotada nas pesquisas feitas por Tardif (2000,
2008) a respeito dos saberes docentes, pois este autor “empreendeu-se no campo de
pesquisa, partindo de uma perspectiva qualitativa, realizada através de entrevistas
semiestruturadas, onde os sujeitos pesquisados estavam envolvidos diretamente no
Ensino, sendo professores, pesquisadores em educação” (FLORÊNCIO, 2012, p. 18).
Com base em métodos e técnicas de coletas de dados pertinentes a pesquisas sobre
representações sociais registrados por Jodelet (2001, p. 38) tais como “enquete por
questionário, entrevista ou tratamento de material verbal registrado em documentos,
diferentes métodos de associação de palavras, [e distinção de] elementos centrais de
periféricos”, este último utilizado em pesquisas que utilizam a teoria do núcleo central,
apresentamos os procedimentos metodológicos que adotados e realizados em três etapas:
contatos iniciais, coleta de dados, tratamento do material empírico. Tais procedimentos
seguem dispostos abaixo em seções.
4.1 – Contatos iniciais
O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Estácio
de Sá para aprovação. Enquanto aguardávamos o parecer de aprovação (Anexo 1) nos
apresentamos junto à Coordenadoria de Educação da Secretaria Municipal de Educação
para solicitar a autorização para realizar a pesquisa, momento em que foram solicitados
documentos tais como formulário preenchido com dados da pesquisadora, projeto, carta
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de apresentação, cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Conforme nos foi informado, a autorização seria dada mediante análise do projeto e
cumprimento da entrega de todos os documentos solicitados, juntamente com parecer do
Comitê de Ética, para que pudesse ser feito encaminhamento para a 2ª Coordenadoria
Regional de Educação responsável por fornecer a carta de apresentação da pesquisadora
às Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino desta mesma Coordenadoria.
Concomitantemente os mesmos passos foram dados em relação à Unidade Escolar
Federal ligada ao Ministério da Educação através de contato na sede da instituição junto
ao departamento de Pesquisa, Extensão e Cultura responsável pela aprovação de
pesquisas a serem realizadas em seus Campus.
Com o parecer de aprovação do Comitê de Ética cumprimos as exigências das
duas instituições, Municipal e Federal, sendo obtida a autorização para realização da
pesquisa. Em seguida entramos em contato com as diretoras das respectivas unidades para
apresentação da documentação exigida.
Em concordância com as diretoras, apresentaríamos o projeto de pesquisa aos
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, sujeitos alvo, para que
concordassem e se disponibilizassem em participar. Os critérios estabelecidos para sua
participação eram ter atuado pelo menos há cinco anos em turmas dos anos iniciais do
Ensino Fundamental na rede pública, ter formação inicial em nível superior em faculdade
ou universidade.
Na Escola Municipal, após a primeira conversa com a diretora, ela aproveitou a
oportunidade de contar com os professores reunidos àquele momento na sala dos
professores e fez a apresentação da pesquisadora. Falou sobre a pesquisa a ser realizada
e passou a palavra para a pesquisadora para que esta explicasse ao grupo do que se tratava
e iniciar o agendamento das entrevistas. Algumas professoras preferiram responder o
questionário do perfil do respondente nesse momento, mas quanto à entrevista, não seria
possível realiza-la nos próximos dias devido à demanda proveniente do Conselho de
Classe (COC) que se aproximava. Após o COC começaria o período de recesso de meio
de ano e então foi combinado que as entrevistas ocorreriam após o recesso escolar.
Para agendamento de melhor horário para cada uma das professoras, sem que isso
alterasse ou atrapalhasse a rotina da escola e das professoras, as mesmas forneceram seus
telefones celulares para que pudéssemos entrar em contato findo o recesso, verificando o
melhor horário para cada uma delas. Todas as entrevistas da escola Municipal ocorreram
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no espaço escolar, sendo algumas na própria sala de aula das professoras, quando a sala
não estava sendo utilizada, duas entrevistas na sala de leitura, uma na sala da
coordenadora pedagógica e uma na secretaria.
No colégio da Rede Federal, a direção informou que as professoras estavam
próximas do COC e que era melhor que as entrevistas tivessem início após o recesso
escolar. Foi sugerido pela direção que a explicação a respeito da pesquisa se desse por
meio de e-mail, no qual seria indagado sobre a disponibilidade e possibilidade das
professoras participarem. Outra sugestão foi apresentar às professoras a parte do
questionário referente ao perfil do respondente e, a partir dos dados das mesmas, a
pesquisadora poderia contatar as professoras. Assim sendo, a pesquisadora retornou ao
colégio levando algumas cópias do questionário e as deixou com a direção.
Ao retorno do recesso e devido as suas respectivas demandas de organização e
planejamentos, não tínhamos ainda nenhum questionário respondido. Por intermédio de
uma professora da própria instituição, foram passados contatos de docentes que haviam
autorizado o envio do número do celular para que a pesquisadora falasse diretamente com
elas a respeito da pesquisa e verificasse sua possibilidade de participação. Esse
procedimento foi comunicado à direção do Colégio que então encaminhou alguns
questionários para as professoras com as quais a pesquisadora havia entrado em contato
e que se dispuseram a participar do estudo. Mesmo com o questionário disponível,
algumas docentes preferiram responde-lo no momento da entrevista. Todas as entrevistas
foram realizadas nos espaços do colégio, no horário escolhido pelas professoras sem
interferir na dinâmica das aulas e da instituição. Algumas entrevistas foram realizadas na
sala de aula, quando não havia turma, uma entrevista aconteceu na sala da orientadora
pedagógica, uma na sala de apoio e uma na sala do Setor de Supervisão e Orientação
Pedagógica (SESOP).
Com relação aos sujeitos participantes, entendemos que o “nível de consenso é
necessário para que se possa dizer que estamos frente a uma representação social”
(ALVES-MAZZOTTI, 2008b, p. 33). Portanto, a quantidade de sujeitos é fundamental
em pesquisas que utilizam a TRS e pode variar muito. Por exemplo, Moscovici
([1978]2012), em seu estudo sobre a Psicanálise, pesquisou 2.265 sujeitos, mas em
trabalhos posteriores esses não chegaram a uma dúzia. Alves-Mazzotti (2008b, p. 33),
citando Jodelet (1989), lembra-se de Veyne, segundo o qual, a propósito das mentalidades
“as conotações sociais do pensamento não se devem tanto a sua distribuição entre muitos
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indivíduos e sim ao fato de que o pensamento de cada um deles é de várias maneiras,
marcado pelo fato de que outros também pensam da mesma forma”.
O quantitativo de 30 professores foi idealizado por nós em função da
disponibilidade dos professores e poderia ser reduzido ou aumentado, considerando que
“o número de sujeitos é definido a posteriori, em função de um “ponto de redundância”
entre as respostas” (LINCOLN; GUBA, 1985 apud ALVES-MAZZOTTI, 2008b, p. 33).
Verificamos, conforme realização das entrevistas que havíamos chegado ao “ponto de
redundância” e com a 22ª entrevista, demos por finalizada a coleta de dados. Participaram,
portanto, 22 sujeitos, sendo 12 professoras do colégio da Rede Federal e 10 da Rede
Municipal.
A escolha de escolas de duas administrações de ensino distintas se deu devido a
nossa intenção de verificar como se dá a representação dos saberes disciplinares por parte
dos professores desses dois tipos de instituição, ambas localizadas no município do Rio
de Janeiro e pertencentes a rede pública de ensino.
4.2 – Coleta de dados
De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998, p. 131), a pesquisa
qualitativa parte do “pressuposto de que as pessoas agem em função de suas crenças,
percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento tem sempre um sentido, um
significado que não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado”.
Contrariamente às pesquisas quantitativas, a investigação qualitativa, devido à sua
diversidade e flexibilidade, não permite regras específicas, empregável a uma variedade
de fatos sendo caracteristicamente uma investigação multi-metodológica requerendo,
portanto, “uma grande variedade de procedimentos e instrumentos de coleta de dados”
(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 46).
Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário relativo à caracterização dos
respondentes (Apêndice 1), contendo itens sobre idade, nível de formação, tempo total no
magistério, tempo de atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5ª ano), ano
do Ensino Fundamental em que atua atualmente, disciplinas que leciona e se havia
preferência por alguma das disciplinas lecionadas.
Em seguida, foram realizadas as entrevistas individuais semidiretivas seguindo
um roteiro (Apêndice 2). A entrevista é um tipo de técnica de coleta de dados empregada
em pesquisas nas Ciências Sociais por se adequar a captação de dados tanto objetivos
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quanto subjetivos. Nosso foco, nesse estudo, são os dados subjetivos já que são estes que
“se relacionam com os valores, às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados”
(BONI; QUARESMA, 2005, p. 72) e que compõem o grupo de professores que nos
interessa investigar: os que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
A entrevista semidiretiva permite um maior aprofundamento das informações
obtidas, combinando perguntas abertas e fechadas, sendo a mais adequada ao objeto de
nossa pesquisa, qual seja, os saberes disciplinares. Como explicam Boni e Quaresma
(2005, p. 75):

As técnicas de entrevista aberta e semi-estruturada também têm como
vantagem a sua elasticidade quanto à duração, permitindo uma
cobertura mais profunda sobre determinados assuntos. Além disso, a
interação entre o entrevistador e o entrevistado favorece as respostas
espontâneas. Elas também são possibilitadoras de uma abertura e
proximidade maior entre entrevistador e entrevistado, o que permite ao
entrevistador tocar em assuntos mais complexos e delicados, ou seja,
quanto menos estruturada a entrevista maior será o favorecimento de
uma troca mais afetiva entre as duas partes. Desse modo, estes tipos de
entrevista colaboram muito na investigação dos aspectos afetivos e
valorativos dos informantes que determinam significados pessoais de
suas atitudes e comportamentos. As respostas espontâneas dos
entrevistados e a maior liberdade que estes têm podem fazer surgir
questões inesperadas ao entrevistador que poderão ser de grande
utilidade em sua pesquisa.

Inicialmente entrevistamos seis professoras, sendo três do colégio da Rede Federal
e três da escola da Rede Municipal. Após uma primeira análise do material coletado,
readequamos o roteiro (Apêndice 3) e passamos a apresentar, também, um quadro
(Quadro 5) com conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e
Ciências, que são ensinados nos anos iniciais do Ensino Fundamental e que estão
dispostos tanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica
(BRASIL, 2010), bem como nas Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental da
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME, 2016).
As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (BRASIL,
2010) tem por objetivo assegurar uma formação básica comum nacional onde o foco são
os sujeitos para os quais são voltados o currículo e a escola, além de propiciar uma
construção reflexiva no que tange a formulação, execução e avaliação dos projetos
político-pedagógico de cada escola da Educação Básica, bem como nortear os cursos de
formação inicial e continuada.
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No Título V, Organização curricular: conceito, limites, possibilidades, ao tratar
das Formas para a organização curricular, em seu Capítulo I, é declarado que esta
organização deve, de acordo com o parágrafo 2º,

assegurar o entendimento de currículo como experiências escolares que
se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações
sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os
conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para
construir as identidades dos educandos (BRASIL, 2010, p. 4-5).

No Capítulo II, Formação Básica Comum e Parte Diversificada, deste mesmo
título, afirma-se no parágrafo 3º que “a base nacional comum e a parte diversificada11 não
podem se constituir em dois blocos distintos com disciplinas específicas para cada uma
dessas partes [pois devem ser planejadas de maneira orgânica e geridas de maneira que]
perpassem transversalmente a proposta curricular” (BRASIL, 2010, p. 6) e ainda que,

a respeito da base nacional comum na Educação Básica, esta é
constituída de “conhecimentos, saberes e valores produzidos
culturalmente, expressos nas políticas públicas e gerados nas
instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico; no
mundo do trabalho; no desenvolvimento das linguagens; nas atividades
desportivas e corporais; na produção artística; nas formas diversas de
exercício da cidadania; e nos movimentos sociais (BRASIL, 2010, p.
6).

Sobre os componentes integrantes da base nacional comum o documento registra
que “a) a Língua Portuguesa; b) a Matemática; c) o conhecimento do mundo físico,
natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil”, podem ser organizados
por seus sistemas educativos em forma de áreas de conhecimento, de disciplinas ou eixos
temáticos mantendo-se a especificidade dos distintos campos de conhecimento.
No Título VI, Organização da Educação Básica, em seu Capítulo I, Etapas da
Educação Básica, firma que os objetivos da formação básica para as crianças da Educação
Infantil vão se prolongando especialmente nos primeiros anos do Ensino Fundamental
complementando-se nos anos finais onde são ampliados e intensificados gradativamente
11

“Art. 15. A parte diversificada enriquece e complementa a base nacional comum, prevendo o estudo das
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar,
perpassando todos os tempos e espaços curriculares constituintes do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio” (BRASIL, 2010, p. 6) podendo ser organizada em temas gerais, na forma de eixos temáticos,
devendo segundo a LDB incluir ao menos uma língua estrangeira moderna à escolha da comunidade escolar
de acordo com as possibilidades da escola.
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no processo educativo com:

I - desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - foco central na alfabetização, ...
III - compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se
fundamenta a sociedade;
IV - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista
a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e
valores;
V - fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade
(BRASIL, 2010, p. 9).

As Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental do Rio de Janeiro (SME,
2016), onde foram elencados conteúdos a serem trabalhados nos anos iniciais do Ensino
Fundamental nas escolas da Rede Municipal do Rio de Janeiro, apresenta-se como um
documento que tem como pretensão um caráter norteador para o trabalho pedagógico sem
excluir o papel mediador do professor onde as Orientações Curriculares (OC) são um
conjunto de indicações e encadeamentos perfazendo diferentes tópicos de diferentes
conteúdos a serem assimilados em um processo de revisão contínua. A redação dos
conteúdos foi dada em quadros que contém os objetivos, conteúdos e habilidades,
distribuídos em Bimestres e por último, conta com uma coluna com sugestões, sendo
organizados e elaborados pelas equipes de cada conteúdo específico, por professores das
respectivas linguagens, professores regentes de turmas, consultoria de cada área e
sugestões das Coordenadorias Regionais de Educação (CRE).
Ainda segundo as OC, não se pretende engessar o trabalho docente nem apresentar
fórmulas prontas, mas constituir orientações e sugestões para auxiliar o trabalho docente
sem pretensão normativa no sentido de obrigatoriedade, mas em um sentido diretivo
norteando o trabalho do professor.
A respeito das OC de Língua Portuguesa (SME, 2016, p.1) em redação dada pela
Multieducação12 afirma-se que “encontrar prazer no trabalho com a Língua, viver dela,
trata-la com tanta intimidade, sem medo, sem rancor, sem barreiras, deve ser tarefa de

12

O Núcleo Curricular Básico Multieducação chegou à Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro em
1996 e é um guia curricular que tem como pressuposto desenvolver um trabalho pedagógico baseado nos
diversos universos que são encontrados na escola considerando a Educação Infantil, o Ensino Fundamental
e a Educação de Jovens e Adultos em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais. Para tal, foram
ouvidas múltiplas vozes da comunidade escolar e das Coordenadorias Regionais de Educação. (Disponível
em: http://www0.rio.rj.gov.br/sme/destaques/atualizandomultieducacao.htm. Acesso em 23 fev. 2018)
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todos nós, seus falantes e usuários.” Segundo este documento, o domínio da língua oral e
escrita em suas diferentes variações é primordial para uma factual atuação social, pois, “a
partir dela, o indivíduo se comunica, tem acesso à informação, se expressa, torna-se
autônomo, crítico, constrói novas visões de mundo e, principalmente, constrói
conhecimento” (SME, 2016, p. 5). Atribui-se como finalidade do ensino da leitura e da
escrita o desenvolvimento de quatro habilidades linguísticas básicas que são: falar,
escutar, ler e escrever. Para tal, “deve estruturar-se, desde o início, em torno de textos,
para que os alunos leiam e escrevam com autonomia, familiarizando-se com a diversidade
de textos existentes na sociedade” (SME, 2016, p. 6).
De acordo com essas Orientações, o uso da língua se ocupa de uma maneira de
organização no mundo, assim como do pensamento e por esse motivo, como falantes de
“Língua Portuguesa é fundamental termos a oportunidade de estudar as estruturas de
nossa língua” (idem, p. 6). E ao abordar o domínio da língua, isso significa reconhecer
seus diversos e possíveis usos, nas diversas condições de comunicação, considerando
situações formais e não formais de fala e escrita, não sendo essas variantes linguísticas,
do ponto de vista sociolinguístico “classificadas em boas ou ruins, certas ou erradas,
melhores ou piores, pois constituem sistemas linguísticos eficazes dadas as
especificidades das práticas sociais e hábitos culturais das comunidades” (SME, 2016, p.
7). Assim, os estudos durante as aulas de Português devem permitir ao aluno conhecer e
apropriar-se da língua padrão entendendo seu uso em determinados contextos sociais e
para isso o estudo da Gramática passa não mais a ser composto de listas de exercícios,
para que o aluno ganhe espaço compreendendo o conceito do que seja um texto bem
organizado, em que suas ideias são compostas proporcionando ao leitor uma integração
prevendo, portanto, um estudo significativo da língua portuguesa.
Em relação ao ensino da Matemática, as Orientações Curriculares foram
reformuladas para serem úteis no direcionamento do trabalho dos professores em sala de
aula a partir da utilização de diferentes materiais didáticos. A Multieducação considera
que:

A matemática não pode ser entendida como uma ciência neutra e
hermética. Seus usos, funções e possibilidades transcendem a própria
matemática, sendo utilizada como ferramenta para a vida e o trabalho:
como linguagem, como forma de raciocínio e como instrumental para
outras ciências (SME, 2016, p. 1).
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Sobre História, as OC trazem a seguinte interrogação: por que ensinar e para que
aprender História? E responde apresentando a indissolubilidade entre ensinar e aprender
destacando o diálogo cotidiano e renovável entre professor e aluno por meio da prática
insubstituível: a aula de História. Este documento afirma que a narrativa histórica deve
“possibilitar a compreensão das diferenças que distinguem povos e culturas, no passado
e no presente; o reconhecimento e a valorização das múltiplas identidades em uma mesma
sociedade” (SME, 2016, p. 4), narrativas que devem propiciar a descoberta do outro,
progressivamente descentrando aquele que é educado, levando a refletir sobre o desafio
do convívio na diversidade, da garantia e direito aos cidadãos, aos povos à diferença, ao
repúdio a toda e qualquer forma de desigualdade, além de narrar as diversas experiências
vivenciadas pelos homens em seus diferentes tempos históricos.
A respeito de Geografia, a Multieducação registra que “na construção de seu
espaço de vida, o homem deve “usar” a natureza de forma organizada, preservando o
meio ambiente a partir do reconhecimento da sua importância para a vida na Terra” (SME,
2016, p. 1). As OC evidenciam as profundas mudanças que ocorreram nas últimas
décadas e que afetaram e continuam afetando nossas vidas e, portanto, pretendem amparar
o “trabalho em temas, conceitos e processos clássicos da Geografia, articulando-os aos
processos, dinâmicas e tendências mais atuais, num movimento de aproximação dessa
Geografia Escolar aos avanços acadêmicos da ciência” (SME, 2016, p. 3), enfatizando
estudos sobre nosso país, o Rio de Janeiro, nosso Estado e Município possibilitando a
construção de conhecimentos geográficos aproximando-os da realidade do aluno através
de um elenco de habilidades concebidas como fundamentais “à formação cidadã, com
ênfase no domínio da linguagem cartográfica, gráfica, imagética, dentre outras” (SME,
2016, p. 3).
Finalmente, em relação ao ensino de Ciências esta é uma área ampla de
conhecimentos, com fortes vertentes interdisciplinares a serem enriquecidas
continuamente por novos conhecimentos tanto do próprio campo da Ciência, como da
pesquisa em Educação e do ensino de Ciências, sendo assim ensinar e aprender Ciências,

é mergulhar num mundo cheio de questões instigantes, cujas respostas
e novas perguntas nos permitem melhor compreensão da natureza –
com seus fenômenos físicos, químicos, geológicos; seus componentes
e agentes; suas contínuas transformações -, dos seres vivos – sua
diversidade, suas constituições, relações internas e com o ambiente -, e
de nós mesmos – nossa constituição e funcionamento, nossa saúde,
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nossa inserção individual, comunitária e social (SME, 2016, p. 3).

Tomando tais orientações como norteadora, escolhemos conteúdos aleatoriamente
para compor o Quadro 5 apresentado aos professores.

Quadro 5 - Conteúdos escolhidos aleatoriamente e que são ensinados do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental em Língua Portuguesa (LP), Matemática (M), História (H), Geografia (G) e
Ciências (C).
Ano

LP
Criação de história a
partir de quadro em
sequência.

1º

Ideia de
quantidade.

Ordenação de frase em
sequência lógica.

- Os sinais
(símbolos
matemáticos
“+” e “=”).

Substantivo (nomes:
próprios e comuns).

Subtração
com recurso.

Gênero textual

Ordem das
dezenas e
centenas.

2º

Sinais de pontuação.

3º

M

Revisão do texto:
relações ortográficas

Encontro vocálico e
consonantal.
4º
Verbo/advérbio

Multiplicação
e divisão.

5º

As profissões.
Toda criança tem
um nome e
sobrenome.

Medidas de
comprimento,
massa e
capacidade.

Porcentagem.

