
     Recebido em: 19/05/2018
     Aprovado em: 27/05/2018
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2018.12.18.23

     A Mobilização dos saberes docentes na prática do estágio no Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas da Universidade Federal de Sergipe

     EIXO: 18. FORMAÇÃO DE PROFESSORES. MEMÓRIA E NARRATIVAS

     LUZIA GALVÃO

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_mobilizacao_dos_saberes_docentes_na_pratica_do_estagio_no_curso.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.1-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio

http://dx.doi.org/10.29380/2018.12.18.23


RESUMO

Este artigo é parte de uma tese defendida em 2018. Para a coleta dos dados discutidos aqui, foi
utilizado a técnica do grupo focal, por meio de dois encontros que ocorreram nos períodos de 2017/1
e 2017/2, relacionados as disciplinas de Estágio Supervisionado em Ciências e Biologia III e VI. Com
base nos resultados levantados, ficou evidente que, durante a formação, o curso mobiliza com mais
intensificação os saberes disciplinares e, quando os licenciandos vão realmente “a prática”, acabam
descobrindo que nem todos os saberes que os foram apresentados na universidade servirão para sua
prática profissional. Outro ponto levantado por estes sujeitos foi a dificuldade de mobilizarem os
saberes experenciais na prática do estágio, devido ao pouco tempo que os são reservados para este
momento de formação. Com isso, os licenciandos acreditam que o planejamento das disciplinas de
estágio deve ser revisto, a fim de possibilitar um maior contato com o ambiente escolar, para
favorecer o processo de formação docente.

Palavras-chaves: Formação, Licenciados, Professor, Saberes.

ABSTRACT

This article is part of a thesis advocated in 2018. For the collection of the data discussed here, the
technique of the focal group was used, through two encounters that occurred in the periods of 2017/1
and 2017/2, related to the disciplines of Stage Supervised in Science and Biology III and VI. Based on
the results obtained, it became evident that, during training, the course mobilizes more intensively the
disciplinary knowledges and, when the graduates really do "practice", they discover that not all the
knowledge that was presented at the university will serve to your professional practice. Another point
raised by these subjects was the difficulty of mobilizing the experimental knowledge in the practice of
the internship, due to the little time that they are reserved for this moment of formation. With this, the
graduates believe that the planning of the internship subjects should be reviewed, in order to allow a
greater contact with the school environment, to favor the process of teacher training.

Keywords: Training, Graduates, Teacher, Knowledge.

RESUMEN

Este artículo es parte de una tesis defendida en 2018. Para la recolección de los datos discutidos
aquí, se utilizó la técnica del grupo focal, por medio de dos encuentros que ocurrieron en los períodos
de 2017/1 y 2017/2, relacionados con las disciplinas de Etapa Supervisado en Ciencias y Biología III y
VI. Con base en los resultados planteados, quedó claro que, durante la formación, el curso moviliza
con más intensificación los saberes disciplinarios y, cuando los licenciantes van realmente "a la
práctica", acaban descubriendo que no todos los saberes que se les han presentado en la universidad
servirán para su práctica profesional. Otro punto levantado por estos sujetos fue la dificultad de
movilizar los saberes experimentados en la práctica de la etapa, debido al poco tiempo que los están
reservados para este momento de formación. Con ello, los licenciantes creen que la planificación de
las disciplinas de pasantía debe ser revisada, a fin de posibilitar un mayor contacto con el ambiente
escolar, para favorecer el proceso de formación docente. Palabras claves: Formación, Licenciados,
Profesor, Saberes.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo constitui parte de uma tese de doutorado defendida em 2018, onde se buscou
identificar os efeitos das disciplinas de estágio no processo de formação de professores de Ciências e
Biologia. Para este artigo foi retirado uma das questões norteadoras, sendo ela: quais saberes são
mobilizados e/ou desenvolvidos durante a prática do estágio em Ciências Biológicas tendo como
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objetivo identificar quais os saberes são mobilizados durante a prática do estágio supervisionado em
licenciandos do curso de Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Sergipe, Campus de São
Cristóvão-SE. sendo os dados coletados, neste momento da pesquisa, por meio da técnica de grupo
focal. Posteriormente será apresentado um breve referencial teórico sobre o tema, a metodologia
utilizada e a análise dos resultados obtidos.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa foi de natureza qualitativa, tendo como universo o curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas da Universidade Federal de Sergipe, Campus de São Cristóvão-SE. A pesquisa teve como
sujeitos 10 licenciandos (estes foram identificado na discussão dos dados utilizando a letra “E” mais
um número de ordem) do curso supracitado, sendo a coleta de dados realizada por meio de dois
grupos focais, que ocorreram nos períodos de 2017/1 e 2017/2.A análise dos dados obtidos por meio
desta técnica se baseou em Gatti (2005), sendo eles apresentados posteriormente.