Oração/sujeito/predicado. Área de
figuras

G

C

Minha casa
e diferentes
tipos de
moradia.

Os seres vivos se
modificam: não
sou mais um
bebê.

Minha rua e
diferentes
tipos de rua.
Linha do
Espaço
tempo/cronologia. físico da
escola:
Os indígenas e
construindo
seu modo de vida. maquete.

Bairros diferentes
e parecidos.

Polígono,
A cidade onde
circunferência vivo
e círculo.

Frações.

Pronome.

H

Instalação de
feitorias e
fortalezas no
litoral.
Influências
indígenas e
portuguesas.
Brasil Colônia e o
trabalho escravo
(cana-de-açúcar,
ouro e gado).

Plantando
vegetais: partes
de uma planta.
Ambientes
naturais e
modificados.
Desenvolvimento
dos vegetais.

Meios de
transportes
(terrestre,
aquático e
aéreo).
Movimentos Água.
da Terra e
orientação
Ecossistemas da
(pontos
Terra.
cardeais).
Sistema
Solar e seus
planetas.
Município,
Estado e
País.
Clima,
relevo e
vegetação
(tipos).
O Brasil e o
mundo em
regiões.

Classificação dos
seres vivos.
Saneamento
básico e saúde.

Sistemas do
corpo humano.
Rochas e solo
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planas.
-Libertação dos
escravos, fim da
Monarquia e
Brasil República.

O papel dos
imigrantes
na ocupação
da terra e na
formação da
cultura
regional.

importância,
composição e
erosão.

Fonte: Elaboração própria

Explicávamos, portanto, que no quadro acima havíamos colocado alguns
conteúdos que são ensinados do 1º ao 5º ano e pedíamos que os professores apontassem
quais conteúdos consideravam que os docentes dos anos iniciais teriam mais dificuldade
para ensinar aos seus alunos e explicar as razões de suas escolhas.
Cabe ainda dizer que, para compor essa planilha, poderíamos ter levado em conta
as discussões oriundas de parâmetros governamentais que regem a construção dos
currículos das redes públicas e privadas de ensino como a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC)13para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental (BRASIL, 2017).
Porém, a homologação deste documento ocorreu em 20 de dezembro de 2017, quando já
havíamos concluído a coleta de dados. Além disso, segundo o documento, os currículos
deverão ser atualizados e adaptados ao longo de 2018 com implementação de 2019 até
2020 de acordo com as informações contidas no site do MEC14.
Como dito anteriormente, as entrevistas semidiretivas foram feitas com a intenção
de identificar crenças, valores, opiniões, comportamentos e experiências de professoras
que atuavam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Procuramos deixar as professoras
à vontade para responder às perguntas e se expressarem livremente, evitando
constrangimentos. Quando a entrevistadora percebia que as questões causavam
incômodos ou incompreensibilidade e que as respondentes deixavam “buracos” e
recorriam a atalhos e ou saídas estratégicas (BARDIN, 2016), reformulou as perguntas,
estimulando-as a responder.
As entrevistas foram gravadas em áudio, com a concordância das entrevistadas, e
transcritas literalmente. Suas falas, conforme o critério de confidencialidade do sujeito
participante, foram identificadas por siglas formadas pela letra P, acrescida do número
13

A BNCC, prevista na LDB de 1996, teve três versões: a primeira divulgada pelo MEC em setembro de
2015, a segunda em maio de 2016 e a terceira encaminhada ao CNE em abril de 2017 sendo aprovada por
este Conselho e homologada pelo presidente Michel Temer e pelo Ministro da Educação Mendonça Filho
em cerimônia realizada no Palácio do Planalto em 20 de dezembro de 2017.
14
Ver:
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/211-noticias/218175739/58701-presidente-e-ministrohomologam-base-nacional-comum-curricular.
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referente a ordem em que foram entrevistadas cronologicamente, separado por um hífen
seguido da letra F, para professora do colégio da Rede Federal e letra M para professora
da escola da Rede Municipal.
4.3 – Tratamento do material coletado
Os dados coletados por meio das entrevistas foram analisados em seu conteúdo
conforme proposto por Bardin (2016), técnica de análise recorrente em pesquisas sobre
representação social (SÁ, 1998) por possibilitar melhor identificação do latente nos
discursos, uma vez que

enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os
dois polos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade.
Absolve e cauciona o investigador por esta atração pelo escondido, o
latente, o não aparente, o potencial de inédito (do não dito), retido por
qualquer mensagem. Tarefa paciente de “desocultação” (BARDIN,
2016, p. 15).

É uma técnica que reúne um conjunto de instrumentos cada vez mais sutis e em
permanente aperfeiçoamento aplicável a “discursos” que podem ter conteúdos e
continentes bastante diversificados.
Seguindo as orientações de Bardin (2016, p. 93) transcrevemos integralmente as

entrevistas “incluindo hesitações, risos, silêncios, bem como estímulos do entrevistador”,
trabalhando com uma fala que é relativamente espontânea em que o sujeito entrevistado
rege mais ou menos segundo sua vontade aquilo que “viveu, sentiu e pensou a propósito
de alguma coisa [...] com o seu próprio sistema de pensamentos, os seus processos
cognitivos, seus sistemas de valores e de representações, as suas emoções, a sua
afetividade e a afloração do seu inconsciente” (BARDIN, 2016, p. 93) em que
reconhecemos toda sua riqueza, porém também por vezes sua aparência contraditória
“com digressões incompreensíveis, negações incômodas, recuos, atalhos, saídas fugazes
ou clarezas enganadoras. Discurso marcado pela multidimensionalidade das significações
exprimidas, pela sobrederteminação de algumas palavras ou fins de frases” (idem, p. 94).
A organização e execução da análise dos dados foram feitas seguindo a orientação
de Bardin (2016), constituindo-se a partir de três etapas em ordem cronológicas:
1 - Pré-análise: constitui-se na organização dos dados coletados sistematizando as ideias
iniciais de modo a torná-lo operacional;
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2 - Exploração do material: procedimentos de codificação, decomposição ou enumeração
considerando regras anteriormente formuladas e compreende três escolhas para análise
quantitativa e categorial: recorte (escolha das unidades); enumeração (escolha de acordo
com regras de contagem); e classificação e agregação (em que acontece a escolha das
categorias) possibilitando a identificação de unidades de registro e de contexto. Segundo
Bardin (2016), unidade de registro é o que se conta e visa a categorização e a contagem
frequencial;
3 - Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: etapa em que os resultados
brutos são analisados de maneira a serem significativos permitindo organizar quadros de
resultados, diagramas, figuras e modelos colocando em relevância as informações
fornecidas. De posse desses resultados significativos são feitas as análises inferenciais e
interpretações.
Organizamos, conforme a maioria dos procedimentos desse tipo de análise, em
torno do processo de categorização temática. De acordo com Bardin (2016, p. 147) a
categorização é uma operação de

classificação de elementos constitutivos de um conjunto por
diferenciação e, em seguida por reagrupamento segundo o gênero
(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são
rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades
de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico,
agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes
elementos.

Segundo esta autora, o critério de categorização pode ser semântico (os temas
ficam agrupados na mesma categoria de acordo com seu significado); sintático (verbos,
adjetivos); léxico (segundo seu sentido, sinônimos e sentidos próximos) e expressivo
(com a classificação das diversas perturbações da linguagem).
Partindo do discurso dos professores que participaram da pesquisa, foi feita a
análise categorial temática, tendo emergido, inicialmente 26 categorias. Com nova
análise, estabelecemos 13 categorias e oito subcategorias. Mais outra análise nos
possibilitou constituir sete categorias e 15 subcategorias, conforme exposto na Tabela 1.
Tabela 1 - Frequência de ocorrência das categorias e subcategorias (F) e total de
ocorrências (T)
Categoria
Subcategoria
1. Importância dos conteúdos (1) Importante

F
21

T
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específicos
(2) Não Importante
2.Abordagem dos conteúdos (1)
Não
abordados
no
específicos na formação inicial
Normal/Pedagogia
(2) Pouco abordados no Normal
ou valorizando-o em detrimento
de Pedagogia
(3) Abordados em Pedagogia
3. Conhecimento dos Conteúdos (1)
Professores
não
tem
específicos pelos professores dos conhecimento
anos iniciais do EF
(2) Professores tem conhecimento
(3) Preocupação com conteúdos
específicos é maior no 4º e 5º anos
(4) Professores estudam e
pesquisam sobre os conteúdos
específicos
4. Conteúdos Específicos
(1) Mais dificuldade
(2) Mais facilidade
5. Problemas da formação de (1) Educação Básica
professores
(2) Pedagogia/Normal
(3) Formação Continuada
(4) Licenciaturas Específicas
6. Relação Teoria e Prática e
Estágios
7. Dificuldades para ensinar
Total

10
25

31

11

37

1
12
4
5

22
56
40
2
7
5
3
8
6
-

43

56
40

17
8
6
238

Fonte: Elaboração própria

A Categoria 1, denominada Importância dos conteúdos específicos, é formada
por duas subcategorias: (1) Importante, onde foram agrupadas as falas que afirmavam que
os o conhecimento dos conteúdos a serem ensinados era importante e (2) Não importante,
relativas às falas que indicavam que outros conhecimentos tais como conhecer o
desenvolvimento da criança nas faixas etárias, a infância, a clientela, eram mais
importantes que o conhecimento dos conteúdos.
Na Categoria 2, Abordagem dos conteúdos específicos na formação inicial,
como identificamos diferenciações na formação inicial das professoras a partir de seus
relatos a respeito de os conteúdos específicos terem sido abordados, elaboramos três
subcategorias: (1) Não abordados no curso Normal/Pedagogia, assim nomeada pelo fato
de as professoras não identificarem a abordagem de conteúdos específicos nesses dois
tipos de formação (média e superior) e também por registrarem que o que os professores
levam de conhecimento para as licenciaturas o que aprenderam enquanto alunos da
Educação Básica, onde muitas vezes saem sem base ou conhecimento; (2) Pouco
abordados no Normal ou valorizando-o em detrimento de Pedagogia, uma vez que as
professoras afirmavam que apenas no curso Normal os conteúdos tinham sido abordados
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ou quando valorizam mais esta formação em nível médio em comparação ao curso
superior de Pedagogia; e (3) Abordados na Pedagogia, subcategoria com apenas uma fala,
pois uma das professoras entrevistadas informou que conteúdos específicos foram
abordados no curso de Pedagogia, o que é bastante raro, merecendo uma subcategoria
específica.
A Categoria 3, Conhecimento dos Conteúdos específicos pelos professores dos
anos iniciais do Ensino Fundamental, contém as falas das professoras entrevistadas
sobre o que percebem a respeito da apreensão dos conteúdos específicos que devem ser
ensinados pelos professores sendo formada por quatro subcategorias: (1) Professores não
tem conhecimento, quando as professoras percebem que colegas professores não têm de
fato conhecimento dos conteúdos específicos; (2) Professores tem conhecimento, assim
nomeada devido ao fato de as professoras perceberem que professores têm conhecimento
relativo aos conteúdos específicos; (3) Preocupação com conteúdos específicos é maior
no 4º e 5º anos, quando as professoras identificam que há uma maior preocupação em
relação ao conhecimento dos conteúdos, porém sendo esse conhecimento apontado como
uma necessidade maior para lecionar no 4º e 5º ano do Ensino Fundamental e não tão
necessário do 1º ao 3º ano; e (4) Professores estudam e pesquisam sobre os conteúdos
específicos, esta subcategoria engloba as falas das professoras que indicam o que fazem
diante de dificuldades em relação aos conteúdos, informando que estudam e pesquisam
em livros, revistas, internet, procuram colegas e pessoas com formação na área específica.
Para a Categoria 4, Conteúdos Específicos, foram agrupados os conteúdos que as
professoras percebem maior dificuldade e maior facilidade para ensinar, dando origem a
duas subcategorias. A primeira, Mais dificuldade, se refere aos conteúdos que as
professoras acham que seus colegas têm mais dificuldade para ensinar e os que
consideram mais difícil para elas mesmas ensinarem ou que não se sentem tão à vontade
para ensinar. A segunda subcategoria, Mais facilidade, apresenta os conteúdos apontados
pelas professoras como aqueles que percebem que seus colegas ou elas próprias têm mais
facilidade para ensinar. Esta técnica foi utilizada para evitar o efeito da desejabilidade
social da resposta, pois

nas situações de pesquisa em que o participante é requisitado a
responder um instrumento, há a possibilidade de que este se empenhe
em manter uma postura ou representar um papel que julgue ser o mais
adequado para a situação em que se encontra, o que altera as conclusões
tiradas com base nesses relatos. [...] A desejabilidade social favorece
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uma busca de sincronia de opiniões, ideias, atitudes e valores, com
ênfase no tradicionalismo e pertencimento grupal (GOUVEIA et al,
2009, p. 88, 90)

A Tabela 2 apresenta a frequência em que os conteúdos foram indicados pelas
professoras como as mais difíceis de ensinar por parte dos outros professores e a Tabela
3 a frequência em que esses mesmos conteúdos foram indicados como sendo os mais
difíceis para as próprias professoras ensinarem.

Tabela 2 - Frequência das disciplinas indicadas pelas professoras como mais difíceis de
ensinar para os outros professores:
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
T

M

X
X
X

Difícil Para Os Outros
LP
C
H
NFP
NFP
NFP
NFP
NFP
NFP
X
X
X
X
HAP

G

LEGENDA
Observações
(*2) – Leitura

X

X
X
X

11

HAP:
Questão
de
habilidade/afinidade/
preferência
P: Professora entrevistada

LP: Língua Portuguesa

HAP
X

C: Ciências

X
X
X (*2)

NFP: Não foi perguntado

M: Matemática

X
X
X
X
X

SIGLAS

H: História

X

X

X

G: Geografia
T: Total

X

6

HAP
X
4

X
3

X
3

Fonte: Elaboração própria a partir da análise das entrevistas realizadas.

Contabilizamos, na tabela acima, a frequência de acordo com a indicação das
professoras, que assinalaram mais de uma disciplina. Registramos que todas as disciplinas
citadas foram contabilizadas, portanto uma mesma professora pode ter indicado perceber
dificuldade por parte dos outros professores em uma, duas ou mais disciplinas.
Analisando os dados presentes na tabela acima, verificamos que as professoras
consideram que os outros professores têm mais dificuldade para ensinar conteúdos
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relativos à Matemática, sendo esta disciplina apontada por 11 professoras. História e
Geografia foram os conteúdos com menor frequência, três indicações para cada uma.
Língua Portuguesa teve seis registros e Ciências quatro.

Tabela 3 - Frequência em que os conteúdos foram indicados como sendo os mais difíceis
para as próprias professoras ensinarem.

P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
T

M

Difícil Para Mim
LP
C
X

H

G
LEGENDA

X
NTD
X
X
X

X (*1)

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

Observações

SIGLAS

(*1)
–
Alfabetização

NTD:
Não
tenho
dificuldades em nenhum
conteúdo
HAP:
Questão
de
habilidade/afinidade/
preferência
P: Professora entrevistada

(*3)
–
Interpretação

X
HAP

M: Matemática

X

X

X

C: Ciências

X

H: História

X

G: Geografia

X (*3)

T: Total

X
X
X
X
12

LP: Língua Portuguesa

3

5

X
4

4

Fonte: Elaboração própria a partir da análise das entrevistas realizadas.

Contabilizamos a partir da tabela acima, a frequência conforme a indicação das
professoras que assinalaram mais de uma disciplina. Todas as disciplinas citadas foram
contabilizadas, por isso uma mesma professora pode ter indicado ter dificuldade em uma,
duas ou mais disciplinas.
Em relação à esta última tabela, Matemática é também o conteúdo que possui mais
indicações como sendo o mais difícil para ensinar pelas próprias professoras com 12
indicações. Língua Portuguesa é o menos apontado com apenas três referências, Ciências
teve cinco apontamentos seguido de História e Geografia com quatro registros cada uma.
Alisando as duas tabelas sobre as dificuldades, é possível afirmar que os
conteúdos de Matemática foram apontados como os mais difíceis de ensinar tanto de
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acordo com a percepção das professoras em relação a suas colegas quanto por elas
mesmas. História, Língua Portuguesa e Geografia foram pouco indicadas e não houve
nenhuma indicação para o conteúdo de Ciências.
A Tabela 4 e 5, a seguir, são referentes à segunda subcategoria, Mais facilidade
e apresentam a frequência em que os conteúdos foram indicados pelas professoras como
os mais fáceis de ensinar. Registramos, também, que nesse grupo de respostas, além dos
conteúdos já citados (Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História e Geografia)
algumas professoras da Rede Federal citaram Estudos Sociais, englobando História e
Geografia e, portanto, incluímos essa nomenclatura às demais já elencadas.
Tabela 4 – Frequência das disciplinas indicadas pelas professoras como as mais fáceis de
ensinar para os outros professores.

P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
T

M

0

Fácil Para Os Outros
LP
ES
C
NFP
NFP
NFP
NFP
NFP
NFP
NR
X
NS
HAP
X
X
NR
X
HAP
X
X
X
NS
X
X
X
X
NS
HAP
HAP
7
1
3

H

G

LEGENDA
SIGLAS
NFP: Não foi perguntado
NS: Não sabe responder
NR: Não respondeu
HAP:
Questão
habilidade/afinidade/
preferência
P: Professora entrevistada
M: Matemática
LP: Língua Portuguesa
ES: Estudos Sociais
C: Ciências
H: História
G: Geografia
T: Total

0

0

Fonte: Elaboração própria a partir da análise das entrevistas realizadas.

Na tabela acima foram contabilizadas todas as disciplinas citadas, sendo que uma
mesma professora pode ter indicado perceber mais facilidade por parte dos outros
professores em uma, duas ou mais disciplinas. Identificamos que Língua Portuguesa foi
o conteúdo com mais indicação por parte das professoras em relação a ser a disciplina

de
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mais fácil por parte dos outros professores com sete indicações, seguido por Ciências com
três apontamentos e Estudos Sociais, englobando História e Geografia de acordo com a
fala das professoras da Rede Federal, com apenas uma indicação. Para História e
Geografia não houve nenhum registro.

Tabela 5 - Frequência das disciplinas indicadas pelas professoras como as mais fáceis de
ensinar para elas mesmas.

P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
T

M

Fácil Para Mim
LP
ES
C
X
X
NTD
X

H

G
SIGLAS
NTD: Não tenho dificuldade em
nenhum conteúdo

X
X

HAP:
Questão
habilidade/afinidade/
preferência
P: Professora entrevistada

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

M: Matemática
LP: Língua Portuguesa
ES: Estudos Sociais
C: Ciências
H: História

X

G: Geografia

X

T: Total

X
X
X
7

16

3

2

1

0

Fonte: Elaboração própria a partir da análise das entrevistas realizadas.

Na Tabela 5 também foram contabilizadas todas as disciplinas citadas,
considerando que uma mesma professora pode ter indicado perceber mais facilidade para
ela mesma em uma, duas ou mais disciplinas.
Língua Portuguesa também foi o conteúdo apontado como o mais fácil para as
próprias professoras totalizando 16 indicações, seguido de Matemática com sete
apontamentos, Estudos Sociais com três, Ciências dois, História apenas uma e para
Geografia não houve nenhum registro.
Analisando as duas tabelas sobre as facilidades, é possível afirmar que as
facilidades encontradas em comum a respeito do que as professoras percebem como

de
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facilidade por parte de seus colegas professores e por elas próprias foi apenas em relação
ao conteúdo de Língua Portuguesa com sete indicações. Nenhum outro conteúdo teve foi
identificado como comum aos outros professores e às próprias professoras.
A Tabela 6 apresenta a frequência dos conteúdos específicos indicados pelas
professoras como mais difíceis de ensinar e teve como base o Quadro 5 apresentado
anteriormente às professoras. Aqueles que não foram indicados, podemos tomar como os
menos difíceis de ensinar.

Tabela 6 - Frequência relativa aos conteúdos específicos apontados como mais difíceis
de ensinar pelas professoras.
A
n
o

1º

LP
Criação de
história a
partir de
quadro em
sequência.
Ordenação de
frase em
sequência
lógica.
Substantivo:
nomes próprio
e comum.

2º

3º

Gênero
textual.

f

M
Ideia de
quantidade.

0
Os sinais
(símbolos
matemáticos
“+” e “=”).

Subtração com
2 recurso.
Ordem das
1 dezenas e
centenas.

4 Multiplicação.

Revisão do
texto.

2

Relações
ortográficas.

3

4º
Verbo e
advérbio.

H

1 As profissões.
Toda criança
1 tem um nome
e sobrenome.

0

Sinais de
pontuação.

Encontro
vocálico e
consonantal.

f

6 Linha do
tempo/
cronologia.
2
Os indígenas e
seu modo de
vida.

Divisão.

1 Bairros
diferentes e
1 parecidos.

Multiplicação
e divisão.

4 A cidade onde
vivo.

Polígono,
circunferência
e círculo.

2

0 Medidas de
comprimento,
massa e
capacidade.
1
Frações.

2 Instalação de
feitorias e
fortalezas no
litoral.
4 Influências

f

G

f

C

0 Minha casa
e
diferentes
0 tipos de
moradia.

Os seres
vivos se
0 modificam:
não sou mais
um bebê.

Minha rua
e
diferentes
tipos de
rua.
Espaço
0 físico da
escola:
construind
2 o maquete.

Plantando
0 vegetais:
partes de
uma planta.

Meios de
transporte
(terrestre,
aquático e
aéreo)
0 Movimen
tos da
Terra e
orientação
0 (pontos
cardeais).
Sistema
Solar e
seus
planetas.
3 Município,
Estado e
País.
Clima,
3 relevo e

1 Ambientes
naturais e
modificados.

f

0

0

0

Desenvolvi
mento dos
vegetais.

0

Água.

0

Ecossistema
s da Terra.

2

0

2

1

1 Classifica
ção dos seres
vivos.

1

Saneamento
3 básico e

1
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5º

Pronome.

1 Porcentagem.

Oração/sujeito
/predicado.

2 Área de
figuras planas.

indígenas e
portuguesas.
3 Brasil Colônia
e o trabalho
2 escravo (canade-açúcar,
ouro e gado).

vegetação
(tipos).
3 O Brasil e
o mundo
em
regiões.

O papel
Libertação dos 1 dos
escravos, fim
imigrantes
da Monarquia
na
e Brasil
ocupação
República.
da terra e
na
formação
da cultura
regional.
Fonte: Elaboração própria a partir da análise das entrevistas realizadas.

saúde.
1 Sistemas do
corpo
humano.

4

Rochas e
1 solo:
importância,
composição
e erosão.

4

Na categoria 5, Problema da formação de professores, foram criadas quatro
subcategorias com as falas que se referiam à resolução de problemas na formação de
professores: (1) Educação Básica, contém as falas que apontavam que a resolução do
problema da formação de professores estava na Educação Básica; (2) Pedagogia/Normal,
problemas seriam resolvidos no curso Normal e no de Pedagogia, seriam revistos os
conteúdos específicos; (3) Formação Continuada, a resolução desses problemas se adequa
à Formação Continuada; e (4) Licenciaturas Específicas, quando as respondentes
identificam que as Licenciaturas Específicas deixam lacunas na formação para professor,
servindo mais para formar o biólogo, o geógrafo, o historiador, o matemático.
A categoria 6, Relação Teoria e Prática e Estágios, refere-se à dissociação entre
teoria e prática em relação ao que aprenderam nos cursos de licenciatura, o que fazem nos
estágios e o que encontram na realidade nas salas de aula.
A categoria 7, Dificuldades para ensinar, agrupamos as falas referentes quanto
à indisciplina, tipo de clientela, falta de material pedagógico, falta de profissionais que
façam acompanhamento de casos de necessidades especiais e pouco compromisso da
família em relação à vida acadêmica das crianças.
No capítulo seguinte, apresentaremos os resultados alcançados a partir da análise
dos dados coletados, exibidos de acordo com as categorias e suas subcategorias com a
intenção de identificar, analisar e comparar as representações sociais elaboradas pelas
professoras a respeito dos saberes disciplinares.
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5 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados serão apresentados por meio de duas seções: (1) Caracterização dos
participantes e (2) Análise das entrevistas.
5.1 – Caracterização dos participantes
Foram entrevistados 22 professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental,
todos do sexo feminino, sendo 12 que lecionam em colégio da Rede Federal de ensino e
10 professoras na Rede Municipal.

5.1.1 – Professoras do colégio da Rede Federal
Dentre as 12 professoras entrevistadas uma tem entre 26 e 30 anos de idade, duas
entre 31 e 35 anos, três entre 36 e 40, três entre 41 e 45, duas entre 46 e 50 e uma entre
51 e 55 anos de idade.
Em relação à formação, 10 professoras têm formação no curso de Ensino Médio
em Formação de Professores, antigo curso Normal, e destas, seis fizeram o curso em
escola pública e quatro em escola particular. Duas professoras não têm essa formação,
fizeram Ensino Médio Regular e Graduação em Pedagogia.
Todas as professoras têm curso de graduação, sendo nove destas na rede pública
e três na rede privada. Com relação aos cursos de graduação, sete professoras fizeram
formação em Pedagogia, quatro em Letras e uma em História. Sobre formação em pósgraduação, 10 professoras têm especialização, cinco a realizaram em instituição pública
e cinco em instituições privadas. A respeito de formação stricto sensu, sete professoras
têm Mestrado, todos cursados em instituições públicas e nenhuma professora possuía até
o momento Doutorado. Das 12 professoras, nove são efetivas e três contratadas.
Quanto ao tempo de magistério no 1º Segmento do Ensino Fundamental, duas
professoras têm entre 6 e 10 anos de atuação nessa etapa da educação, uma entre 11 a 15
anos, duas entre 16 e 20 anos, três entre 21 e 25 anos, uma entre 26 e 30 anos, uma entre
31 e 35 anos e uma tem menos de 5 anos, mas atua há oito anos no magistério (maior
parte na Educação Infantil).
5.1.2 – Professoras da escola da Rede Municipal
Dentre as 10 professoras entrevistadas, uma professora entre 26 e 30 anos de
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idade, uma entre 41 e 45, duas entre 46 e 50, quatro entre 56 e 60 anos e duas entre 61 e
65 anos de idade.
Em relação à formação, todas têm formação no curso de Ensino Médio em
Formação de Professores, antigo curso Normal, e destas, sete fizeram o curso em escola
pública e três em escola particular. Todas as professoras têm curso de graduação, sendo
duas na rede pública e oito na rede privada. Com relação aos cursos de graduação, duas
professoras fizeram formação em Pedagogia, uma fez Serviço Social e depois Pedagogia,
três fizeram Psicologia, uma fez Biologia, uma Geografia e duas fizeram Letras. Sobre
formação em pós-graduação, quatro professoras têm especialização, todas realizadas em
instituições privadas. Nenhuma professora possui até o momento Mestrado ou Doutorado
e todas são efetivas.
A respeito do tempo de magistério no 1º Segmento do Ensino Fundamental, duas
professoras têm entre 6 e 10 anos de atuação nessa etapa da educação, três entre 11 e 15
anos, três entre 16 e 20 anos, uma professora entre 31 e 35 anos e uma professora possui
entre 36 e 40 anos.
5.1.3 – Análise da caracterização das professoras
Os dois grupos de professoras apresentam características heterogêneas em relação

à idade, formação, tempo de atuação no magistério no 1º Segmento do Ensino
Fundamental e ao tipo de contrato de trabalho (efetivo ou contratado).
Em relação à faixa etária nenhuma das professoras entrevistadas no colégio da
Rede Federal tem mais de 55 anos, já na escola da Rede Municipal seis professoras têm
mais de 55 anos de idade.
No Colégio Federal nove entre 12 professoras são efetivas e três seguem o regime
de contrato. Já as professoras do Município são todas concursadas, ou seja, efetivas.
De acordo com o tempo de atuação, apenas uma professora da Rede Federal tem
menos de cinco anos atuando no Ensino Fundamental I, porém possui sete anos de
experiência na Educação Infantil. Nenhuma das professoras do município tem menos de
cinco anos de experiência no segmento.
A respeito da formação em Nível Médio, 10 professoras da Rede Federal fizeram
o curso de formação de professores, o antigo Curso Normal, já na Rede Municipal todas
as professoras têm essa formação.
As professoras das duas Redes de ensino possuem graduação, mas em relação aos
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cursos verifica-se maior variedade entre as professoras do Município uma vez que das 10
professoras apenas três fizeram o curso de Pedagogia; três Psicologia; uma Biologia; uma
Geografia e duas Letras; e uma delas possui duas graduações, a primeira em Serviço
Social e a segunda em Pedagogia.
No colégio da Rede Federal, sete professoras fizeram o curso de Pedagogia e as
outras cinco fizeram outros cursos, sendo quatro em Letras e uma História. Nenhuma
destas possui uma segunda graduação. Quanto à especialização, 10 possuem formação
nesse nível, tendo cinco sido realizada em instituições públicas pelas professoras efetivas
e cinco em instituições privadas, sendo três professoras contratadas e duas efetivas.
Na Rede Municipal apenas quatro professoras possuem especialização e todas
foram realizadas em instituições privadas.
Em relação a formação stricto sensu, sete professoras da Rede Federal têm
Mestrado, todas em instituições públicas, e nenhuma das professoras da Rede Municipal
possui tal formação. Nenhuma das 22 professoras possui ou está cursando Doutorado,
porém algumas professoras do colégio da Rede Federal demonstraram interesse em
participar nos próximos anos de um processo de seleção para esse curso.
Podemos perceber que das professoras entrevistas, as que têm maior faixa etária
são as da Rede Municipal.
A respeito da formação inicial em nível superior, verificamos que mais da metade
das professoras da Rede Federal tem essa formação no curso de Pedagogia, as demais têm
formação superior em licenciaturas específicas, enquanto que no Município menos da
metade tem formação em Pedagogia e três professores tem formação superior, mas não
em licenciatura específica.
Em relação à formação continuada, o que se percebe é que a maioria das
professoras da Rede Federal possui especialização enquanto que menos da metade das
professoras da Rede Municipal possui essa formação. E em relação ao Mestrado apenas
as professoras da Rede Federal tem essa formação, mais da metade destas, enquanto que
nenhuma professora da Rede Municipal a possui.
O Quadro 6, apresentado a seguir, sintetiza a caracterização das professoras das
duas redes de ensino.
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Quadro 6 - Caracterização das professoras das duas redes de ensino.
Rede Municipal
Seis professoras com mais de 55 anos
(maior faixa etária)
Todas graduadas, com maior variação em
relação aos cursos de formação
Pedagogia (3)
Psicologia (3)
Biologia (1)
Letras (2)
Especialização
Quatro professoras
Mestrado
Nenhuma professora
Doutorado
Nenhuma professora (nenhuma relatou
interesse)

Rede Federal
Nenhuma professora com mais de 55 anos
Todas graduadas, com menor variação em
relação aos cursos de formação
Pedagogia (7)
História (1)
Letras (4)
Especialização
Dez professoras (sendo oito efetivas)
Mestrado
Sete professoras (todas efetivas)
Doutorado
Nenhuma professora (algumas relatam
ter interesse)

Fonte: Elaboração própria a partir da análise das entrevistas realizadas.

Esses dados nos levam a refletir se a carga horária da Rede Federal que contempla
períodos para estudos, pesquisa e extensão, além de um plano de carreira atraente
possibilita que esses professores se sintam motivados e com tempo disponível para a
realização desses cursos mantendo-se continuamente em formação.
5.2 – Análise das entrevistas
As análises serão apresentadas por categoria e em sequência. As falas
reproduzidas ao longo das análises são aquelas que consideramos as mais significativas e
expressam, sinteticamente, o posicionamento das professoras entrevistadas.

5.2.1 - Categoria 1: Importância dos conteúdos específicos
Dentre as 22 professoras entrevistadas, 21 disseram que o conhecimento dos
conteúdos específicos é importante (Subcategoria 1), mesmo que aliado a outros
conhecimentos:

A gente como generalista, não tem uma formação específica em
todas as áreas, mas precisa dar conta de todas essas áreas, claro que,
de uma maneira menos profunda do que, né? Professores do 2º
segmento por exemplo, mas a gente fala sobre elas e não pode falar
bobagem, né? (P1-F)
Olha, o ser humano é um complexo, é um todo, você não pode negar,
que você não pode deixar de saber sua língua, deixar de saber a
Ortografia, a Gramática, a Sintaxe, você não pode deixar de saber como
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calcular, como raciocinar, você não pode deixar de saber o que há na
Geografia, não pode passar por ignorante, tem que saber a história do
mundo, a história da sua vida, você faz parte dessa história, então, se
não... você fica um ignorante. É.. Agora, se tende a falar assim: vamos
dar ênfase só ao que aquela pessoa vai trabalhar, ou só aquilo que é mais
importante, ou só as coisas do mundo, não! é tudo. [...] a base do
Português, da Matemática, da História, da Geografia e das Ciências, se
torna fundamental, agora, você tem que, inserir isso tudo dentro de
um mundo. (P2-M)
O professor, precisa sim ter um domínio, desses conteúdos gerais:
Matemática, História, Geografia, né? Ciências. Precisa ter um domínio
sim, e, é.. transmitir aos alunos de uma man... de acordo com a idade e
com a série que eles estão. Correto? Você tem que ter sim esses
conhecimentos. Como você vai aplicar, vai ser de acordo com a série
que a criança está, que você estiver atuando, né? (P3-M)
Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre a parte metodológica e
a parte de conteúdos [...] conteúdos e metodologia. Tem que ter um
equilíbrio entre os dois, nem, nem dar ênfase mais a um, em
detrimento do outro não, eu acho que o equilíbrio é essencial. (P4-M)
Na área de História, Geografia, é.. como eu sou daqui do Rio, eu
acredito que você tem que ter um domínio mínimo, né? De História e
Geografia do Rio, eu acho importante é.. tentar também buscar
conhecimento, de contextualizar, o contexto da História na, o contexto
daquela escola, [...] do Rio de Janeiro, né? [...] E eu acho isso muito
interessante, eu acho isso relevante para a educação e é significativo
para o aluno, [...] nas áreas de Linguagens eu acho que tem que ter um
mínimo de conhecimento de Literatura Brasileira, porque apesar de ter
que ter o domínio das tipologias textuais, né? Conseguir transitar nas
diferentes tipologias textuais, tipo, não trabalhar só com narrativa, ou
é... trabalhar com texto de jornal, com reportagem, porque eu acho que
é uma coisa recorrente na vida do aluno, eu acho que eles têm que ter
essa capacidade, então a gente também tem que ter, é.. em Ciências eu
acho muito os fenômenos naturais básicos tipo, chuva, entrada de
massa, que isso eu acho que é pouquíssimo trabalhado, mas eu acho que
também é uma coisa significativa para o aluno em função da gente viver
numa cidade que tem, que as chuvas são arrasadoras, que a gente tem
períodos que são mais secos, [...] e Matemática assim, as operações
básicas e o que eu vejo no 4º e 5º ano é justamente essa questão do
pensamento abstrato e lógico, mais do que você fazer.. é.. resolver de
repente porcentagens de cabeça, você trabalhar sequência lógica, é..
estimativa, que é uma coisa que a gente não tem a menor noção, [...]
então eu acredito que se o profissional, assim, não tiver assim essa
compreensão, também fica muito difícil para passar isso para o
aluno. (P8-M)
É... Eu acho que é importante eles saberem os conteúdos específicos,
mas também essa especificidade está diminuindo muito entendeu?
Então eu acho que esse específico tem que ser mais ampliado
entendeu? [...] É.. eu acho que a leitura, interpretação de texto, sabe?
Raciocínio lógico, despertar esse raciocínio lógico, sabe? Eu acho que
são essas coisas básicas. (P9-M)
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Os professores de 1º ao 5º ano? Eles têm que ter realmente um
conhecimento amplo de todas as matérias, de todos os conteúdos, né?
Eles precisam saber a Matemática, precisam saber a História, o que que,
o que o currículo pede, né? [...] Ele pode causar um mal muito grande
se essa criança fica em defasagem de conteúdo, como é que ela vai
recuperar o conteúdo básico de Português se ela não sabe o que que é
um sujeito, o que que é.. lá na frente ela vai precisar disso, entendeu?
Então assim tem que aliar as duas coisas (conhecimento dos
conteúdos e didática/como passar), elas trabalham juntas. (P10-M)
Olha, é eu.. eu acho que os anos iniciais são a, são a base de toda a
formação da criança, então se você não estiver muito bem preparado,
você pode desandar a vida escolar de uma criança, né?[...] Então você
tem que mostrar para o aluno é.. que tudo na vida dele vem a partir do
que ele aprendeu na escola, então a gente precisa ter o conhecimento,
a gente precisa ter o conhecimento dos conteúdos, a gente precisa ter
o conhecimento do desenvolvimento da criança, né? E a gente precisa
ter planejamento. (P11-F)
Se você não tiver esses conteúdos específicos você acaba ficando
insegura é.. é.. e acaba não tendo uma boa prática em sala de aula né?
E isso pode interferir realmente no aprendizado do aluno, das crianças.
(P13-F)
Eu acho que primeiro, tem que saber esse... tem que ter conhecimento
desses saberes porque nós temos que dar conta de várias disciplinas,
e a metodologia que também é fundamental, eu acho que a
necessidade desses dois conhecimentos, conhecimento da matéria do
conteúdo que você vai ministrar e o com, com o conhecimento
pedagógico, da metodologia, da didática nesse ensino. (P14-F)
Acho que para você dar uma aula você tem que pensar que você domina
de certa forma aquele conteúdo e como você vai aplicar aquele
conteúdo para aquela criança, qual vai ser a eficácia daquilo, do método
de ensino para aquela criança. Até as próprias estratégias que você vai
criar para aquela turma que às vezes só a metodologia não dá conta.
(P18-F)

Em suas falas algumas professoras utilizam o termo “generalista” para identificar
os professores do 1º ao 5º ano responsáveis por lecionar os diferentes conteúdos
disciplinares dessa etapa da Educação de maneira que a criança aprenda de modo
contextualizado e significativo. Já havíamos identificado o uso desse termo, professor
“generalista”, em Castro (2007), Saviani (2008) e Rocha (2013) e que em Lima (2007)
aparece como professor “polivalente”, para se referir ao docente que é capaz de articular
conhecimentos das diferentes áreas do conhecimento e ser responsável pelo
desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar.
Podemos identificar, nas falas dispostas acima, que as professoras consideram que
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a falta de conhecimento pode interferir em como são tratados determinados conteúdos e
provocar entendimentos equivocados e descontextualizados pelos alunos, como Rocha
(2013) já havia apontado. Preocupação também apontada por Lopes e Vaz (2014) em
relação aos conhecimentos que orientam a prática do professor e que deveriam fazer com
que os alunos aprendessem proveitosamente. Como disse uma das professoras
entrevistadas, sem conhecimentos ou insegurança em relação a eles, a prática do professor
interfere na aprendizagem dos alunos. A este respeito reportamos a Faustino (2011) ao
referir-se sobre os conteúdos de Matemática: seu estudo mostrou que as professoras
participantes diziam compreender bem certos conteúdos e, em suas aulas davam, mais
importância e ênfase a eles, deixando de lado a forma de ensina-los.
As professoras afirmam que é importante contextualizar o conteúdo de acordo
com a realidade e a faixa etária das crianças para que sejam conteúdos significativos para
elas e para isso é preciso conhecer o desenvolvimento da criança. Saber o conteúdo a ser
ensinado as faz se sentir seguras, elas não dizem “bobagens”, não “passam por
ignorantes”, mas entendem que o equilíbrio entre o “conhecimento do conteúdo da
matéria que você vai ministrar o conhecimento pedagógico” é fundamental para o
processo ensino-aprendizagem.
Na subcategoria 2, Não importante, dez professoras afirmaram que outros
conhecimentos são mais importantes do que o conhecimento dos conteúdos específicos,
como por exemplo, a infância, o desenvolvimento da faixa etária, a realidade dos alunos,
Didática. As falas a seguir ilustram esse posicionamento:

Professores que sabem muito, têm muito conhecimento, mas não
conseguem ensinar, porque falta mesmo, né? O conhecimento de
didática, o conhecimento dos processos, né? De ensino aprendizagem,
acho que eles são fundamentais. Se a gente fizesse uma escala, né? Eu
acho que eles são mais importantes do que os conteúdos disciplinares,
não estou desconsiderando a importância de se saber, né? De que os
professores tenham conhecimento, mas acho que isso a gente busca
com mais facilidade até porque hoje, o que a gente ensina hoje não é o
que a gente, não é o que eu comecei a ensinar 25 anos atrás, a
necessidade que as crianças vão tendo de aprender coisas vão sendo
modificados, os conhecimentos vão sendo modificados. (P1-F)
Acho que a gente precisa entender o que é a criança, né? Que a criança
precisa brincar, que criança não é só um depósito de, de conhecimentos.
E... A gente precisa estudar um pouco mais sobre o que é a infância
hoje, para gente poder relacionar essa, essa, saber o que, o que é essa
criança, quem é essa criança para gente saber relacionar aos
conteúdos que a escola prioriza. Que eu não acho que eles não sejam
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importantes, né? Aqui é o lugar de a gente organizar o conhecimento.
Eu não estou desvalorizando isso, em nenhum momento. Eu só acho
que a gente precisa é... integrar melhor esse trabalho e dar mais
espaço para esses outros conteúdos que ficam à margem no, no
currículo, né? (P6-F)
Saber como lidar com a falta de interesse e de envolvimento da
família, de estar junto ali com o filho cobrando, acompanhando [...]
É.. é.., tem essa preocupação sim, mas tem a preocupação de como essa
criança ela vai viver nesse mundo, o comportamento que ela tem que
ter no meio onde ela vive, com quem ela vive, é.. como é que é ele vai
interagir com as pessoas, eu não vejo só a preocupação com o conteúdo
não, eu vejo a preocupação com a formação da pessoa. (P17-M)
Aí eu vejo uma preocupação em como passar para as crianças, como
trabalhar uma leitura e escrita significativa e uma matemática também,
muito mais do que conteúdos específicos. (P19-F)

Identificamos, nessas falas, diferentes saberes como classificados por Shulman
(1986, 2004), Gauthier et al (1998) e Tardif (2008) e necessidade de tornar os conteúdos
específicos compreensíveis para os alunos de modo que sua aprendizagem se concretize.
As professoras expressam nitidamente que sem a articulação entre saberes teóricos e
saberes práticos, não é possível que o processo ensino-aprendizagem se efetive. Por isso,
não hierarquizam os conhecimentos necessários para a realização de seu trabalho.
Percebemos também que há preocupação em conhecer os conteúdos específicos
que deverão ensinar, pois como afirmam, os professores precisam ter conhecimento
desses conteúdos, que pode ser buscado nos mais diversos locais e devem compreender
que a escola é um espaço privilegiado para organizar o conhecimento e articular os
diferentes saberes. Entendemos que para ensinar o professor precisa conhecer os
diferentes saberes dos diversos campos de conhecimento, ou seja, os conteúdos
específicos e didático-pedagógicos, adequando-os às especificidades de seus alunos.
Como diz Tardif (2008, p. 39),

o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua
disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos
relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber
prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos.