3.REFERENCIAL TEÓRICO

3.1- OS SABERES DOCENTES NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

Toda as profissões possuem um vasto conjunto de conhecimentos e saberes que são necessários
para o bom desempenho de suas atividades. Em se tratando da profissão de professor, não é
diferente; além disso, nós entramos na docência já sabendo da sua realidade, pela convivência que
temos durante toda nossa formação básica, como discutido anteriormente.

Pesquisadores como Gauthier (2006), Shulman (2005), Tardif (2006, 2011), Pimenta (2009) têm
investido em pesquisas a fim de mapear os saberes específicos da profissão de professor, como
também a influência de cada saber na própria formação da identidade do futuro docente. Esses
teóricos são referências constantes de pesquisas e estudos sobre essa temática no Brasil.

As questões relacionadas aos saberes, ao saber-fazer, às competências e habilidades que servem de
base ao trabalho dos professores no ambiente escolar dominam, de maneira geral, a literatura
produzida nas ciências da educação norte-americanas e anglo-saxônicas nas últimas duas décadas
(TARDIF, 2011).

Essas mesmas literaturas nos mostram a importância de pararmos de considerar os professores
como técnicos que aplicam conhecimentos produzidos por outros e como agentes sociais cujas
atividades são determinadas exclusivamente por forças sociológicas. Ou seja, os professores não
podem ser considerados somente “aplicadores de saberes produzidos por peritos”, pois nessas
condições “o professor não passa de um boneco de ventríloquo: ou ele aplica saberes produzidos por
peritos que detêm a verdade a respeito de seu trabalho ou é o brinquedo inconsciente no jogo das
forças sociais” (TARDIF, 2011, p. 114).

Em muitos casos, os pesquisadores veem os professores como simples “cobaias” de suas pesquisas
universitárias, pesquisas estas que se desenvolvem, na maioria das vezes, fora do contexto escolar,
não se baseando na situação real vivenciada na prática cotidiana do professor.

Tardif ainda mostra que:

Um professor de profissão não é somente alguém que aplica o conhecimento
produzido por outros, não é somente um agente determinado por mecanismos
sociais: é um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que assume a
sua prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que
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possui conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade
e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta (2011, p. 115).

Outro ponto, agora abordado pelas pesquisas de Shulman (2005), mostra que os professores são
tratados, unicamente, como objetos de testes, a fim de verificar suas “competências”. O autor
observou em sua pesquisa que, em boa parte dos Estados Unidos, os professores são avaliados
através de uma combinação de testes de habilidades básicas, uma prova de conhecimentos da
disciplina e observações de aulas para assegurar que certos tipos de comportamentos de ensino
estão presentes. Nessas condições, o professor torna-se item de testes ou escalas de referência para
a observação. Então, o que poderia ter sido uma estratégia aceitável para a investigação, tornou-se
política inaceitável para a avaliação dos professores.