É possível afirmar que as professoras não colocam o conhecimento disciplinar
acima do conhecimento didático-pedagógico, mas destacam a importância da articulação
desses saberes. Elas destacam a importância dos outros conhecimentos como
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conhecimento da infância, do desenvolvimento das crianças, em como saber lidar com o
desinteresse das famílias pela vida escolar das crianças e enfatizam a importância de se
dar mais espaço para outros conteúdos à margem dos conteúdos específicos e como a
criança os utilizam em sua vivência.

5.2.2 - Categoria 2: Abordagem dos conteúdos específicos na formação inicial
Para esta categoria construímos três subcategorias, pois identificamos
diferenciações na formação das professoras, inclusive algumas delas relataram que os
conteúdos específicos não foram abordados em sua formação em nível médio, no antigo
curso Normal, nem tampouco em Pedagogia (subcategoria 1). Outras afirmaram que os
conteúdos específicos foram pouco abordados no Normal ou valorizaram mais o que
aprenderam neste curso em detrimento da formação em Pedagogia (subcategoria 2). Uma
professora afirmou que os conteúdos específicos foram abordados no curso de Pedagogia
(subcategoria 3), o que é bastante raro, por isso sua fala integralizou uma subcategoria
específica.
Na subcategoria 1, Conteúdos não abordados no Normal/Pedagogia, as
professoras afirmaram que não tiveram em sua formação inicial disciplinas que tratassem
dos conteúdos específicos a serem ensinados nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
mas sim, disciplinas que envolvem os saberes da formação profissional e saberes
curriculares como define Tardif (2008). Além disso as professoras relatam que o que
muitos estudantes levam para as licenciaturas é o que aprenderam como alunos da
Educação Básica carregando consigo, muitas vezes, os problemas e limitações advindos
dessa etapa. Conforme consta na Tabela 1, a respeito da ocorrência das categorias e
subcategorias, as professoras relataram por 25 vezes questões relativas à formação inicial
não abordar os conteúdos e que o conhecimento com os quais os alunos das licenciaturas
chegam nessa etapa da educação é o que trazem dos anos anteriores De acordo com as
professoras:

Eu fiz o curso Normal, a gente via alguns conteúdos que tinha a Didática
específica da Matemática, do, da Língua Portuguesa, não sei o que, mas
você não, de maneira nenhuma você vê... [...] na faculdade eu não vi
nenhum conteúdo relacionado ao que eu trabalho em sala de aula
[...] na faculdade em nenhum momento eu tive isso, nenhum momento...
De conteúdos que a gente aplica em nenhum momento eu vi isso na
faculdade (P11-F)
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Na Pedagogia a gente não, apesar das licenciaturas, as matér.. as
disciplinas assim, né? A gente não vê tanta abordagem né? Do
conhecimento que a gente trabalha no Ensino Fundamental I, não
tem (P12-F)
Eles se prenderam mais nessa questão da Didática, na prática, mas não
focaram tanto a parte de conteúdos, então, assim, essa parte de
conteúdos eu tive que “correr atrás” mesmo por fora para poder me
atualizar, para poder ter uma dinâmica diferente em sala de aula, então
essa parte de conteúdos realmente deixou a desejar na época, na minha
formação. Tanto na licenciatura quanto no Normal, na Pedagogia e no
Normal também. Era uma coisa muito teórica, né? Na Pedagogia. (P13F)
Têm determinados conteúdos é, é, que você às vezes tem dificuldade
porque quando você foi aluno você tinha essa dificuldade, então você
vai trazendo, às vezes isso vem, né? Uma, uma “bagagenzinha” com
você, dentro da sua “mochilinha”, aquela dificuldade, então eu acho
que buscar exatamente sanar isso para que você consiga alcançar o seu
objetivo, né? Que é... que a criança aprenda, né? (P4-M)
Se você tem a base ótimo, se você não tem se vira, e era grande a
questão ali, porque muitos, você sabe, as pessoas saem do Ensino
Médio, mas nem todo mundo tem uma base.. [...] é uma utopia a gente
achar que o nosso Ensino Fundamental ele dá conta de tudo, ele não
dá, a gente tem uma educação pública muito precária, uma política
pública que não funciona e a gente chega no ensino superior ou nos
cursos de formação com toda essa gama de público (P14-M)
Talvez só o Normal não dê conta, não sei, são, são questões complexas,
muito complexas, porque vem muito da sua base de primeiro e
segundo segmento de aluno, de aluno, eu acho que aí fica numa
questão muito maior... Se tornando uma “bola de neve”, a formação
não foi satisfatória no primeiro segmento, aí também não foi no
segundo, e as coisas vão crescendo e vai chegar lá na formação, na
graduação, não vai ser resolvido ou a pessoa vai procurar por si mesma
ou na instituição em que trabalha a instituição oferecer ou então, que
qualidade vai ser desse professor, desse trabalho? Bem complexo,
muito complexo. (P16-F)

As falas dessas professoras nos conduzem ao estudo de Gatti (2010) que expos a
urgência de maior atenção a ser dada aos cursos de formação docente, visto que, nos dias
atuais, é notória as lacunas em relação aos conteúdos específicos por parte dos egressos
da Educação Básica, lacunas que dificilmente serão sanadas quando estes alunos
estiverem se habilitando nos cursos de Licenciatura em Pedagogia, responsável pela
formação de professores para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Como expressa Gatti (2010, p. 1368), nesses cursos “apenas 7,5% das
disciplinas são destinadas aos conteúdos a serem ensinados nas séries iniciais do Ensino
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Fundamental, ou seja, ao “o que” ensinar”. Além disso, “os indicadores resultantes de
avaliação de cursos de formação e do desempenho dos alunos demonstram a insuficiência
ou mesmo a inadequação da formação inicial adquirida em instituições de ensino
superior” (GATTI; BARRETO, 2009, p. 200-201). Em outra pesquisa, realizada em
2014, Gatti reafirmou a necessidade do cuidado com nossos futuros professores, haja vista
virem, na maioria, de escolas públicas carregadas de problemas na formação ofertada.
A este respeito, Maia (2015, p. 127) afirma que:

A formação inicial seja em nível médio, seja em nível superior tem
estado no foco das questões educacionais especialmente nos últimos 20
anos, deixando à mostra que a formação não tem possibilitado a
familiaridade com os conteúdos a serem ensinados assim como não tem
capacitado os professores para lidarem com as dificuldades dos alunos.
Diversos estudos têm destacado que os professores dos anos iniciais do
Ensino Fundamental se sentem despreparados para enfrentar o
cotidiano escolar em decorrência da formação inicial deficiente,
distanciada da realidade das salas de aula e com pouca atividade
dedicada à prática (Mello, 2000; Alves-Mazzotti, 2007, 2009; Gomes
& Pereira, 2009; entre outros).

Fica evidente nesta subcategoria que os conteúdos da formação inicial tanto em
nível médio quanto no ensino superior em Pedagogia estão atrelados ainda a um
conhecimento teórico e distante da sala de aula. Uma das professoras afirma que é preciso
“correr atrás” em relação a sua necessidade de sanar lacunas na formação tanto no que
diz respeito ao conteúdo específico quanto ao conteúdo didático-pedagógico.
O problema das lacunas evidenciadas nos conhecimentos dos conteúdos por parte
das professoras fica claramente evidenciado em algumas metáforas15. Elas dizem que o
professor vai carregando para as licenciaturas as dificuldades desde a Educação Básica e
chamam essas dificuldades de “bagagenzinha”, “mochilinha” e dizem que é uma utopia
achar que a nossa Educação vai dar conta de formá-las adequadamente, pois segundo as
docentes a formação não é satisfatória nem no 1º segmento do Ensino Fundamental,
tampouco no 2º segmento e esse problema vai virando uma “bola de neve” até chegar na
graduação aonde também não é resolvido.
Na subcategoria 2, Pouco abordados no Normal ou valorizando-o em
detrimento da Pedagogia, verifica-se também a recorrência sobre a formação
“As metáforas são consideras estruturas conceituais que fazem parte da nossa linguagem ordinária [...] a
concepção cognitivo-social da metáfora está relacionada às percepções que temos do mundo e a influência
da história e do discurso naquilo que estamos falando” (Campos, 2013, p. 53).
15
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excessivamente teórica no curso de Pedagogia e uma formação mais voltada para a prática
no curso Normal. É o que 11 professoras afirmaram:

Na minha época o.. o.. que a gente chamava de curso de formação de
professores [Normal] não sei se ainda é, era mais forte que muita
faculdade. É.. então, a gente já, a gente saía sem precisar fazer esse, é..
tanto esses cursos de extensão, inclusive eu fiz todos os meus
concursos, até mesmo o vestibular eu fiz com o que eu aprendi no
curso de formação de professores e passei na primeira leva da
faculdade, na primeira chamada, então era muito bom, muito
completo. [...] Nossa! Eu tive, eu tive, eu tive um curso, um curso de
formação de professores, de professores, que a gente estudava tudo,
fazia prova de tudo, como se fosse a.. a.. ainda tinha a metodologia, a
Didática, tínhamos aula de como dar aula, de como respeitar a
criança, de como entrar em sala, de como se vestir como professora,
porque nem isso nós temos mais. (P2-M)
Eu acho que ficou um vazio mesmo com o fim da escola Normal como
exigência. No Instituo de Educação eu posso dizer a você que eu obtive
o domínio dos conteúdos específicos de Matemática e Língua
Portuguesa, acho que tive uma boa formação para isso, agora os de
História, Geografia e Ciências, eles foram é... consistentes, mas não
suficientes. (P5-F)
É... Um pouco, muito pouco, no curso técnico normal foram bem
mais, entendeu? (P8-M)
É.. Ensino médio Normal, é o Normal, no Normal a gente tinha é.. a
Didática é.. da Matemática, da Língua Portuguesa, então a gente
estudava em cima dos conteúdos aplicados nas, nas séries né? Iniciais
(P11-F)
Os conteúdos de Matemática, eu falo que o ensino médio, quando você
fazia a formação de professores, seu currículo é todo reduzido, então
você acaba ficando capenga nos dois lados, tanto na parte pedagógica
como no ensino regular,[...] É.. foram abordados, mas de forma
superficial, não é nada assim os conteúdos, tenho dificuld.... que
causam às vezes pequenas dificuldades, mas não é nada assim tão
gritante. (P18-F)
Se eu for parar para analisar, eu acho que assim o Normal ele me deu
até uma base vamos dizer melhor do que a licenciatura na
faculdade, se eu for fazer esse comparativo, né? Porque eu tinha
realmente disciplinas mais voltadas para a prática, né? Na sala de aula.
(P20-F)
Não, não, não foram não, os conteúdos não, eu fiz Normal, era
“magistééério messsmo”, não tinha nada voltado para conteúdo formal
de matemática, é... era História da Educação, Psicologia da Educação,
didática, foram três anos na minha época eram três anos, né? E assim
com conteúdos muito, muito teóricos mesmo. (P10-M)
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Percebemos que as professoras valorizaram sua formação no antigo curso Normal,
que consideram “mais forte”, “magistério mesmo” e que lhes deu mais base que as
faculdades, o que foi apontado Lüdke e Boing (2004, p. 1161):

Talvez o antigo curso normal, que tão bons serviços prestou à formação
de professores em nosso país, soubesse lidar com o binômio teoriaprática e com o componente técnico dessa formação de uma forma bemsucedida, o que ainda não conseguimos fazer em nossos cursos de
licenciatura, nem mesmo nos de pedagogia.

Consideramos, tal como Rocha (2013) que durante a formação docente,
conhecimento específico e conhecimento didático-pedagógico devem estar articulados,
mas colocamos em questão se a ampliação da carga horária das disciplinas relacionadas
aos conteúdos específicos ou a revalorização do curso Normal sugerida por essa
pesquisadora solucionariam o problema. Assim como uma formação docente mais sólida
através de um ensino universitário em nível superior, o que ainda está longe de ser
alcançada, como expôs Uggioni (2012).
Na subcategoria 3, Abordados em Pedagogia, apenas uma professora afirmou
que em sua graduação em Pedagogia foram abordados conteúdos específicos com os
quais trabalha nos anos iniciais do Ensino Fundamental:

Eu digo sempre assim, que eu fui muito privilegiada porque eu acho
que ele conseguia equilibrar muito bem isso, né? Então que ao mesmo
tempo que eu tinha três disciplinas, por exemplo, eu tive três períodos
de Metodologia de Alfabetização tive também de Ciências por
exemplo, mas, eu, eu tinha a disciplina Ciências, né? Para tratar de
conteúdos de Ciências, não só da metodologia e acho que na, nos
períodos em que a gente trabalhava com metodologia não dava
muito para, também separar, né? O que era conteúdo e o que era
metodologia porque a gente só pode aprender o, a metodologia na
medida que a gente aprende aquele conteúdo, então isso precisava
estar sempre andando muito, muito “par a par”.. porque eu
precisava ter aulas sobre aquele conteúdo, e ao mesmo tempo, na, na
disciplina de metodologia, ter aulas sobre aquele conteúdo, mas ao
mesmo tempo como é que eu poderia, né? Trabalhar aquele conteúdo
com as crianças? Eu acho que foram aulas muito bacanas assim na, na,
nesse período de graduação eu acho que eu consegui ter isso. (P1-F)

Esta professora disse que os conteúdos específicos foram abordados no curso de
Pedagogia, nas disciplinas de metodologia, e afirma que não dá para separar a
metodologia dos conteúdos e o conhecimento dos conteúdos. Na sua formação, esses
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conteúdos eram ministrados conjuntamente, eram equilibrados, por isso ela diz ter sido
privilegiada, nos dando a entender que suas colegas, formadas em outras instituições, não
tiveram o mesmo privilégio que ela.
A análise dessa categoria evidenciou que as professoras percebem que os
conteúdos da formação inicial tanto em nível médio quanto no superior em Pedagogia
ainda estão presos a um conhecimento teórico distante da sala de aula. As professoras
valorizam mais a formação no antigo curso Normal e apenas uma professora considera
que teve conteúdos do ensino fundamental abordados no curso de Pedagogia, sentindose privilegiada por tal fato e afirma que não se pode separar metodologia dos conteúdos.

5.2.3 - Categoria 3: Conhecimento dos Conteúdos específicos pelos professores dos
anos iniciais do Ensino Fundamental
Para

essa

categoria

emergiram

quatro

subcategorias

relacionadas

ao

conhecimento que os professores têm dos conteúdos específicos dos anos iniciais do
Ensino Fundamental: (1) Professores não têm conhecimento, (2) Professores têm
conhecimento, (3) Preocupação com conteúdos específicos é maior no 4º e 5º anos e (4)
Professores estudam e pesquisam sobre os conteúdos específicos.
Cabe lembrar que nossa hipótese era de que os futuros professores podem saber
pouco a respeito dos saberes disciplinares. Ao analisarmos as falas das professoras
entrevistadas, 12 delas confirmaram essa hipótese. Segue abaixo esses registros na
subcategoria 1, Professores não têm conhecimento:
Esse pessoal novo está chegando escrevendo curso com “ç”. Eu já vi
isso, professora que re, re... botou a relação dos cursos que ela fez,
cursos lá em cima encabeçando com “ç”. (P2-M)
Eu participei uma vez de um processo seletivo e você tem dificuldade
de aprovar minimamente, porque você não consegue, você... você pega
um texto, eu brinco, eu devia dar 10 a todos meus alunos para as
produções de textos porque eles escrevem com clareza e eu consigo
compreender perfeitamente o que eles dizem, quando eu fui avaliar
professores que estão em atuação em redes públicas, em escolas
particulares e eu não consigo entender o que meu colega escreve.
Ele não conclui a frase, ele não termina o período, ele erra
concordâncias primárias da língua, regências de base.., não estou
falando daquelas sofisticações que as.. só os especialistas sabem,
porque a gente também termina a dissertação e manda para o revisor,
com toda a nossa formação específica, né? Então claro que tem um
lugar que a gente não espera desse domínio tão fino, mas aquilo que a
gente minimamente espera de alguém que está habilitado, que tem
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competência para ensinar, né? (P5-F)
Então por exemplo: MDC é mais complicado para a criança, e aí a
professora diz: ah eu não vou dar não porque é muito complicado,
eu também não sei. (P9-M)
Na verdade, não dominam e aí na hora de, de, de passar isso para as
crianças, de ensinar, não tem a técnica porque não domina, né?
Então não tem uma... não apresenta de uma forma.. como é que eu vou
dizer? É... que as crianças, que vai despertar nas crianças um interesse,
que vá mostrar para as crianças a aplicabilidade daquele conteúdo no
dia a dia, porque às vezes os próprios professores não conseguem fazer
esse casamento do conteúdo com a vida cotidiana, então ele não
estimula isso nos seus alunos porque ele não domina (P11-F)
Porque falta o conhecimento, eu me sinto deficiente em Matemática,
no Ensino Fundamental, me falta, às vezes eu peço socorro! Olha só,
não sei fazer isso, como é que eu ensino isso para minha criança? Estou
fazendo certo? É assim? (P14-M)
Ah.. bom.. assim, eu acho que realmente, ainda mais professor dos anos
iniciais, né? Em algum momento pode aparecer, eu acho que a gente
não consegue realmente dar conta de tudo, né? E a gente tem as nossas
preferências também, então, né? Às vezes Ciências fica um pouquinho
de lado, alguma outra, coisa assim, né? Tem gente que o problema
maior é Matemática, então eu acho que realmente assim, ser muito
bom em tudo a gente não consegue, né? Então alguma coisa realmente
a gente fica... ma..., com... mais deficiente assim, né? Não sei nem se
deficiente é a palavra, mas em alguma coisa a gente não, realmente
não, não dá conta, né? Mas eu acho que o básico a gente consegue sim,
né? (P15-F)

Em relação a esta subcategoria, Professores não têm conhecimento, fica
evidente o incômodo que as professoras sentem ao identificar que há colegas que não têm
conhecimento dos conteúdos específicos. Um exemplo é de uma professora que cita um
colega escrevendo curso com “ç” e de uma professora que participava de uma banca para
contratação de professores em que diz não entender o que seus colegas escreviam. Ambas
apontam lacunas referentes aos conhecimentos desejáveis em relação à Língua
Portuguesa por parte de sujeitos habilitados a ensinar. Entretanto, algumas professoras
também afirmaram que elas próprias reconhecerem que em relação a algum conteúdo
específico não dão conta de ensiná-lo por não terem domínio desse conteúdo.
Outra professora sinaliza que já presenciou colegas que ao não sabiam conteúdo
de Matemática e diziam que não iriam ensiná-los com seus alunos. E uma delas afirma
que por não ter conhecimento do conteúdo, também não se tem a técnica, a metodologia,
relacionando o conhecimento da disciplina ao conhecimento didático-pedagógico.
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Com relação à subcategoria 2, Professores têm conhecimento, quatro
professoras todas do Colégio Federal disseram que não percebem que há falta de
conhecimento por parte dos professores, e está elencado na subcategoria 2: Professores
têm conhecimento, conforme fala das professoras a seguir:

Eu não posso falar por todo mundo, mas aqui eu não me lembro de ter
reparado isso ainda não (risos...). (P12-F)
Aqui eu não percebo isso, os professores dominam totalmente o
conteúdo com os quais vão trabalhar. (P18-F)
Olha aqui no colégio não, porque aqui a gente tem uma preocupação,
uma grande preocupação, né? De sentar com as coordenações e
definir, né? Quais são os conteúdos daquele trimestre e se preparar
mesmo para trabalhar com eles. (P20-F)
Olha, eu, eu nunca percebi, eu, eu nunca percebi isso não, [...] eu acho
que é, eu acho que o professor está tão cansado de, do dia a dia, que às
vezes ele deixa para planejar em cima da hora, agora não conhecer o
conteúdo eu não, não percebo, eu nunca percebi, e antes daqui eu
trabalhei com Educação Infantil e eu vi que o pessoal tinha um
conhecimento para ir trabalhar. (P21-F)

Apenas professoras da Rede Federal disseram não perceber em seu grupo, na
instituição em que trabalham, colegas aparentando ter desconhecimento ou mostrando
dificuldade em relação aos conteúdos com os quais trabalham. É possível com já dissemos
anteriormente, que por terem incentivo em relação a carga horária com períodos
destinados a estudos, pesquisa e extensão, inclusive indicado por uma delas que ao
definirem os conteúdos trimestrais se preparam para trabalhar com estes conteúdos e
transitar melhor pelos diferentes conteúdos dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Além disso, essas professoras passaram por um rigoroso processo de seleção para
efetivação no cargo de professor: concurso público de provas e títulos, que tem em suas
etapas prova objetiva, prova escrita discursiva, prova de aula e, se passarem por essas
etapas e se classificarem, o candidato é encaminhado para a última fase, a de análise do
perfil profissional. O que não ocorre na Rede municipal, onde só recentemente o concurso
público passou a ter prova de aula.
Na subcategoria 3, Preocupação com conteúdos específicos é maior no 4º e 5º
anos, identificamos cinco professoras, todas do Colégio Federal que percebem maior
preocupação em relação ao conhecimento dos conteúdos quando os docentes lecionam
no 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. De acordo com elas:

84

Voltar a mostrar, né? Trabalhar alguns conteúdos que são trabalhados
em sala de aula, na, e.. e.. especialmente nas séries mais altas, 4º e 5º
ano, né? Então assim, conteúdo de fração que geralmente é o que mais
pega, né? (P11-F)
Minha insegurança... nas séries mais avançadas. (P13-F)
Então, eu acho que dentro desse nosso segmento a gente tem muitas
especificidades, quando você pensa do 1º ao 5º ano é muito abrangente
assim, eu vejo que, eu vejo que há uma diferença enorme do que você
vai fazer no 1º ano e o que você vai fazer no 5º [...] Existe sim uma
preocupação maior com essa questão dos conteúdos específicos no
4ºe 5º. (P19-F)

Essas professoras dizem que sentem mais insegurança para lecionar os conteúdos
do 4º e 5º ano, possivelmente porque no colégio onde lecionam a estrutura é diferenciada
para os três primeiros anos do Ensino Fundamental. Do 1º ao 3º ano as turmas têm apenas
uma professora, chamada “professora de núcleo comum” que leciona as disciplinas de
Matemática, Português, Ciências e Estudos Sociais: (História e Geografia) e nesses anos
parece haver um trabalho mais integrado com as disciplinas. A preocupação delas se volta
para leitura e da escrita, alfabetização em Matemática, Ciências e Estudos Sociais; os
conteúdos são trabalhados por temas que são escolhidos a partir das discussões que
acontecem durante as reuniões com as docentes do respectivo grupamento e seus
coordenadores. Além disso, todos os conteúdos trabalhados envolvem ludicidade e são
abordados de forma que sejam significativos para as crianças.
Já no 4º e 5º ano as turmas têm duas professoras, uma para Língua Portuguesa e
Estudos Sociais e outra para Ciências e Matemática. Conforme as falas das professoras,
há um certo receio em trabalhar com essas turmas porque as crianças já problematizam
questões em um nível mais sofisticado do ponto de vista da área do conhecimento
específico. Em seus relatos, as docentes dizem que, nesses anos, há um compromisso
maior com provas, mais cobranças, o que lhes exige maior aprofundamento dos
conteúdos, que são muitos, para que as crianças não sofram um impacto grande quando
chegarem no 2º segmento do Ensino Fundamental. Mesmo com sua atenção voltada para
os anos finais, percebemos que as professoras buscam desenvolver os conteúdos nos
primeiros anos de forma que sejam significativos para os alunos, o que torna o trabalho
nos anos finais mais desafiante.
Na subcategoria 4, Professores estudam e pesquisam sobre os conteúdos
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específicos, todas as professoras revelaram que para superar uma dúvida ou dificuldade
em relação ao conhecimento de algum conteúdo específico estudam, pesquisam e
procuram colegas ou profissionais da área. Suas falas evidenciam seu modo de fazer para
solucionar as questões que surgem no cotidiano escolar:

Ah.. eu pesquiso primeiro a teoria, por exemplo, quando é a
Matemática meu irmão é da área, todos os exercícios que eu aplico eu
peço para ele fazer um gabarito, eu peço para ele me explicar, eu busco
muito... muitas atividades na internet para aplicar aquele conteúdo
[...] Eu sempre procuro com alguém que saiba, primeiro eu procuro com
alguém que saiba, entenda daquele conteúdo, que me explique, alguém
geralmente da área. (P8-M)
Estudo, estudo muito e tento superar aquela minha dificuldade,
porque a partir do momento que eu supero a minha, então eu vou dar
uma boa aula, né? (P11-F)
Pesquiso, procuro ajuda, procuro atividades, ajuda com os colegas,
enfim. (P14-M)
Eu pesquiso, caso eu, eu continue com a dúvida eu pergunto para
alguém que saiba mais do que eu, para alguém que de repente tem
aquela formação, que possa me dar um suporte, entendeu? Mas eu
procuro sanar as minhas dúvidas porque eu não posso explicar uma
coisa que eu não domine, né? (P20-F)

Todas as professoras entrevistadas disseram ao ter alguma dúvida ou dificuldade
que pesquisam, estudam, buscam a teoria para compreender o conteúdo, buscam
atividades na internet, procuram colegas que saibam mais a respeito do assunto ou
procuram profissionais com formação na área específica para sanar as suas dúvidas.
Reforçam que não é possível dar uma boa aula, explicar um conteúdo sem o saber ou
tendo dificuldades a respeito de determinado conteúdo.
As professoras do Colégio Federal também citaram que procuraram as
coordenadoras de área. De acordo com elas:

Eu também não tenho o domínio de tudo, eles me fazem, eles fizeram
perguntas esse período que eu fui conversar com a minha sobrinha que
é economista para dar conta de responder. Nas áreas de História,
Geografia e Ciências eu precisei mais da formação das minhas
coordenadoras por área. (P5-F)
Eu estudo. (risos). Eu pesquiso e eu, eu tenho uma relação com o
estudos de gostar de estudar sozinha, eu sempre fui muito autodidata,
sempre procuro pesquisar sozinha e hoje com as facilidades que a gente
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tem de vídeoaulas, sempre vejo muito vídeoaulas é.., e aqui [...] como
a gente tem uma equipe pedagógica que dá suporte, a coordenação
pedagógica, eu sempre procuro é.., dialogar com elas, é assim que eu
tenho atuado. (P6-F)
Vou estudá-lo, né? Procuro, por exemplo aqui no colégio, nós temos
uma coordenação pedagógica, temos orientador, então eu procuro
e falo: socorro (risos), preciso de ajuda, o que que eu posso ler, o que
que você me indica para eu poder recuperar aí, o que, que eu.. as minhas
dificuldades. (P16-F)

Como elas explicaram, esses coordenadores são docentes da instituição
direcionados para desempenhar a função de coordenadores de área e as professoras de
turma podem procurá-los para discutir os conteúdos e sanar suas dúvidas, mesmo que não
haja necessidade. Esses coordenadores mantêm sempre contato com as professoras nas
reuniões que as congregam de acordo com os anos do Ensino Fundamental em que
lecionam.
Duas professoras, também do Colégio Federal, disseram buscar ajuda na formação
continuada:

Vou tentando buscar né? Em revistas especializadas, muito, na, na
formação [continuada] e na troca com os pares, né? Então eu recorro
muita a essas pessoas, esses parceiros que eu sei que têm conhecimento
enorme nessas áreas, isso me ajuda muito e a internet hoje que também,
né? Nos ajuda, nos favorece na busca por informações, enfim. (P1-F)
Eu acho que é estudar, então assim procurar uma formação na...
[formação continuada], naquele caminho mesmo, né? Acho que
algumas formações nos ajudam muito, eu acho que os grupos da escola
também, né? Quando você tem um professor que tem mais facilidade
eu acho que também ajuda nisso, né? E algumas coisas não têm jeito a
gente tem que sentar e pesquisar e estudar mesmo, dependendo do que
for assim, né? Algumas coisas assim, já tem material [internet] mais
pronto assim, que nos ajudam mais (P15-F)

Na instituição em que trabalham, há uma cultura de formação continuada. Todas
as professoras têm especialização, a maioria possui mestrado e, na carga horária docente,
é previsto tempo para estudo, pesquisa e extensão e por isso os docentes participam de
grupos de pesquisa entre outros. No início do ano letivo, é realizada uma aula inaugural,
para a qual é convidado um palestrante para discutir assuntos pertinentes à área da
Educação. São também oferecidos pelos diversos departamentos variados cursos e
capacitações no decorrer do ano letivo.
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Três professoras disseram que buscam ajuda para suas dificuldades em livros:

Ah eu pesquiso né? Internet, livro e aqui na escola a gente pode
procurar a coordenação também... fora os colegas também de outras
turmas mesmo ano. (P12-F)
Em primeiro lugar é ter humildade para dizer que não sabe e ter a
mesma humildade de buscar esse conhecimento seja com o colega, né?
Perguntando mesmo, seja com o livro, seja buscando na internet, de
alguma forma buscar sanar aquela dificuldade para que ele, volto a
dizer, possa fornecer essa informação para o seu aluno de uma forma
que o aluno sinta realmente segurança daquilo que ele está passando.
(P4-M)
Eu, eu pego, estudo, me organizo o que que eu vou falar no, abordo os
pontos que eu acho importante, né? para poder enfatizar e, e pelos
livros, por.., agora pela internet, entendeu? Agora tem até mais
facilidade, mas naquele tempo era pelos livros mesmo (risos), eu ia ler,
pegava, os pontos que eu ia abordar que eu achava relevante pra poder
enfatizar. (P22-M)

Essas falas nos chamaram a atenção, pois apenas três das professoras arrolaram
livros como recurso para elucidarem suas dúvidas ou dificuldades. É possível que a
facilidade da troca entre colegas e especialistas e a busca na internet tenha colocado os
livros em segundo plano. Porém, precisamos “reconhecer que a tecnologia, em muitos
momentos, foi responsável pelo surgimento de novas formas de acesso ao conhecimento”
(RODRIGUES, 2009, p. 3) e, portanto, faz parte dos saberes docentes.
Esta categoria revelou, como outras pesquisas têm revelado, que um dos nós da
formação profissional dos professores, o domínio dos conteúdos e o domínio de saberes
e habilidades para ensinar esses conteúdos ainda não foi desatado, prorrogando a
“persistência da dissociação entre os conhecimentos disciplinar e pedagógico nos cursos
de formação de professores” (LIBÂENO, 2015, p. 2). Entretanto, é possível identificar
nas falas das professoras, sua preocupação com esses saberes que sua experiência aviva,
pois é no exercício profissional cotidiano que se movimentam em busca de
conhecimentos, quer sejam relacionados aos saberes disciplinares, quer sejam relativos
aos saberes didático-pedagógicos que as ajudem a enfrentar diferentes situações
concretas.

5.2.4 - Categoria 4: Conteúdos Específicos
Para essa categoria foram construídas duas subcategorias: (1) Mais dificuldade e
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(2) Mais facilidade, relacionadas aos conteúdos específicos dos anos iniciais do Ensino
Fundamental que os professores devem ensinar aos seus alunos. Lembramos que
perguntamos o que as professoras percebiam em relação aos outros professores e em
relação a elas próprias.
Na subcategoria 1, Mais dificuldade, Matemática é a disciplina que 11 de 22
professoras apontaram como sendo a de maior dificuldade para ensinar por parte de seus
colegas professores. Em seguida, Língua Portuguesa foi apontada por seis professoras
como a disciplina de maior dificuldade para ensinar por parte de outros professores,
Ciências foi indicada por quatro professoras, História e Geografia por três, cada uma.
Em relação a dificuldade das próprias professoras, 12 disseram ser a disciplina de
Matemática, cinco disseram ser Ciências, quatro apontaram História e Geografia e três
afirmaram ser Língua Portuguesa.
Em relação ao conteúdo de Matemática, quando indagadas sobre quais conteúdos
achavam que os professores tinham mais dificuldade para ensinar, 11 professoras
disseram que:
Eu acho que a Matemática na realidade é o grande “calcanhar de
Aquiles” de todo mundo. (P4-M)
Nas áreas de, de Matemática, de, das tecnologias, né? Eu acho que é
onde se tem mais dificuldade pelo que eu percebo, é a Matemática e
Ciências eu acho que é onde se tem mais dificuldade (P8-M)
Por exemplo: divisão de números decimais: isso é difícil ensinar para
nossa criança, também não vai passar, [ele/professor]:“ah... deixa para
o ano que vem, então, né?” Enfim é isso... Divisão de frações também,
colocar números decimais na reta numérica, isso é complicado, então
vamos deixar para um sexto ano. (P9-M)
Eu acho que a Matemática ela é, é... ou era.. não sei, um “calo na vida”
dos estudantes, né? Talvez a forma como ela seja apresentada torna,
a... torna uma disciplina muito complicada, então as pessoas vão, vão
passando sem aprender de fato e por isso é mais complicado de ensinar
porque não aprende... (P11-F)
O que aparece muito é a questão da Matemática, e aí eu não sei se acaba,
né? Quem trabalha muito com alfabetização, às vezes esquece um
pouco de Ciências, História e Geografia, então também não sei se tem
isso assim, mas no geral, né? No curso de Pedagogia, assim, as pessoas
têm uma questão maior com Matemática, né? Assim eu estudei
monografia em Matemática, fiz algumas coisas em Matemática e
sempre apareceu muito disso, né? De a Matemática ser o “grande
terror”, não sei se é porque também nós somos da área de humanas e
as pessoas, né? Fogem, então assim, na Matemática realmente, é onde
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aparece, né? As questões, que as pessoas se colocam. (P15-F)

De acordo com as falas das professoras, Matemática ainda é a disciplina que causa
“grande terror”. É o “calcanhar de Aquiles”, “o calo da na vida dos estudantes. A esse
respeito, Gomes (2002, p. 364-5) justifica que,

a aprendizagem matemática ainda se constitui em um grande problema,
tanto para crianças quanto para os professores que estão sendo
formados nos cursos de Pedagogia. Isso justifica, muitas vezes, que a
própria opção pelo curso seja determinada pela inexistência de
matemática em sua grade curricular.

Também em relação ao conteúdo de Matemática, 12 professoras indicaram ser
esta disciplina a mais difícil para elas mesmas:

Ah.. mais difícil para mim é Matemática mesmo, é... eu tenho, eu
preciso estudar muito Matemática, estar sempre estudando e também
descobrindo formas mais é... atuais de ensinar, por exemplo, trabalhar
com, com régua de cuisinaire trabalhar com material dourado, né? (P10M)
Matemática, porque o raciocínio é totalmente oposto, é uma abstração
muito grande que tem que, que a criança tem que ter, você tem que
estar muito no concreto principalmente nos anos iniciais, eu acho
mais, que são conceitos mais difíceis. (P14-M)
Os conteúdos de Matemática, os conteúdos assim bem específicos da
área que acho que também são difíceis, eu me incluo nessa, nessa leva
(risos). P16-F)
Como passar os conteúdos matemáticos, ter lógica para eles, né?
Não só ser de forma que... chegar falar, não! Tem que ter uma lógica,
todo um sentido, que eles construam significado, porque é o que
acontece com... muito isso, o conteúdo só passa, mas não fica nada, o
importante é que fique, mesmo que.. e que ele lembre que aquilo ali eu
vi em tal ano, desse jeito. (P18-F)
A Matemática, como passar isso, sabe? Bem complexo, são várias
possibilidades. (P19-F)
A mais difícil para mim é a Matemática, é a que eu preciso realmente
estudar para dar conta dos conteúdos. (P20-F)

A maioria das professoras dizem que a Matemática também é a disciplina mais
difícil de ensinar para elas mesmas. Para superar suas dificuldades, precisam “estudar
para dar conta dos conteúdos” e também em “como passar os conteúdos de uma forma
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“mais atual” para os alunos. Essa forma, está relacionada a materiais que elas utilizam
como a régua de cuisinaire16, e o material dourado17, destacando a necessidade de
“trabalhar muito o concreto” de maneira que os alunos desenvolvam suas potencialidades
no que se refere ao raciocínio abstrato demandado pelos conteúdos matemáticos.
Seis professoras afirmaram que a disciplina Língua Portuguesa é a de maior
dificuldade por parte de seus colegas, sendo que uma delas se refere especificamente à
Leitura.

Acho que mais Língua Portuguesa, em como trabalhar a produção
textual, a revisão desses textos, eu acho que é uma questão bem
complicada que a maioria aponta, em saber como lidar com a questão
do erro, então, por exemplo, você dá uma produção de texto e, e depois
o que fazer com ela, a partir dela é que você vai trabalhar com as
questões com os erros que foram localizados ali, então você faz uma
revisão coletiva dessa produção, então muitas das vezes nem sabem que
existe essa prática ou que, ou até sabe que existe, mas não sabe como
fazer, né? (P16-F)
Português, Português, a escrita, né? A parte ortográfica e.., eu,
Português eu acho mais complicado. (P9-M)
Acho que Língua Portuguesa, as constantes mudanças no novo acordo
ortográfico, gerou muita, muitas questões, muitas dúvidas, muitos
colegas se sentem perdidos, porquê? Porque é uma mudança muito
específica e a gente, ninguém parou para trabalhar isso. (P14-M)

As professoras apontaram os conteúdos de leitura e escrita como os mais difíceis
para seus colegas professores, elencando a revisão textual, o erro e sua correção e a
Ortografia como problemáticas, ainda mais com as mudanças do novo acordo
ortográfico18 que deixam dúvidas, pois, de acordo com elas, “ninguém parou para
16

O material cuisenaire é constituído por uma série de barras de madeira, sem divisão em unidades e com
tamanhos variando de uma até 10 unidades. Cada tamanho corresponde a uma cor específica. O material
tem como objetivo ajudar a criança a construir conceitos básicos de matemática. Pode-se trabalhar sucessão
numérica, comparação e inclusão, as quatro operações, o dobro e a metade de uma quantidade, frações.
(Disponível
em:
http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/cursos/licenciaturas/Ofertados-nesteCampus/matematica/laboratorios/material-didatico/escala-cuisenaire. Acesso em 23 fev.2018).
17
O Material Dourado destina-se a atividades que auxiliam o ensino e a aprendizagem do sistema de
numeração decimal-posicional e dos métodos para efetuar as operações fundamentais, ou seja, os
algoritmos). O Material Dourado é constituído por cubinhos, barras, placas e “cubão”, que representam
unidade,
dezena,
centena
e
milhar.
(Disponível
em:
http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/cursos/licenciaturas/Ofertados-nesteCampus/matematica/laboratorios/material-didatico/material-dourado. Acesso em 23 fev.2018).
18
“O Novo Acordo Ortográfico visa simplificar as regras ortográficas da Língua Portuguesa e aumentar o
prestígio social da língua no cenário internacional. Sua implementação no Brasil seguiu os seguintes
parâmetros: 2009 – vigência ainda não obrigatória; 2010 a 2012 – adaptação completa dos livros didáticos
às novas regras; a partir de 2013 – vigência obrigatória em todo o território nacional. Cabe lembrar que esse
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verificar e refletir sobre essas mudanças”.
Três professoras afirmaram que Língua Portuguesa é a disciplina mais difícil de
ensinar para elas próprias, mas uma das professoras focalizou especificamente a
alfabetização e outra a interpretação.