Essa situação não foge muito da realidade do nosso país, uma vez que muitas pesquisas utilizam a
mera observação do ambiente escolar ou de opiniões expostas pelos alunos a fim de verificar se a
prática do professor e seus níveis de saberes estão tendo bons resultados. Porém, uma situação que
deve ser considerada é se este professor possuiu a formação adequada para realizar uma prática
considerada satisfatória para a boa aprendizagem do aluno.

A priori, essa situação só será possível se os cursos de formação levarem em consideração os
saberes que os professores possuem. Sendo assim, para Tardif (2011), os professores possuem
saberes específicos que são mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas
cotidianas. Com isso, eles devem ser considerados como sujeitos que possuem, utilizam e produzem
saberes específicos ao seu ofício, sendo sujeitos ativos nesta produção.

Assim como discutido em momentos anteriores, os professores devem opinar e sugerir mudanças em
sua formação, sendo a principal mudança o fato de não serem meros objetos de estudos de
pesquisas, mas sim agentes partícipes dentro do processo de formação.

Tardif (2011) aponta algumas características dos saberes docentes, eles são: temporais, pois são
adquiridos através do tempo, com isso, boa parte dos saberes passados pelos professores provêm de
sua própria história de vida, principalmente escolar; plurais e heterogêneos, uma vez que decorrem de
diversas fontes e não formam um repertório de conhecimentos unificados, ou seja, em torno de uma
só disciplina; e, por último, são personalizados, pois cada professor possui uma história de vida
particular, emoções, pensamentos e um contexto cultural, sendo que os seus saberes são
influenciados por essas características individuais.

Pimentel e Pontuschaka (2014) consideram que os saberes docentes são resultados dos
conhecimentos teórico-práticos transmitidos e/ou ensinados na formação inicial do professor, mas
também parte desses saberes são resultados das experiências vivenciadas no contexto real da sua
formação, tal como dos valores e posturas incorporados no exercício da sua profissão.

Contudo, as práticas dos professores não podem ficar restritas somente ao espaço de aplicação de
saberes, provenientes da teoria, mas também devem ser um ambiente de produção de saberes
específicos oriundos dessa mesma prática. Tardif (2011) se apoia em duas situações: que os
professores possuem saberes específicos a seu ofício e que não considera o trabalho cotidiano do
professor somente um espaço de aplicação de saberes, mas também espaço de produção,
transformação e mobilização de saberes.

Outra discussão importante, relacionada ao saber do professor, é observar a relação deste na relação
teoria e prática. Tardif (2011) aponta a concepção tradicional dessa relação, na qual mostra que o
saber está somente ao lado da teoria, sendo que a prática ou é desprovida de saber ou portadora de
um falso saber, baseado em crenças, ideologias e ideias preconcebidas.

Segundo essa concepção tradicional, o saber é produzido fora da prática, sendo a relação entre o
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saber e a prática somente a de aplicação do conhecimento. Infelizmente, é esta concepção tradicional
que predomina nos cursos de formação de professores. No contexto atual, aquilo a que chamamos de
“teoria”, “saber” e “conhecimento” só existe através de um sistema de práticas e de atores que as
produzem a as assumem.

Outro aspecto abordado por Pimenta (2006) refere-se à importância da prática, sendo que o saber só
se constitui por meio desta. Porém, essa situação só ocorre se a prática for um instrumento a fim de
mobilizar os problemas que a própria prática coloca. Shulman (2005) também fala sobre o saber
adquirido através da prática, já que este orienta a prática dos professores, fornecendo, para eles, uma
racionalização mais reflexiva sobre sua atividade docente.

Em uma pesquisa desenvolvida por Pimentel e Pontuschaka (2014) com alunos de um curso de
licenciatura, que estavam cursando a disciplina de Estágio Supervisionado, ficou evidenciado que os
saberes profissionais que os alunos estagiários consideram necessários à docência são: o domínio de
conteúdo, as competências profissionais da profissão e o conhecimento pedagógico do conteúdo.
Porém, quando os alunos são colocados em situações reais da profissão, eles verificam que não
basta somente saber o conteúdo, pois essa situação não constitui garantia de sucesso na relação de
ensino e aprendizagem (PIMENTEL; PONTUSCHAKA, 2014).