Eu, como alfabetizadora, eu não me sinto, estou sendo sincera, não me
sinto uma excelente alfabetizadora, não sou... Eu acho que na minha
formação essa questão, eu acho que faltou um pouco. (P4-M)
Eu acho Português, a parte ortográfica super difícil, né? Para ensinar,
né? E, também, essa parte de pontuação, né? [...] Eu acho que é a parte
de produção de texto... coerência. É porque requer assim, por exemplo,
é trabalhosa para o professor, é uma coisa trabalhosa, organizar o
pensamento, a chegar lá entendeu? Eu acho que..., eu acho que eu sinto,
eu sinto isso, organizar o pensamento escrever os textos utilizando a
estrutura, né? (P7-M)
Interpretação pela falta de atenção, a falta de interesse, aí é difícil você
despertar no outro é..., essa atenção que ele precisa para fazer a
interpretação de um texto. (P17-M)

As professoras dizem que além da parte ortográfica e produção textual, que
também apontaram como mais difícil para seus colegas, a interpretação depende de
“despertar no outro” interesse pelo texto. Quanto à professora que indicou a alfabetização,
credita à formação inicial sua dificuldade em alfabetizar, chegando ao ponto de sentir-se
culpada por não ser “excelente”.
Quatro professoras falaram que a disciplina mais de difícil de ensinar por parte
dos professores é Ciências, porém ela está atrelada à Matemática:

Eu acho que é onde se tem mais dificuldade pelo que eu percebo é a
Matemática e Ciências. Eu acho que é onde se tem mais dificuldade.
(P8-M)
Ahh... sim eles comentam bastante, normalmente a Matemática,
Ciências, algumas coisas como Ciências. (P13-F)

Como se vê, as professoras indicaram que é Ciências, mas não apontaram
nenhuma temática relativa à disciplina. Para cinco delas, é também a disciplina que lhes
traz alguma dificuldade. As duas falas reproduzidas a seguir são elucidativas:
“Novo Acordo Ortográfico” já se encontrava assinado desde 1990 por oito países que falam a língua
portuguesa, inclusive pelo Brasil, mas só agora é que teve sua implementação”. (Disponível em:
https://www.infoescola.com/portugues/novo-acordo-ortografico. Aceso em 23 fev.2018)
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Ciências também, às vezes eu peço muita informação à professora
(professora de ciências formada em biologia). Eu tenho dificuldade,
mas eu corro atrás, eu tenho dificuldade, mas eu peço a um, peço ajuda
a professores do 2º segmento, eu vou lá falo com a professora, eu tiro
as minhas dúvidas, eu não sou uma pessoa que diz: ah não sei, vou
continuar não sabendo. Não, eu corro atrás para saber, para informar o
meu aluno. (P9-M)
Eu acho que eu tenho uma questão de Ciências na minha vida, né?
Assim, de repente, acho que resultado do ensino de Ciências, muito de
questionários, demais “mecânico”, aquela coisa de cópia, responde e
tal, então, né? Nunca tive oportunidade por exemplo de ir a um
laboratório, de experimentar coisas, né? Enquanto aluna... Fui a uma
aula de campo a primeira vez na vida eu estava no pré-vestibular, assim,
né? Aquela coisa bem mais “mecânica”, depois fui ver isso na
Pedagogia, então Ciências para mim é realmente, é o mais difícil. (P15F)

Uma das professoras “corre atrás” para saber o que não sabe. A outra se refere à
maneira que aprendeu, respondendo questionários, que eram muitos, ou fazendo cópias,
duas atividades identificadas por ela como “mecânicas”, sem significado e distante da
realidade, longe de “experimentar coisas no laboratório”. Esse tipo de ensino fez com que
ela sinta dificuldade para ensinar Ciências, pois, ao que parece, nem no curso de
Pedagogia ela teve oportunidade de se apropriar da disciplina.
Três professoras disseram que os professores têm dificuldade em ensinar História
e uma professora da Rede municipal explica que:

É.. eu acredito que na área de História e Geografia a dificuldade é...
de não ser só transmissor do conteúdo, a gente não tem muita é..., não
digo habilidade, a gente não tem essa orientação de como ensinar
História e Geografia sem ser do método tradicional que é o livro, é o
mapa entendeu? De fazer essa correlação. (P8-M)

O peso de um tipo de ensino que está centrado na transmissão do conteúdo, no
livro e no mapa, contribui para a dificuldade em ensinar as duas disciplinas. O “método
tradicional” não possibilita estabelecer correlações e, além disso, a professora afirma que
não tem orientação que a ajudem a “desenvolver essa habilidade”.
Em relação à dificuldade em ensinar História pelas próprias professoras, questão
apontada por quatro professoras, elas dizem que:

Eu sinto mais dificuldade em História, sabia? Embora eu goste, mas
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assim eles [alunos] entenderem a História, entendeu? Porque essa
História, a História passada, né? Eles não têm muito assim, essa noção,
por mais que você mostre, embora hoje em dia tem as novelas o que já
facilita um pouco, né? De época, mas por exemplo entender aquelas
partes o Brasil Colônia e Brasil Império, entendeu? [...] eles não
conseguem visualizar por mais que você fale. (P7-M)
Para mim História é péssimo, porque eu detesto, eu tenho uma
dificuldade horrorosa com História, eu realmente tenho que estudar
se..., quando eu estou dando aula para 4º, 5º ano, que assim já pega mais
pesado, eu tenho que estudar, para mim... eu acho, eu acho que..., eu
tenho dificuldade em ensinar mesmo, transmitir. (P22-F)

As duas falas reproduzidas anteriormente têm referentes diferentes: na primeira é
o aluno que “não consegue visualizar”, por mais que a professora “fale”. Ela cita as
novelas de época, que ajudam, mas eles não têm “noção de História passada”. Para a
segunda, o referente é a própria professora: como ela “detesta” a disciplina, tem
dificuldade de transmiti-la.
Maia (2012, p. 131) ao discutir sobre o domínio dos conteúdos cita Garcia (1999),
registrando que “dominar o conteúdo inclui conhecer informações, ideias, tópicos,
conceitos essenciais, paradigmas de investigação da disciplina, suas tendências,
perspectivas e validade”. Explica que transmitir conteúdo não quer dizer simplesmente
reproduzir conhecimentos: “mas criar as possibilidades para sua produção ou a sua
construção”, como dizia Freire (1996, p. 25).
De acordo com três docentes, Geografia é a disciplina mais difícil de ensinar por
parte dos professores e dizem que “é um assunto muito específico” (P22-F). Porém, tal
como ocorreu com Ciências, não elencaram qualquer temática relativa àquela disciplina.
Quatro professoras apontaram que Geografia é a disciplina mais difícil para
ensinar por elas próprias e explicaram:

Eu acho, bom eu vou colocar nesse momento na minha visão, tá? Eu
particularmente seria História, História e Geografia, porque Português
e Matemática como você está lidando ali no dia a dia você acaba
pegando em outras situações também, mas História e Geografia por
você estar trabalhando com as séries iniciais você já não foca tanto
nessas duas disciplinas, então em relação a minha pessoa eu ficaria mais
com Geografia e História (P13-F)
Eu acho Geografia é uma matéria difícil, e... porque eu nunca gostei
de Geografia, eu acho que eu não tive lateralidade, eu acho que eu não
tive uma série de... minha formação geográfica foi ruim (P9-M)
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Aqui também há dois referentes: os alunos dos anos iniciais, onde a ênfase é dada
à Matemática e à Língua Portuguesa, então as duas disciplinas não são muito
“focalizadas” para eles, e a professora, que “nunca gostou de Geografia e sua formação
geográfica foi ruim”. Em ambos os casos, o que fica implícito é que os conteúdos de
História e Geografia não são levados em consideração, talvez porque não sejam
percebidos por elas como tão importantes para serem ensinados nos anos iniciais.
Três professoras se referiram à habilidade/afinidade/preferência (HAP) que os
professores têm com relação a determinado conteúdo:

Olha, eu acho, eu acho assim, é... apesar de ser é... ser amplo, né? Os
conteúdos serem amplos, tem muito assim também do gosto do
professor, habilidade que ele tem, então a gente tem que deixar isso
também muito claro para o professor, também é um ser humano e ele
que tem, ele tem mais facilidade para algumas coisas e mais
dificuldades para outras, então tem professor que eu sei que gosta mais
de Matemática, tem professor que não gosta de Matemática, que ele
gosta mais de trabalhar Ciências, Geografia, né? Então eu acho que
conta também, muito isso, né? Habilidade que o professor tem para
desenvolver melhor um conteúdo do que outro. (P10-M)
É... olha, por exemplo, eu não vou falar dificuldade, eu vejo assim falar
dá preferência, entendeu? [...] Eu prefiro dar aula de Língua
Portuguesa, mas eu, não, dificuldade? Ninguém, as pessoas não
costumam dizer que tem dificuldade, né? (risos). Ninguém nunca
chegou para mim dizendo dificuldade, só de preferência. (P21-F)

Uma professora disse que para ela própria também não era questão de facilidade,
mas preferência ou habilidade. Nessas falas, fica evidente que as professoras associam
facilidade à habilidade, à preferência por um ou outro conteúdo, chegando a dizer que
“ninguém diz que tem dificuldade, mas sim, preferência”. A preferência, portanto, parece
gerar habilidade para saber ensinar, associando-a ao domínio dos saberes didáticopedagógicos.
Uma professora disse que não tinha dificuldade nenhuma para ensinar (NTD) e
que tinha muita segurança do que estava falando, mas não ampliou sua fala, o que nos
levou a acreditar que não tinha interesse em responder à pergunta que lhe foi feita.
Essa subcategoria revelou que as professoras dos anos iniciais de ambas
instituições, parecem ter mais dificuldade em ensinar Matemática, o que a literatura já
vem mostrando há algum tempo. A pesquisa desenvolvida por Gomes (2002) com alunos
do último ano de Pedagogia, por exemplo, evidenciou a dificuldade que esses futuros
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professores tinham para ensinar essa disciplina. Quando perguntado a eles se sentiam
competentes para ensinar Matemática para os alunos dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, a maioria dos alunos disse que sim, pois haviam entendido os conceitos que
trabalhariam com eles. Mas quando solicitados a resolver problemas simples que
envolviam tais conceitos, não conseguiram resolvê-los ou não tinham certeza de suas
respostas.
Quando perguntamos sobre as disciplinas que eram mais fáceis de serem
ensinadas, subcategoria 2, Língua Portuguesa foi a que sete professoras apontaram como
sendo a de maior facilidade por parte de seus colegas professores e 16 citaram ser mais
fácil também para elas próprias. Em seguida, ainda em relação ao que percebem dos
professores, três disseram Ciências e uma Estudos Sociais (nomenclatura utilizada no
Colégio Federal e que engloba História e Geografia) Não houve nenhuma indicação para
as disciplinas de Matemática, História e Geografia.
Em relação à facilidade de ensinar, por parte das próprias professoras
entrevistadas, em seguida a Língua Portuguesa, sete indicaram Matemática, três Estudos
Sociais, duas Ciências e uma História. A disciplina Geografia não foi indicada.
Sete professoras disseram que a Matemática era a disciplina considerada por elas
mesmas como a mais fácil de ensinar:

Mais fácil para mim gente é difícil... Eu sei lá qual é a mais fácil, né? A
mais fácil, ah eu acho que o mais fácil ainda é a Matemática, por conta
do concreto, por conta do concreto, entendeu? Dos conceitos entendeu?
raciocínio lógico... Ah se eu tivesse tido concreto engraçado, né? Eu
gosto muito, quer dizer eu não gosto de Matemática, eu tinha quando
criança muita dificuldade em Matemática e aí hoje enquanto professora
eu procuro facilitar a vida da Matemática para os meus alunos porque,
porque eu tinha essa dificuldade, naquela época que você não
trabalhava concreto, né? [...] Porque eu acho que fica mais fácil você
partir do concreto para o conceito geral, naquela época não tinha isso,
né? Era uma era outra, outro tipo de educação, né? Eram outros
conceitos, né? (P7-M)
É... é... a Matemática sempre é..., passou a ser aquela busca frenética
depois que eu entendi, eu quis conhecer e eu quero sempre coisas novas
para que os meus alunos não passem pelo que eu passei, eu quero que
os meus alunos dominem a Matemática, então eu quero sempre buscar
coisas novas, formas novas de ensinar aqueles conteúdos para eles,
então formas lúdicas primeiro e... e..., sempre trazendo ele, fazendo a
correlação com o cotidiano deles, para que seja significativo e eles não
levem esse trauma ou esse desconhecimento. (P11-F)
Bom, eu me identifico muito com a Matemática né? Então quer dizer
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é.. eu acabo também chamando assim bastante atenção em relação ao
grupo com a Matemática (P13-F)
Matemática, é porque eu acho que eu tive, tinha mais, sei lá,
dificuldade na hora de ensinar a Matemática, de passar e aí eu fui me
dedicando, me dedicando, então hoje para mim é tranquilo. (P22-M)

Vimos que a escolha da Matemática como a disciplina mais fácil de ensinar tem
como referente as próprias professoras. Quando alunas, em outra época, com outro modo
de ensinar, era a disciplina que elas achavam mais difícil. Agora, tem “material concreto”,
tem “formas lúdicas” de ensinar, a Matemática é contextualizada e se tornou significativa
para elas mesmas. Elas vivem em “busca frenética”, estudam, pesquisam para “facilitar a
vida de seus alunos” e para que eles “não passem pelo o que elas passaram”.
A Língua Portuguesa foi apontada por sete professoras como a disciplina mais
fácil de ensinar para os professores.

E... e..., eu vejo que em Português é o que eu acho que tem mais
facilidade, as áreas das linguagens, né? (P8-M)
Eu acho que o Português eles têm bastante facilidade, [...] eu acho que
seria mais Português mesmo aonde eles se identificam mais pelo
menos no grupo que eu convivo eles não, não..., tem reclamação...,
Português corre mais tranquilo. (P13-F)
Assim, eu nem sei se é a facilidade, eu percebo assim, como
investimento nos últimos anos foi com relação a Linguagem, eu acho
que a questão da Linguagem, da Alfabetização, Língua Portuguesa, eu
acho que é o que as pessoas hoje têm mais facilidade, mas eu acho que
por, pelo, aquilo que foi oferecido nos últimos anos, todas as formações
foram mesmo focando a questão de Língua Portuguesa, da
Alfabetização então eu acho que aí está a maior facilidade. (P15-F)

Para explicar a facilidade dos colegas, as professoras disseram que eles se
identificam com a disciplina, mas também alertaram que as formações (continuada) têm
abordado mais Linguagem e Alfabetização.
Quanto a elas mesmas, 16 professoras disseram que a Língua Portuguesa é a
disciplina mais fácil de ensinar:

Mais fácil? Português, acho mais fácil Português porque eu acho que a
gente, tanto eu consigo dar uma funcionalidade grande e eles
[alunos] também entendem o significado, até a língua formal. Eu acho
que todas as turmas que eu tive eles conseguem diferenciar o que que é
a linguagem formal do livro, o que que é a nossa linguagem, a gente
consegue trabalhar essa diferença, então eu acho que, que se torna mais
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fácil você, você ensinar isso. (P8-M)
É eu acho... que... a Língua Portuguesa é ali..., é mãe, tudo precisa de
interpretação de leitura, né? Então eu acho a Língua Portuguesa
fundamental, fundamental, a comunicação é tudo, e é a base da Língua
Portuguesa, se você levar essa comunicação que é a base da Língua
Portuguesa para todas as outras disciplinas, então você vai conseguir
sucesso em todas elas. (P11-F)
Ah..., eu não sei se é fácil, mas eu me identifico com a Língua
Portuguesa, eu não tenho nem formação específica em Língua
Portuguesa, mas acho que a forma da gente ver, eu acho que me dá mais
prazer..., assim eu não sei, eu acho mais legal acompanhar a evolução
deles na Língua Portuguesa Eu acho que eu gosto de ver, eu acho que
é um pouco nesse sentido, ela está permeando em todas [as
disciplinas]. (P12-F)
Português, é a minha área, minha formação. (P14-M)
Ah eu gosto muito de trabalhar com Língua Portuguesa (risos) porque
eu acho que quando você trabalha com o texto você tem um conteúdo
assim, você pode trabalhar tanta coisa, para mim acaba sendo bem
mais fácil. (P18-F)

As professoras disseram que acham Língua Portuguesa mais fácil para ensinar
porque “é a base de tudo”, “é fundamental”, “permeia todas as disciplinas”, conferindolhe grande importância. Também falaram que conseguem lhe “dar grande
funcionalidade” porque a “comunicação é tudo”. É possível que devido às características
apontadas e pela “forma de ver” – o que sugere que uma metodologia diferente das
demais, que possibilita acompanhar a evolução dos alunos -

as professoras se

“identificam com a disciplina”, uma vez que ela “lhes dá prazer”.
Apenas uma professora do colégio federal disse que Estudos Sociais é a disciplina
que os professores têm mais facilidade, mas também arrolou Português e Ciências. E
completa falando que essa facilidade se dá na “área de humanas” (P18-F), deixando de
fora, como se vê, a Matemática. Três outras professoras na mesma instituição disseram
que é a disciplina mais fácil para elas mesmas ensinarem:

Língua Portuguesa (risos), apesar de gostar muito também da área de
Estudos Sociais, são duas áreas que eu acho que se encontram por
serem de humanas, eu acho que essas duas áreas, para mim são as duas
mais fáceis. (P16-F)
Ah..., no meu caso é Estudos Sociais, né? Porque a minha formação,
então, assim, para mim é bem tranquilo, né? É claro que eu preciso
estar estudando, eu preciso estar buscando as novidades, as curiosidades
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para eles, ao mesmo tempo é uma disciplina que não é tão fácil assim,
porque às vezes o aluno não se interessa muito e você precisa buscar
alguns mecanismos, né? Para promover esse interesse, mas assim é a
que eu tenho mais facilidade. (P20-F)

Uma delas elenca Estudos Sociais logo depois de Língua Portuguesa e explica que
ambas são “de humanas”, área que é mais fácil para ela. A outra afirma que é uma
disciplina que a deixa “tranquila”, mesmo tendo que “buscar novidades, curiosidades,
mecanismos” para que os alunos se interessem. Essa tranquilidade, como ela afirma,
advém de sua área de formação, que não é Ciências Naturais.
Três professoras afirmaram que Ciências é a disciplina mais fácil de ensinar por
parte dos outros professores, porém, ela é indicada em segundo lugar, depois de Língua
Portuguesa.

Assim, falando de Língua Portuguesa, a Leitura e Interpretação de texto
eu acho que é, que não é difícil, Ciências também não vejo assim
muita dificuldade dos professores em ensinarem Ciências, eu acho
que um estudo breve já resolve as lacunas que a pessoa normalmente
tem, acho que seria isso. (P16-F)

A fala reproduzida evidencia mesmo sendo fácil, Ciências requer, pelo menos, um
“estudo breve” para resolver as “lacunas” que o professor traz de sua formação.
Duas professoras disseram que Ciências é a disciplina mais fácil para elas próprias
ensinarem e uma delas explica porque sua formação é nas Ciências Naturais, o que
justificaria sua facilidade em transitar pelo conteúdo de Ciências:

Ciências é a minha formação em Ciências Biológicas, eu sou bacharel
e sou também licenciada em ciências biológicas. (P4-M)

Vimos que esta justificativa já aparecera em fala de outras professoras: a
facilidade com determinado conteúdo depende da formação, da licenciatura cursada.
As disciplinas de História e Geografia, além de matemática, não foram indicadas
por qualquer professora como sendo as mais fáceis de ensinar pelos professores. Uma
única professora afirmou ser a História a mais fácil de ensinar para ela, porém é a segunda
opção. Em primeiro lugar está a Língua Portuguesa:

A minha formação é Português, né? História também gosto, Português
e História, História, não, a História, eu vejo a História como uma
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História mesmo, então eu conto, trabalho em cima de linha do tempo,
então para mim História não é um “bicho de sete cabeças”. (P9-M)

O motivo de escolher História vir logo depois de Português é porque ela gosta,
gosta de “contar” os fatos, como se fosse uma história mesmo, gosta de “trabalhar com a
linha do tempo”. Por isso História não é um “bicho de sete cabeças”.
Geografia não foi indicada como a disciplina mais fácil de ensinar para nenhuma
das docentes.
Chama a atenção quatro professoras dizerem que não sabem informar qual
disciplina os professores consideram mais fácil de ensinar:

Não sei isso, realmente fica difícil eu fazer alguma conjectura em
relação a isso, alguma afirmação. (P9-M)
Mais facilidade para ensinar? Não sei responder isso não, não sei, dos
colegas assim eu não sei. (P17-M)

É possível que essas respostas sejam defensivas, as professoras não querem se
envolver, evitam responder com certa habilidade, se esquivam para não se
comprometerem.
Quatro professoras apontaram que os professores teriam mais facilidades com esta
ou aquela disciplina por questão de habilidade/afinidade/preferência, podendo ser
qualquer disciplina:

Depende do professor, tem gente que gosta mais de Matemática, tem
gente que gosta mais de Português, aí depende do professor, não tem
uma coisa... a maioria... entendeu? Não percebi isso não. (P22-M)

Apenas duas docentes não responderam à questão e falaram sobre outros assuntos,
mesmo ao refazermos a pergunta. Uma delas quando perguntamos o que percebia em
relação aos outros professores e a outra ao que achava mais fácil para ela ensinar, não
responderam.
As falas das professoras arroladas nessa subcategoria mostraram que as disciplinas
mais fáceis de ensinar para elas e para os professores são oriundas da área das Ciências
Humanas. Quando é da área das Ciências Naturais, as professoras indicam que a formação
inicial, a licenciatura, as tranquiliza. Também ficou evidenciado que a procura, a busca,
“correr atrás” do que não se conhece muito bem é a estratégia que todas utilizam para
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poderem ensinar os conteúdos específicos aos alunos.
A análise dessa categoria, em conformidade com o que a literatura vem
mostrando, evidenciou que Matemática ainda é a disciplina indicada como a mais difícil
de ensinar, sendo apontada pelas professoras como o “grande terror”, o “calcanhar de
Aquiles”, o “calo na vida dos estudantes”. As disciplinas da área das Ciências Humanas
foram apontadas como as mais fáceis de ensinar, sendo Língua Portuguesa a mais citada
pelas professoras.

5.2.5 - Categoria 5: Problemas da formação de professores
Nesta categoria, as professoras indicaram diferentes possibilidades para resolução
dos problemas da formação docente em relação ao conhecimento dos conteúdos
específicos. Para análise das falas, elaboramos quatro subcategorias: (1) Educação
Básica, (2) Conteúdos na Pedagogia/Normal, (3) Formação Continuada e (4)
Licenciaturas Específicas.
Na subcategoria 1, Educação Básica, duas professoras do colégio federal
indicaram que os problemas em relação a falhas do conhecimento dos conteúdos
específicos com os quais trabalham devem ser resolvidos na própria Educação Básica:

O professor passou pelo Ensino Fundamental, ele passou pelo Ensino
Médio, fica, suposto que ele está é.. de posse desses conteúdos [...] eu
não vejo muito espaço também para você ficar voltando. Você vai
ter um professor especialista em Matemática para ensinar frações
porque nossa formação em frações é frágil? [...] Se eu tivesse que olhar
ali na, se você for pensar nos níveis de ensino, não, eu não acho que é
no curso de Pedagogia. Eu acho que o curso de pedagogia não deve se
ocupar com isso. Acho que não, acho que a gente precisa pensar o que
está acontecendo que o aluno de Ensino Médio não é capaz de saber
aquilo que os meninos, meus alunos de 10 anos sabem. Os meus alunos
aprenderam, se eles aprenderam, eles são capazes de aprender, então
porque que alguém sai lá no 3º ano do Ensino Médio sem saber isso?
[...] Então eu diria que agente precisaria ter um olhar para os níveis
anteriores de ensino que eu acho que as falhas são muito graves. (P5F)
Eu acho que quando chega já na formação e.., se já está, se tem
problema ali, não..., acho que vai ser difícil resolver ali, isso tem que
começar lá na base, quando se faz um Ensino Fundamental bem feito,
ele não vai chegar com problema na formação de professores, não é?
(P17-F)

Para essas professoras não há espaço e tempo para ensinar conteúdos específicos
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no curso de Pedagogia, essas falhas em relação ao conhecimento são graves e devem ser
resolvidas no Ensino Fundamental e Médio.
Essas falas nos remetem ao estudo desenvolvido por Libâneo (2015, p. 569) sobre
as disciplinas de metodologias específicas, também nomeadas “de fundamentos”, “de
conteúdo”, que integram os currículos dos cursos de Pedagogia. De acordo com ele, essas
disciplinas

referem-se às disciplinas que suprem o futuro professor de bases
metodológicas e procedimentais para ensinar os conteúdos do currículo
dos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Arte, Educação
Física” [porém] prevalece nelas a ideia de que “fundamentos” referemse a princípios básicos nos quais se deve apoiar o ensino das disciplinas,
sem relacioná-los aos conteúdos específicos do ensino fundamental a
serem ensinados nas escolas.