Com isso, chegamos em um outro ponto importante referente à formação de professores, apontado
por Pimenta (2009), quando esta mostra que na história da formação dos professores, em certos
momentos, houve o predomínio dos saberes específicos, pois acreditavam que, para o ensino, eram
fundamentais, e em outras épocas observou-se a valorização dos saberes pedagógicos em que se
destacavam a relação professor-aluno, a importância da motivação e do interesse na aprendizagem
(PIMENTA, 2009).

Essa situação é também posta por Gauthier (2006), pois este autor revela que não basta o professor
conhecer o conteúdo ou ter uma vasta cultura. Com isso, se durante a formação docente o curso der
mais ênfase somente a este aspecto, essa situação se transformará em um empecilho para que o
professor realize adequadamente o exercício de sua profissão.

Gauthier (2006) também demonstra que os cursos de formação não devem ter uma visão acadêmica
de treinamento, mostrando para o aluno, futuro professor, que para ensinar o suficiente é saber o
conteúdo. O autor revela que uma formação com essa base não é suficiente, “Embora o
conhecimento sobre o assunto é absolutamente necessário para o professor, no entanto, não é
suficiente para fazer este trabalho corretamente” (GAUTHIER, 2006, p. 7). Com isso, ensinar exige
outros tipos de conhecimentos e habilidades que vão além do amplamente único domínio do conteúdo
disciplinar.

Com isso, segundo Pimenta (2009), espera-se que os cursos de formação de professores formem
profissionais ou que colabore para sua formação, não somente para conferir uma habilitação legal ao
exercício da docência. Melhor seria dizer que esses cursos colaborem para o exercício da formação
da atividade docente, uma vez que esta não é uma atividade burocrática para a qual se adquire
somente conhecimentos e habilidades técnico-mecânicas.

Para Pimenta (2009), durante a formação, os professores têm a clareza de que serão professores de
Ciência, Biologia, Física ou Matemática, por exemplo, e para tanto necessitam de conhecimentos
específicos de cada área. Porém, poucos se perguntam sobre o significado que esses conhecimentos
têm para si próprio e para os alunos, ou ainda, qual a diferença entre conhecimento e informação. A
priori, conhecimento não se reduz a informação, sendo que esta é o primeiro estágio daquele
(PIMENTA, 2009).

A sociedade atual é influenciada pelos meios de comunicação que expõem constantemente
informações sobre vários assuntos que ocorrem no meio social e natural. Essa situação se acentuou
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a partir da Revolução Industrial, quando os meios de comunicação, com sua velocidade de veicular a
informação, mostrou que estas não são passadas para os alunos somente no ambiente escolar e pelo
professor, revelando que podem ser passadas fora deste.

Contudo, como dito anteriormente, informação não é por si só conhecimento, sendo que, nesse
momento, se reforça o papel da escola e do professor, no sentido de trabalhar as diversas
informações expostas pela mídia a fim destas se transformarem em saberes científicos para os
alunos, para que estes possam adquirir habilidades com a finalidade de “operá-los, revê-los e
reconstruí-los com sabedoria” (PIMENTA, 2009 p. 23).

Shulman (2005, p. 17) compreende a docência “Como um ato de compreensão e raciocínio, de
transformação e reflexão”. O autor ainda fala que essa situação vem sendo ignorada pelas políticas
que rege o ensino descaradamente. Os propósitos da formação docente estão em estimular os
professores para que estes possam refletir sobre sua prática.