Libâneo (2015, p. 573) explica, ainda, que

é mais plausível supor que a intenção nessas disciplinas não seja
contemplar os conteúdos específicos do ensino fundamental [...]
Observa-se, pois, que, embora se registre o termo “fundamentos de...”
ou “conteúdos de...”, em que supostamente apareceriam os conteúdos
específicos a serem ensinados nos anos iniciais, não é o que parece. Não
há evidência em nenhuma ementa de que são contemplados, de forma
sistemática, os conteúdos significativos de cada disciplina. Parece haver
um entendimento entre os professores-formadores e entre os
coordenadores de curso responsáveis pelo currículo de que os alunos já
dominam esses conteúdos, trazidos do ensino médio, o que, como se
sabe, não acontece.

Quanto à subcategoria 2, Pedagogia/Normal, sete professoras disseram que os
conteúdos específicos devem ser revistos tanto na graduação em Pedagogia como nos
cursos de formação docente, o antigo curso Normal, hoje Formação de Professores em
nível Médio.

Sei lá, talvez no primeiro ano de Pedagogia abordar o conteúdo para
tal ano, depois sei lá, no outro ano para tal ano, ou ter matérias
específicas, né? Cadeiras específicas para abordarem esses conteúdos,
mas eu, eu, eu concordo que sim, que eles têm que ser abordados, eu
acho, eu acho sim, eu não sei se seria uma cadeira específica para
conteúdos, eu não sei se para cada ano do curso abordaria dois ou três
conteúdos, mas eu, eu, eu, eu sinto falta, eu acho que precisa sim. (P10F)
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Que eu acho que era o que tinha que ter no início dos primeiros
períodos, né? Uma grande revisão, o nivelamento vamos dizer assim.
(P14-M)

Essas professoras defendem que o curso de Pedagogia deveria ter períodos que
contemplassem os conteúdos específicos, assim elas poderiam rever os conteúdos que
irão ensinar aos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, e sugerem um
nivelamento quando chegam nas licenciaturas.
Cinco professoras acreditam que os problemas da formação inicial podem ser
resolvidos com a formação continuada, subcategoria 3.
Eu na época eu fiz o PNAIC19 né? Que é aquele Pacto Nacional de
Alfabetização na Idade Certa. Eu me inscrevi, vários professores se
inscreveram e assim foi uma experiência excelente porque a gente tinha
muita troca, de.. né?, De é.. de atividades e de coisas que estavam dando
certo e esse momento de troca é muito legal eu acho que contribui muito
para o, para o profissional. (P4-M)
Eu não sei em que medida dentro das próprias escolas, dentro das redes,
públicas, privadas, você, em que medida você poderia ter como a gente
tem aqui cursos de formação naquela disciplina específica e, também
do ponto de vista metodológico. Eu acho que uma coisa não se separa
muito da outra. (P5-F)
Talvez a gente precise, eu não sei se é a graduação que vai resolver isso.
(risos). Talvez a gente precise de mais cursos de, de
aperfeiçoamento, de especialização em áreas específicas que, se a
pessoa se interessa em.., sei lá.. eu quero, eu preciso, eu preciso é...
estudar um pouco mais os conteúdos específicos de Ciências e ela
encontrasse um curso que garantisse esse espaço, porque eu não sei se
a graduação daria conta disso tudo. (P6-F)

Encontramos nessas falas o que vem ao encontro do que pesquisadoras como
Faustino (2011), Gatti e Barreto (2009) e Oliveira (2014) propõem em relação à formação
continuada. Faustino (2011) entende que o que as professoras apontam como
necessidades de um maior conhecimento deve ser considerado nas propostas desse tipo
de formação, haja vista a correlação direta entre esses cursos e sua eficácia. Gatti e Barreto
(2009) alertam que não cabe a esse tipo de formação preencher o que a formação inicial

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – é um compromisso formal e solidário assumido pelos
governos federal, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios desde 2012 para atender a Meta 5 do
Plano Nacional da Educação (PNE), que estabelece a obrigatoriedade de “alfabetizar todas as crianças, no
máximo, até o final do 3 ano do Ensino Fundamental. (Disponível em: http://pacto.mec.gov.br/historicopnaic. Acesso em: 12 mar. 2018).
19
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deixou como lacuna. Segundo as autoras:

Com problemas crescentes nos cursos de formação inicial de
professores, a ideia de formação continuada como aprimoramento
profissional foi se deslocando também para uma concepção de
formação compensatória destinada a preencher lacunas da formação
inicial (GATTI; BARRETO, 2009, p. 200).

A esses cursos, conforme Oliveira (2014), cabe oferecer o compartilhamento de
experiências, saberes e diferentes visões sobre o ambiente escolar, como as próprias
professoras sugerem.
Três professoras, uma formada em Biologia, uma em Geografia e outra em
História, afirmaram que a resolução dos problemas estaria nas Licenciaturas específicas,
subcategoria 4.

Dentro da graduação praticamente eu não tenho nenhum subsídio
vamos dizer assim, em termos de formação para sala de aula [...] eu
acho que na minha formação na universidade isso deixou a desejar sim,
eu acho, se você pega um determinado aluno que fez o Ensino Médio
comum e depois ele vai fazer um curso na graduação de licenciatura e
vai para uma sala de aula, ele num primeiro momento, vai ser
complicado para ele [...] eu acho que a nível de graduação há uma
falha sim em relação a metodologia com certeza.[...] ela não me
formou para ser uma professora efetivamente..., um pesquisador,
um biólogo, não para ser uma professora, entendeu? (P4-M)
Com certeza não foi, até porque eu sou formada em Geografia, e era
uma questão dessa área e na faculdade de Geografia não era abordado,
né? Muito menos na de Pedagogia, entendeu? Na faculdade de
Geografia você não tem o conteúdo específico do Ensino
Fundamental, você tem as problematizações daquele conteúdo, né? O
embasamento teórico dos pensamentos dos geógrafos, mas não na
aplicação daquele conteúdo para o Ensino Fundamental, entendeu?
E aí, se isso na área específica de, de Geografia, muito menos para
quem faz Pedagogia, entendeu? Que teria que dominar tanto
Geografia quanto de História, de Geografia, de Língua Portuguesa.
(P8-M)
A impressão que eu tive é de que o foco, né? De, da minha, não da
minha licenciatura, do meu curso é realmente você se tornar um
historiador. Eu acho que não, eu não vi assim o interesse mesmo com
essa questão da licenciatura, né? Quando eu fiz, eu fiz separadamente,
né? Eu fiz o bacharelado e eu fiz a licenciatura a parte, o meu diploma
ele é apostilado, e aí o que eu percebi é que assim, eu não vi a
licenciatura voltada para os professores de História, sabe? [...] Para
quem faz por exemplo, licenciatura específica, né? História, Geografia,
Língua Portuguesa, eu pelo menos eu, eu.. a licenciatura que eu fiz não,
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não achei que me deu muito suporte para trabalhar especificamente com
História, sabe? já cheguei a dar aula de História também em outros
segmentos, mas... (P20-F)

Podemos perceber através dessas falas, que os professores ao fazerem licenciatura
não têm em seus cursos um direcionamento para a docência, sentem falta de metodologia
de ensino, dos conteúdos específicos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Isso
também foi constatado por Lopes e Vaz (2014) e exposto na fala de uma professora que
fez licenciatura em Matemática e que se sentia despreparada para trabalhar nessa etapa
da Educação. As três professoras participantes de nossa pesquisa sentem falta dos
conhecimentos didático-pedagógicos e afirmam que, em suas licenciaturas, o conteúdo
específico (Biologia, Geografia, História) foi amplamente abordado e foram formadas
para serem biólogas, geógrafas e historiadoras.
Em relação a essa categoria, algumas professoras indicaram que se deve resolver
as falhas da formação em relação ao conhecimento dos conteúdos específicos que irão
ensinar aos seus alunos na própria Educação Básica, no Ensino Fundamental e Médio,
pois não compete esse tipo de ensino às graduações. Outras professoras apontaram que a
formação inicial pode contribuir com o nivelamento dos alunos ao ingressarem nos cursos
de Pedagogia, por meio de períodos que abrangessem esses conteúdos específicos. Em
relação à formação continuada, outras professoras dizem que esse tipo de formação deve
considerar propostas relacionadas às necessidades de maior conhecimento demandadas
por parte dos professores e ainda que as demais licenciaturas invistam mais nas
metodologias de ensino e nos conteúdos dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Portanto, parece não haver um consenso em relação à resolução dos problemas advindos
da falta de apropriação dos conteúdos específicos que os professores devem ensinar.
5.2.6 – Categoria 6: Relação: Teoria e Prática e Estágios
Oito professoras trouxeram questionamentos em relação a dissociação entre
Teoria e Prática, em comparação ao que veem nas licenciaturas e o que fazem nos estágios
e em suas próprias salas de aula.

Do Normal não consigo me lembrar muito não, mas da Pedagogia acho
que ficou muito preso à teoria, muito assim no ideal, muito no ideal,
como se tivesse dando uma “receita de bolo”, né? [...] Eu acho que
para estar em sala de aula, você não pode estar só presa pelas teorias lá
não, porque a realidade é bem mais forte, entendeu? Você tem que...,
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tem um algo a mais. (P3-M)
Eu acho que um momento da aula ou uma aula sobre aquele tema
poderia ser como discutir Revolução Russa no Ensino Médio,
entendeu? Eu acho que poderia ter sido, as duas coisas, poderiam é...
caminhar juntas, quando você faz a licenciatura entendeu? Porque
onde eu estudei era licenciatura, nem era bacharelado, então eu acho
que poderiam ser as duas coisas juntas, como foi mais ou menos no
curso técnico, eu acho que isso acrescentaria muito. (P8-M)
E eu vejo aí uma falha nessa, nessa formação, principalmente a questão
da, da, da parte de licenciatura, então eu acho o curso de licenciatura
muito afastado da realidade que a gente tem, o curso de licenciatura
pelo menos que eu cursei foi muito afastado, bastante afastado da
realidade [...] eu tenho assim uma questão dessa formação do Normal
em relação ao estágio, meu estágio, por exemplo, foi dentro da sala de
aula, né? Mas o que que eu ficava fazendo? Corrigindo livro, caderno,
de que, o que que isso vai acrescentar para mim? Teria sido interessante,
muito melhor se tivesse uma relação por exemplo, didática da
matemática, uma disciplina poderia ser é, o que que a turma do 3ºano
está vendo? Então você vai para observar e depois trazer isso para a
aula. O que que você observou? Qual é o conteúdo que está sendo
trabalhado? Qual foi a metodologia que o professor utilizou? (P16-F)

Em relação a persistente dissociação entre teoria e prática, Alves-Mazzotti
(2008a) em estudo realizado com professoras de escolas públicas do Rio de Janeiro,
identificou que as professoras não usavam na prática nada do que tinham adquirido
durante a formação e o que aprenderam na formação não serviu ou não enxergavam como
usar na prática.
O que verificamos nessas falas é que as licenciaturas ainda estão muito afastadas
da realidade que as professoras encontram nas salas de aula. Elas dizem que a realidade
é “bem mais forte”, que teoria e prática “deveriam caminhar juntas” e que os estágios não
deveriam ser “corrigir livro, caderno”, pois “isso nada lhes acrescentaria”.
Em pesquisa realizada sobre formação de professores, Fiorentini et al (2002, p.
154) verificaram que os estágios apresentavam o mesmo tipo de problema dos anos 1970
e 1980:

desarticulação entre teoria e prática, entre formação específica e
pedagógica e entre formação e realidade escolar; menor prestígio da
licenciatura em relação ao bacharelado; ausência de estudos históricofilosóficos e epistemológicos; predominância de uma abordagem
técnico-formal das disciplinas específicas.

Rodrigues (2013, p. 1031) aplicou questionário que focalizavam o estágio
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supervisionado a 72 alunos de licenciaturas e verificou que ele tinha uma influência
negativa para a opção pela carreira do magistério, por ser bastante desestimulante, embora
“seja um momento de reflexão, de observar-se enquanto professor e por esse momento
pode-se repensar as práticas de modo que se melhore a cada dia enquanto profissional”.
Da análise dessa categoria podemos verificar que, além da preocupação com o
conhecimento dos conteúdos específicos, as professoras se referem à dicotomia teoria e
prática. Gauthier e colaboradores (1998) já identificavam essa dissociação e a chamavam
de saberes sem ofício, na verdade saberes produzidos nas instituições acadêmicas sem,
porém, considerar as reais condições do exercício docente, que envolvem licenciaturas
afastadas da realidade das escolas, as horas de estágio obrigatório que servem apenas para
cumprir a carga horária prevista sem a preocupação de aproveitar esse momento para
promover discussões, debates nas instituições de ensino superior sobre o que futuros
professores estão vivenciando e relacionar com o que eles estudam em seus cursos.
5.2.7 – Categoria 7: Dificuldades para ensinar
Esta categoria se refere às dificuldades que o professor encontra para ensinar e
estão

relacionadas

à

indisciplina,

clientela,

falta

de

material

pedagógico,

acompanhamento específico, compromisso da família e foi registrado por seis
professoras. De acordo com as docentes:

Acho que a questão está mais no social. Da realidade ideal, né? Do
ideal, para a realidade que muitos vivem ali. Quando você fala de
higiene quando numa casa não tem água, [...]. Quando você convive
com um valão na porta da sua casa. Então tem que adaptar talvez, né?
(P3-M)
Eu fiquei preocupada com o futuro da Educação porque a gente já tem
uma questão da, das famílias não estarem tão atuantes com relação
aos seus filhos conforme era antes né? Delegar para a escola uma série
de questões que não são pertinentes à escola, né? A gente já tem essa
questão da própria da sociedade como um todo não respeitar o outro,
não se tem mais respeito, né? Às instituições, às pessoas, hoje em dia
você vê coisas assim que você... nunca imaginei ver uma coisa dessas.
(P4-M)
A dificuldade de material, material pedagógico, né? Que às vezes o
professor ele quer fazer uma coisa, mas assim ele fica meio... tem um
entrave aí, né? Que é.. às vezes a disponibilidade do material
pedagógico, porque na escola pública eles não compram, né? Livros,
essas coisas, né? E às vezes não tem, não vem material mesmo, [...]
Recursos materiais, sim, sim (P10-M)
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O que eu vejo é que falta material para trabalhar esses, os conteúdos, o
material que a gente recebe e quando recebe é pobre, ele faz com que
essas dificuldades das crianças aprenderem aumente porque não
desperta o interesse, eu acho que falta isso, é.. o material é pobre e o
professor fica sem saber como trabalhar o conteúdo [...] o que mais me
chamou atenção em... nesses eventos todos é sempre a mesma
reclamação de todos da falta de participação da família com, com o
filho né? Ou a filha, com o aluno, e até as pessoas falavam não, mas a
pergunta não foi essa, a pergunta é outra, mas aí não adiantava e ali se
transformava ali num debate sobre os problemas que a gente enfrenta,
né? As responsabilidades que são jogadas para o professor, aí eu
acho que nesses momentos aí todo mundo aproveita para colocar isso
para fora (risos). (P17-M)
Eu mais escutava que as pessoas falavam muito a questão da
disciplina, por exemplo, né? Dos alunos, a questão da falta de
compromisso, inclusive das famílias, né? Muitas dificuldades
apresentadas pelos alunos assim, problemas, né? Que eram detectados
e que não tinha como serem solucionados, e aí o professor acabava se
sentindo muito sobrecarregado, né? Porque tinha que dar conta muitas
vezes de problemas que ele não sabia como fazer, porque não tinha
formação específica para isso, então as reclamações elas giravam em
torno disso, né? A dificuldade de trabalhar com a clientela, né? Tinha
muitas dificuldades, muitos alunos com problemas de aprendizagem
e falta de acompanhamento, não tinha para onde encaminhar, não
tinha acompanhamento inclusive dentro de sala, como a gente tem aqui,
né? Porque aqui a gente tem uma estrutura diferenciada (P20-F)

Nota-se que das seis professoras que falaram a respeito desse tipo de dificuldade,
cinco são da Rede Municipal e apenas uma da Rede Federal, que relatou sobre sua
experiência quando profissional da Rede Municipal e comparou os dois tipos de
instituição.
A instituição da Rede Federal atende a todos os públicos e classes, porém o
ingresso dos alunos nessa instituição se dá por meio de concurso ou sorteio. Nos dois
casos é preciso que um responsável do aluno esteja atento aos editais que indicam para
quais anos haverá concursos e sorteios além dos rotineiramente oferecidos, ou seja,
sorteio para Educação Infantil e para o 1º ano do Ensino Fundamental e prova para 5º ano
do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio, obedecendo ainda o critério de cotas.
Para a inscrição, tanto para sorteio como para a realização do concurso através de provas
é preciso pagar uma Guia de Recolhimento da União (GRU) ou solicitar isenção do
pagamento dessa taxa mediante comprovação de renda. É possível que esse tipo de
ingresso demande mais atenção e atuação por parte dos responsáveis além da busca por
todas as informações necessárias nos editais para a tentativa de ingresso do aluno na
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instituição, seja sorteio ou prova.
Na instituição da Rede Municipal que abarca a maioria da população do município
não há todos esses parâmetros a serem observados e cumpridos, bastando estar atendo a
data de inscrição para matrícula de novos alunos, propagandeado em diversas mídias.
Além da diferenciação na forma de ingresso que demanda muito mais envolvimento dos
responsáveis na Rede Federal, também refletimos se, além das questões sociais (alunos
que vivem sem água encanada em casa, com valão de esgoto na frente de suas moradias,
falta de atuação da família, questões de indisciplina dos alunos e falta de respeito com o
outro e com a instituição) colocadas pelas professoras da Rede Municipal, a infraestrutura
das duas instituições também dificulta o trabalho dessas docentes, como por exemplo a
falta de material pedagógico citado por elas.
Há ainda a falta no apoio ao professor e às necessidades específicas dos alunos
como disse a professora da Rede Federal quando falou de um passado: “lá, no Município,
elas não têm o apoio que as professoras do colégio federal têm”. Ela se referia ao Setor
de Supervisão e Orientação Pedagógica (SESOP) que faz a articulação entre alunos,
responsáveis e professores e o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Específicas (NAPNE). O termo “Específicas” foi utilizado no lugar de “Especiais” para
ampliar o acesso aos alunos com dificuldades além do público da Educação Especial, que
existe em cada unidade de ensino dessa Rede, enquanto que no município as professoras
não têm esses serviços em suas próprias unidades de trabalho.
Da análise dessa categoria, verificamos que as professoras, especificamente se
referenciado à realidade das escolas da Rede Municipal do Rio de Janeiro, se queixam da
questão da indisciplina, da falta de material pedagógico, de acompanhamento específico
e falta de um comprometimento maior da família.
Em síntese, após análise de todas as categorias, podemos afirmar que as
professoras realçam a importância da articulação dos saberes disciplinares e o
conhecimento didático-pedagógico destacando a importância do conhecimento da
infância, de como se desenvolvem as crianças, em saber lidar com o desinteresse das
famílias pela vida escolar das crianças e de contextualizar as aulas para que sejam
significativas para elas.
De acordo com a fala das professoras, os conteúdos da formação inicial no antigo
curso Normal e em Pedagogia continuam atrelados a um conhecimento distante da sala
de aula, mantendo a clássica dissociação entre teoria e prática. Em relação aos
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conhecimentos adquiridos na formação, as professoras valorizam mais o curso em nível
médio do que as graduações, sendo que apenas uma professora afirmou ter abordado
conteúdos relativos aos saberes disciplinares em seu curso de Pedagogia, atrelados a
metodologia de ensino.
Conforme nossa revisão de literatura, a disciplina Matemática também foi
indicada como a mais difícil de ser ensinada e as disciplinas das Ciências Humanas como
as mais fáceis, sendo Língua Portuguesa a mais apontada pelas professoras.
Como resolução para os problemas da formação docente em relação ao
conhecimento

dos

conteúdos específicos,

as

professoras

indicaram

algumas

possibilidades, tais como: resolver esses problemas na Educação Básica, solucionar essas
questões com um nivelamento dos alunos ao ingressarem nos cursos de Pedagogia, dar
continuidade ao ensino desses conteúdos em formações continuadas considerando o que
os professores indicam como necessidade e ainda que haja nas demais licenciaturas mais
investimento nas metodologias de ensino e nos conteúdos dos anos iniciais. Porém, não
há um consenso no que tange ao conhecimento dos conteúdos específicos que os
professores devem ensinar a seus alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
Em relação à dicotomia teoria e prática, as professoras sinalizam que o estágio
obrigatório deveria se preocupar mais em ser um momento em que se levasse para as salas
de aula nas graduações discussões, debates sobre o que veem nesses estágios, o que
vivenciam e fazer a relação com o que estudam nas licenciaturas.
Por fim, foi assinalada pelas professoras da Rede Municipal como dificuldade
além do conhecimento do conteúdo a ser ensinado, a indisciplina, falta de material
pedagógica, falta de um acompanhamento específico para alguns casos e falta de um
comprometimento maior da família com a vida escolar das crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho buscou identificar, analisar e comparar as representações sociais de
saberes disciplinares de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que atuam
em escolas da rede pública (municipais e federais) do Rio de Janeiro.
Procuramos buscar resposta para estas questões:
•

Como os diferentes saberes disciplinares foram abordados durante a formação
inicial dos professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental?