O autor ainda fala que, durante a formação, os professores devem ter conhecimentos e saberes de
base, que, segundo ele, são classificados em: conhecimento do conteúdo; conhecimento didático
geral; conhecimento do currículo; conhecimento didático do conteúdo; conhecimento dos alunos e
suas características; conhecimentos dos contextos educativos e conhecimento dos objetivos
relacionado às metas e valores educacionais e seus fundamentos filosóficos e históricos (SHULMAN,
2005). Entre essas categorias, Shulman mostra que a do conhecimento pedagógico do conteúdo é de
particular interesse:

Pois identifica os corpos distintos de conhecimento para o ensino. Representa
a mistura de matéria e didática por chegar a um entendimento de como
determinados temas e questões são organizados; eles se representam e se
adaptam para os diversos interesses e habilidades dos alunos, sendo
expostos a seu ensino. O conhecimento pedagógico do conteúdo é a categoria
que, mais provavelmente, faz a distinção entre a compreensão da área de
especialização do conhecimento e a compreensão do pedagogo (2005, p. 11).

Para Gauthier (2006 et al, p.28), o conjunto de saberes na formação docente “forma uma espécie de
reservatório no qual o professor se abastece para responder a exigências específicas de sua situação
concreta de ensino”. Esses conhecimentos, ligados ao fazer pedagógico, constituem um desafio à
profissionalização docente, que constituem os saberes que são mobilizados pelo professor em sua
prática cotidiana.

Em relação a Tardif (2011), observamos que o saber docente, para este autor, é um saber plural
formado pelos saberes oriundos da formação profissional, de saberes disciplinares, curriculares e
experienciais. Sendo assim, o autor salienta que a relação do docente com estes saberes não se
reduz à transmissão dos conhecimentos já constituídos.

Os saberes da formação profissional são o conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de
formação de professores. Os saberes disciplinares são definidos e selecionados pelas instituições
universitárias, sendo que estes saberes integram-se igualmente à prática docente através da
formação dos professores nas diversas disciplinas oferecidas por essas instituições. Os saberes
curriculares apresentam-se sob a forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos de
ensino) que os professores devem aprender a aplicar nas instituições escolares. Os saberes
experienciais são os saberes específicos que os próprios professores desenvolvem no exercício da
sua função e na prática de sua profissão, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de
seu meio (TARDIF, 2011).

Para Tardif (2011), os saberes disciplinares, curriculares e profissionais mantêm uma relação de
exterioridade com o docente. Já os saberes experienciais são definidos ou relacionados pelo
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professor, não sendo provenientes de instituições de formação e nem dos currículos, como também
não se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias. O professor diante deste saber é, ao
mesmo tempo, produtor e sujeito, sendo a partir dos saberes experienciais que os professores julgam
sua formação anterior ao longo da carreira (TARDIF, 2011).

Por esta razão, os professores reconhecem que determinados saberes não são ensinados nas
instituições formadoras, pois resultam de experiências geradas no exercício da profissão. Esses
saberes são ditos por Pimenta (2009) e Tardif (2011) como saberes das experiências ou saberes
experienciais, sendo estes saberes provenientes da prática profissional.

Em relação aos saberes pedagógicos, em pesquisas realizadas por Pimenta (2009, p. 24), pode-se
observar que muitos licenciandos acreditam que “ter didática é saber ensinar” e que “muitos
professores sabem a matéria, mas não sabem ensinar”. Contudo, para saber ensinar não basta
somente os conhecimentos específicos, sendo necessários os saberes pedagógicos e didáticos.

Pimenta (2009) ainda mostra que os saberes pedagógicos devem ser reinventados a partir da prática
social de ensinar, partindo da realidade existente, realizando um balanço das iniciativas e
possibilidades de se fazer diante do fracasso escolar, apoiadas na renovação de métodos e de
sistemas de organização e funcionamento escolares.

Tardif (2011) também remete aos saberes pedagógicos quando trata dos saberes profissionais. Para
este autor, os saberes pedagógicos apresentam-se como doutrinas ou concepções provenientes de
reflexões sobre a prática educativa. O autor salienta que, durante a formação, os professores podem
incorporar ideologias de determinada corrente educativa. Com isso, o futuro professor irá incorporar à
sua prática pedagógica algumas formas de saber-fazer ou técnicas baseadas nesta doutrina
ideológica.