•

O que os professores consideram que falta nos cursos de formação com relação
aos saberes disciplinares?

•

Quais dificuldades os professores têm em relação aos saberes disciplinares?

•

Que princípios, crenças e sentidos são relacionados por esses professores aos
saberes disciplinares e habilidades necessários para ensinar?

Em relação a como os diferentes saberes disciplinares foram abordados durante a
formação inicial dos professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental
verificamos que suas formações foram diferentes. Um grupo de professoras disse que os
conteúdos não foram abordados na formação inicial, seja no curso Normal ou no de
Pedagogia e ainda que o que levam para as licenciaturas é o que aprenderam enquanto
alunas da Educação Básica, sendo essa formação carregada de problemas. Ficou
evidenciado que a formação inicial ficou limitada a um conhecimento teórico distante da
sala de aula mantendo a dicotomia teoria e prática.
E eu vejo aí uma falha nessa, nessa formação, principalmente a questão da, da, da parte de
licenciatura, então eu acho o curso de licenciatura muito afastado da realidade que a
gente tem, (P16-F)

Porém, as professoras valorizam mais a formação em nível médio, afirmando ser
“mais forte” que o curso de Pedagogia.
... eu fiz Normal, era “magistééério messsmo”...
(P10-M)
Na minha época o.. o.. que a gente chamava de curso de formação de
professores [Normal] não sei se ainda é, era mais forte que muita
faculdade. (P2-M)
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Apenas uma professora disse ter o privilégio de uma formação em Pedagogia na
qual os conteúdos foram trabalhados.

Eu digo sempre assim, que eu fui muito privilegiada porque eu acho que ele [o curso
de Pedagogia] conseguia equilibrar muito bem isso, né? [...] O que era conteúdo e o
que era metodologia porque a gente só pode aprender o, a metodologia na medida que
a gente aprende aquele conteúdo, então isso precisava estar sempre andando muito,
muito “par a par [...] Eu acho que foram aulas muito bacanas assim na, na, nesse
período de graduação eu acho que eu consegui ter isso. (P1-F)

A metáfora “correr atrás” foi utilizada por uma professora para explicar como faz
para resolver os problemas da sua formação no que diz respeito aos conteúdos específicos
e a metodologia.

essa parte de conteúdos eu tive que “correr atrás” mesmo por fora para poder
me atualizar, para poder ter uma dinâmica diferente em sala de aula, então essa
parte de conteúdos realmente deixou a desejar na época, na minha formação.
Tanto na licenciatura quanto no Normal, na Pedagogia e no Normal também.
Era uma coisa muito teórica, né? Na Pedagogia (P13-F)

Para sanar essas dificuldades com relação aos conteúdos específicos, elas buscam
informações nos mais diversos locais, pesquisam, procuram seus pares ou profissionais
com formação específica e afirmam que a escola é um espaço privilegiado para organizar
o conhecimento e articular os diferentes saberes que as ajudem a enfrentar diferentes
situações concretas do cotidiano escolar. As professoras do colégio da Rede Federal
apontaram ainda poder contar com coordenadores de área para discutir e resolver
possíveis dificuldades.
O desconhecimento dos conteúdos específicos vai sendo “carregado” por elas
desde a Educação Básica, numa “mochilinha” que as acompanham e que é difícil se
desfazer dela.
Têm determinados conteúdos é, é, que você às vezes tem dificuldade porque quando você
foi aluno você tinha essa dificuldade, então você vai trazendo, às vezes isso vem, né?
Uma, uma “bagagenzinha” com você, dentro da sua “mochilinha”, aquela dificuldade,
então eu acho que buscar exatamente sanar isso para que você consiga alcançar o seu
objetivo, né? Que é... que a criança aprenda, né? (P4-M)
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A “bagagenzinha” pode aumentar, porque consideram ser uma utopia acreditar
que a formação inicial dará conta de formar o professor, uma vez que dificuldades das
etapas anteriores foram se transformando numa “bola de neve”.
... vem muito da sua base de primeiro e segundo segmento de aluno, de aluno, eu acho que
aí fica numa questão muito maior... Se tornando uma “bola de neve”, a formação não foi
satisfatória no primeiro segmento, aí também não foi no segundo, e as coisas vão
crescendo e vai chegar lá na formação, na graduação, não vai ser resolvido (P16-F)

Portanto, suas dificuldades se referem àquela que tiveram na sua trajetória
acadêmica e não no desenvolvimento profissional.
Nessa pesquisa, além do interesse em compreender como a formação inicial
contribuiu para a apropriação dos conhecimentos específicos a serem ensinados nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, tínhamos algumas hipóteses, dentre elas:

Futuros professores podiam pouco
saber a respeito dos conhecimentos
específicos a serem ensinados
Que foi RATIFICADA

MDC é mais complicado para a criança, e aí a professora
diz: ah eu não vou dar não porque é muito complicado, eu
também não sei. (P9-M)

Esse pessoal novo está chegando escrevendo curso com “ç”.
Eu já vi isso, professora que re, re... botou a relação dos cursos
que ela fez, cursos lá em cima encabeçando com “ç”. (P2-M)

Eu participei uma vez de um processo seletivo [...] quando eu fui avaliar
professores que estão em atuação em redes públicas, em escolas particulares
e eu não consigo entender o que meu colega escreve. Ele não conclui a frase,
ele não termina o período, ele erra concordâncias primárias da língua,
regências de base..(P5-F)
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Em relação aos cursos de formação e os saberes disciplinares evidenciamos que
as professoras se reconheciam como professor “generalista”, “polivalente”, referindo-se
ao docente do 1º ao 5º ano que trabalha com os diferentes conteúdos curriculares. Elas
apontam que o que falta nessa formação é a articulação entre Didática, Metodologia com
os diferentes saberes disciplinares para que em seu trabalho as crianças aprendam de
maneira contextualizada e significativa. Elas dizem que teoria e prática “deveriam
caminhar juntas”.

Eu acho que poderia ter sido, as duas coisas poderiam é... caminhar juntas,
quando você faz a licenciatura entendeu? Porque onde eu estudei era licenciatura,
nem era bacharelado[...] eu acho que isso acrescentaria muito. (P8-M)

Em um universo de 22 docentes entrevistadas, 21 falam da importância do
conhecimento dos conteúdos específicos, de “dominar de certa forma aquele conteúdo” e
“saber passar”. Na formação desse professor “polivalente”, “generalista” o que parece
faltar é que ao estarem formados, sejam sujeitos conhecedores dos conteúdos específicos
básicos das mais diferentes áreas do conhecimento com que vão trabalhar e que sejam
capazes de articulá-los sendo responsáveis pelo desenvolvimento de um fazer
interdisciplinar.

Olha, o ser humano é um complexo, é um todo, você não pode negar, que você não pode
deixar de saber sua língua, deixar de saber a Ortografia, a Gramática, a Sintaxe, você
não pode deixar de saber como calcular, como raciocinar, você não pode deixar de saber
o que há na Geografia, não pode passar por ignorante, tem que saber a história do
mundo, a história da sua vida, você faz parte dessa história, [...] a base do Português, da
Matemática, da História, da Geografia e das Ciências, se torna fundamental, agora, você
tem que, inserir isso tudo dentro de um mundo. (P2-M)

Com relação aos conteúdos específicos dos anos iniciais do Ensino Fundamental,
podemos dizer que as professoras consideram que a falta do conhecimento desses
conteúdos interfere em como são trabalhados em sala de aula e pode provocar
entendimentos equivocados e descontextualizados por parte dos alunos. Portanto, a
contextualização de acordo com a realidade e a faixa etária é, fundamental para
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aprendizagem e para que tais conteúdos tenham significado para eles. Quando elas sabem
os conteúdos, se sentem seguras, não dizem “bobagens”, não “passam por ignorantes”.
Se você não tiver esses conteúdos específicos você acaba ficando insegura é.. é.. e
acaba não tendo uma boa prática em sala de aula né? E isso pode interferir realmente
no aprendizado do aluno, das crianças. (P13-F)

A gente como generalista, não tem uma formação específica em todas as áreas, mas
precisa dar conta de todas essas áreas, claro que, de uma maneira menos profunda do que,
né? Professores do 2º segmento por exemplo, mas a gente fala sobre elas e não pode falar
bobagem, né? (P1-F)

Defendem que deve haver equilíbrio entre o conhecimento do conteúdo da matéria
a ser ensinada e o conhecimento pedagógico, pois sem este equilíbrio o processo ensinoaprendizagem apresentará falhas, não será efetivado.

Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre a parte metodológica e a parte de conteúdos
[...] conteúdos e metodologia. Tem que ter um equilíbrio entre os dois, (P4-M)

No que se refere às dificuldades que os professores têm em relação aos saberes
disciplinares, identificamos ser a Matemática a disciplina mais difícil de ensinar, são “o
calcanhar de Aquiles de todo mundo”, “o grande terror “e “um calo na vida dos
estudantes”.
Eu acho que a Matemática na realidade é o grande “calcanhar de
Aquiles” de todo mundo. (P4-M)

as pessoas têm uma questão maior com Matemática, né? Assim eu estudei monografia em
Matemática, fiz algumas coisas em Matemática e sempre apareceu muito disso, né? De a
Matemática ser o “grande terror”, não sei se é porque também nós somos da área de humanas
e as pessoas, né? Fogem, então assim, na Matemática realmente, é onde aparece, né? (P15-F)

Eu acho que a Matemática ela é, é... ou era.. não sei, um “calo na vida” dos
estudantes, né? Talvez a forma como ela seja apresentada torna, (P11-F)
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O conteúdo de Ciências vem seguido ao de Matemática. As disciplinas oriundas
das Ciências Humanas são as mais fáceis, sendo Língua Portuguesa a indicada como a de
maior facilidade dentre elas. As professoras formadas em Pedagogia se queixam da falta
dos conteúdos específicos; as formadas em outras Licenciaturas, dos conteúdos didáticopedagógicos, o que nos faz lembrar da permanência do modelo “3+1” tanto num quanto
noutro curso. Indicam, também, que esses cursos ainda se encontram distanciados da
realidade das escolas e das salas de aula, uma realidade “mais forte”, que um estágio que
não articula teoria e prática não consegue alcançar.
Esta realidade parece ser diferente na escola municipal e no colégio federal, sendo
a primeira apontada como mais problemática devido à indisciplina, clientela, falta de
material pedagógico, falta de acompanhamento específico e compromisso da família com
a aprendizagem da criança, enquanto as professoras da Rede Federal contam com
coordenadores de área, além do SESOP e do NAPNE.

Eu mais escutava que as pessoas falavam muito a questão da disciplina, por exemplo, né?
Dos alunos, a questão da falta de compromisso, inclusive das famílias, né? Muitas
dificuldades apresentadas pelos alunos assim, problemas, né? Que eram detectados e que
não tinha como serem solucionados, e aí o professor acabava se sentindo muito
sobrecarregado, né? [...] as reclamações elas giravam em torno disso, né[...] muitos alunos
com problemas de aprendizagem e falta de acompanhamento, não tinha para onde
encaminhar, não tinha acompanhamento inclusive dentro de sala, como a gente tem aqui,
né? Porque aqui a gente tem uma estrutura diferenciada (P20-F)

Pudemos perceber que as professoras se apropriam dos saberes disciplinares
integrando os que elas já sabem enquanto ex-alunas da Educação Básica, aos
conhecimentos obtidos nas licenciaturas e com o que buscam, sejam por meio de leituras,
informações na internet, nas formações continuadas. As professoras afirmam não ser
possível “dar uma boa aula”, “explicar um conteúdo sem saber” ou “tendo alguma
dificuldade”. Elas enfatizam que a integração desses conteúdos no dia-a-dia deve ser feita
de maneira contextualizada à vida e realidade dos alunos e de modo que sejam
significativos para eles.
eu acho importante é.. tentar também buscar conhecimento e
contextualizar (P8-M)
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Quanto às representações sociais de saberes disciplinares – conteúdos específicos
– encontramos alguns indícios sobre sua objetivação e possível ancoragem. Conforme
Moscovici ([1978], 2012), o processo de objetivação significa transformar algo abstrato
em concreto, ou seja, transpassar o que está na mente para o mundo físico, concreto,
representar um conceito em forma de uma imagem. Já o processo de ancoragem quer
dizer ancorar ideias estranhas, desconhecidas a categorias comuns, seria como classificar
e dar nome a alguma coisa.
Conforme já mostramos no capítulo referente a TRS, de acordo com Jodelet
(2001), sendo as representações a reestruturação de um dado objeto ocasionando
intervenções em relação a valores, com implicações pessoais ou coletivas, o processo de
objetivação pode produzir três tipos de efeitos na condição dos conteúdos que estejam
sendo representados. Em nossa pesquisa, percebemos um desses efeitos, as professoras
parecem suplementar os conhecimentos didático-pedagógicos, conferindo-lhe maior
importância, mesmo afirmando que os saberes disciplinares são importantes. ou seja, ao
suplementar, as professoras dão atributos e conotação que não são específicas do objeto
e isso é decorrente do que elas investem nesse objeto de acordo com seu próprio
imaginário. Os conhecimentos apontados por elas como de maior relevância no trabalho
docente são o conhecimento do desenvolvimento infantil, da infância, do contexto em
que vivem as crianças para as quais lecionam, mas consideram também que a falta de
conhecimento dos conteúdos específicos por parte do professor pode interferir em como
estes são trabalhados em sala de aula.
A gente precisa estudar um pouco mais sobre o que é a infância hoje, para a gente poder
relacionar essa, essa, saber o que, o que é essa criança, quem é essa criança para gente
saber relacionar aos conteúdos que a escola prioriza. Que eu não acho que eles não sejam
importantes, né? Aqui é o lugar de a gente organizar o conhecimento. Eu não estou
desvalorizando isso, em nenhum momento. Eu só acho que a gente precisa é... integrar
melhor (P6-F)

O conhecimento de didática, o conhecimento dos processos, né? De ensino
aprendizagem, acho que eles são fundamentais. (P1-F)

Quanto à ancoragem, três metáforas condensam os significados atribuídos aos
saberes disciplinares e podemos perceber isso através da comparação dos saberes
disciplinares à:
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“bagagenzinha”

Figura 1 – Bagagenzinha. Elaboração própria

“mochilinha”

Figura 2 – Mochilinha. Elaboração própria

que são arrastadas desde a educação básica, afirmando ser aqueles um grande problema
se avolumando e se tornando uma

“bola de neve”

Figura 3 –Bola de neve. Elaboração própria

pois as dificuldades que sentem em desenvolvê-los persistem no exercício do magistério,
o que nos leva cogitar que estas metáforas condensam o significado de saberes
disciplinares.
Evidenciamos com essa pesquisa que as professoras consideram o conhecimento
dos conteúdos importante, porém valorizam mais os conhecimentos didáticopedagógicos, afirmando a importância do conhecimento da clientela, da contextualização
à realidade dos alunos, o conhecimento da infância e o desenvolvimento de cada faixa
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etária.
Concluímos que a revisão dos conhecimentos disciplinares na formação inicial
dos professores para os anos iniciais de escolaridade é algo a ser repensado e discutido.
Como havíamos apontado no início dessa pesquisa, evidenciamos as dificuldades que os
professores encontram em dar suas aulas, muitas vezes decorrente das dificuldades
encontradas em relação ao conhecimento dos conteúdos e esse desconhecimento pode
interferir na maneira em que determinada área de conhecimento é abordada pelos
professores seja através de formas descontextualizadas, simplificadas ou até mesmo de
conceitos e concepções equivocadas. Percebemos também a relevância de uma real
articulação entre os esses saberes disciplinares e os conteúdos pedagógicos.
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Apêndice 1
Questionário relativo ao perfil do respondente:
ENTREVISTADO:
Telefone celular:
Email:
SEXO:
IDADE:
FORMAÇÃO:
a) Instituição de Nível médio:
Pública ( )
Privada ( )
Ano de Conclusão:
b) Instituição de Graduação:
Curso:
Pública ( )
Privada ( )
Ano de Conclusão:
c) Caso haja instituição de segunda graduação:
Curso:
Pública ( )
Privada ( )
Ano de Conclusão:
d) Instituição de Pós-Graduação (Lato-Sensu):
Área:
Pública ( )
Privada ( )
Ano de Conclusão:
e) Instituição de Pós-Graduação - Strictu-Sensu (MESTRADO):
Área:
Pública ( )
Privada ( )
Ano de Conclusão:
f) Instituição de Pós-Graduação - Strictu-Sensu (DOUTORADO):
Área:
Pública ( )
Privada ( )
Ano de Conclusão:
1. Tempo total de magistério:
2. Tempo de atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental:
6.1 a) Instituição em que leciona atualmente:
b) Há quanto tempo?
Contratado ( )
Efetivo ( )
6.2 a) Caso trabalhe em uma segunda Instituição:
b) Há quanto tempo?
Contratado ( )
Efetivo ( )
7. Ano do Ensino Fundamental em que leciona atualmente na instituição pesquisada:
8. Preferência por um dos anos do Ensino Fundamental? Qual/quais? Por quê?
9. Disciplinas que leciona:
10. Preferência por uma das disciplinas que leciona? Qual/quais? Por quê?
11. Instituições em que trabalhou anteriormente e por quanto tempo:
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Apêndice 2

Roteiro pré-determinado para as entrevistas individuais semidiretivas, relativo aos
temas que são ensinados no Ensino Fundamental:

1. O que você acha que os professores do 1º segmento do Ensino Fundamental precisam saber para
dar aula?
2. Diversas pesquisas têm apontado que os professores que atuam nos anos iniciais do Ensino
Fundamental consideram que o mais importante são os conhecimentos a respeito dos conteúdos
específicos. Você concorda com isso? Por quê? Exemplifique.
3. Que conhecimentos você considera serem os mais importantes para os professores dos anos
iniciais do Ensino Fundamental? Por quê? Exemplifique.
4. Em relação às disciplinas que você leciona, qual a que você considera mais fácil de ensinar? Por
quê? Exemplifique.
5. E a mais difícil? Por quê? Exemplifique
6. Quando você tem dificuldade com algum conteúdo a ser ensinado, o que faz? Exemplifique.
7. Durante a sua formação inicial, que conteúdos a serem ensinados nos anos iniciais do Ensino
Fundamental foram abordados? E como foram abordados? Exemplifique.
8. Desses conteúdos, qual lhe deixou mais segura para ensinar? Por quê? Exemplifique.
9. Desses conteúdos, qual lhe deixou mais insegura para ensinar? Por quê? Exemplifique.
10. Como os conteúdos específicos deveriam ser abordados na formação inicial? Exemplifique.
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Apêndice 3
Roteiro revisado
1. O que os professores do 1º segmento do Ensino Fundamental acham que precisam saber para dar aula?
2a. Pesquisas têm apontado que os professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental
consideram que o que eles mais precisam saber são conteúdos específicos. Você concorda com isso?
2b. Por quê?
2c. Você pode dar um exemplo?
3a. Alguns professores têm dito que seus colegas chegam em sala de aula sem conhecer os conteúdos com
os quais irão trabalhar junto a seus alunos. Você também tem percebido isso?
3b. Que conteúdos seriam esses?
3c. Esses conteúdos foram abordados na formação inicial?
3d. Como foram abordados?
3e. Que conteúdos você acha que os professores têm mais dificuldade para ensinar?
3f. Por que?
3g. Pode dar um exemplo?
3h. E os que eles têm mais facilidade para ensinar?
3i. Por que?
3j. Pode dar um exemplo?
3l. Como foram abordados esses conteúdos na sua formação inicial?
4. Você já participou de alguma formação continuada que tivesse abordado conteúdos específicos?
4a. Qual? Como foi? Onde? Quem ofereceu?
4b. Que dificuldades os participantes indicaram quanto ao ensino desses conteúdos?
5a. Que tipo de conhecimentos você considera serem os mais importantes para os professores dos anos
iniciais do Ensino Fundamental saberem para dar aula?
5b. Por quê?
6a. Para você, qual a disciplina que você considera mais fácil de ensinar?
6b. Por quê?
6c. Você poderia dar um exemplo de como você faz para ensinar isso?
7a. Para você, qual a disciplina que você considera mais difícil de ensinar?
7b. Por quê?
7c. Você poderia dar um exemplo de como você faz para ensinar isso?
8. E quando você tem dificuldade com algum conteúdo, o que você faz?
9a. Esses conteúdos que você tem dificuldade para ensinar foram abordados na sua formação inicial?
9b. Como foram abordados?
9c. Como você acha que eles deveriam ter sido abordados?
10. Nessa planilha, colocamos alguns conteúdos, destes conteúdos que estão aqui, quais você acha que os
professores têm mais dificuldade para trabalhar?