Assim como Tardif (2011), Pimenta (2009) mostra que os saberes da docência são adquiridos por
convivência com a família, no ambiente da vida cotidiana, na escola, nos sistemas de ensino, nos
livros, com os demais professores, constituindo-se a história de vida, da formação e da prática
profissional do professor.

Pimenta (2009) ainda mostra que os saberes das experiências são produzidos no cotidiano docente,
num processo permanente de reflexão sobre a prática. Essa situação também foi reforçada por Tardif
(2011), ao investigar os saberes dos professores, ele mostra que eles dependem das condições reais
de trabalho, ou seja, da experiência profissional de cada um vivenciada na prática do professor.

Com isso, as pesquisas que tratam sobre a formação de professores têm propiciado a explicitação de
saberes nesta profissão, tais como: saberes específicos (relacionados aos conteúdos das disciplinas),
saberes das experiências, saberes pedagógicos (das ciências da educação) e os saberes da ação
pedagógica (o ensino, o currículo, a didática das disciplinas, as características da aprendizagem dos
alunos etc.) (GAUTIER, 2006; PIMENTA, 2009; TARDIF, 2011).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As informações deste tópico da pesquisa foram levantadas no 4º e 5º grupos focais (que ocorreram,
respectivamente, nos períodos de 2017/1 e 2017/2), pois seria necessário que os estagiários
começassem a lecionar para verificar a influência dos saberes na sua formação profissional. Sendo
assim, somente após os encontros referentes aos estágios III e IV, relacionados ao ensino de
Ciências e Biologia, pudemos elaborar este tópico e refletir sobre as discussões que ocorreram nos
grupos focais.

Em um momento do 4º grupo focal, a moderadora levantou a seguinte questão “vocês têm
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conhecimento sobre os saberes de Tardif”. Nesse momento, todos responderam que “sim”. Dando
continuidade, a moderadora prosseguiu com o questionamento “eu quero que vocês me falem qual ou
quais dos saberes referenciado(s) por este autor foi ou foram mais significativos durante a prática de
estágio III”.

Acho que foi um misto de saberes. Quando começávamos a dar aula
acabávamos utilizando os saberes que aprendemos aqui na Universidade e ao
problematizar o assunto acabávamos utilizando os conhecimentos que
tínhamos antes de entrar na Universidade (E8).

Quando E8 falou “[...] os conhecimentos que tínhamos antes de entrar na universidade [...]” podemos
fazer uma relação com os conhecimentos expressos por Tardif (2011), ao afirmar que, na docência,
os saberes adquirem três características: temporariedade, pois é adquirido com o tempo;
heterogeneidade, pois é uma mistura de conhecimentos e experiências; e personalidade, sendo
influenciado pelo próprio sujeito. Dando continuidade ao diálogo:

Também acho. Assim, quando estava montando os planos de aula os
disciplinares se sobressaíram mais ao meu ver, mas verifiquei também que
muita coisa que construímos aqui não poderíamos aplicar na sala de aula,
porque os alunos não iriam entender. Eu mesmo preparava a aula e mostrava
para a professora e ela me mandava tirar um monte de coisa, porque os
alunos não iriam entender nada. Aí eu pensava, poxa mais isso é importante e
não vou dar por quê (E9).

Nesse momento, houve uma grande concordância de todos no comentário dito por E9, quando o
sujeito fala: “[...] Isso porque muita coisa que construímos aqui não poderíamos aplicar na sala de
aula, porque os alunos não iriam entender”, faz-nos refletir sobre como muitos dos conhecimentos
adquiridos na universidade não podem ser levados para a sala de aula, tal como são apresentados
nesta instituição. Não só nesse momento da pesquisa, mas em outras situações, os licenciandos
externaram a falta de relação do curso com a realidade curricular das escolas.

É importante observar também como as pesquisas na área de formação de professores têm mostrado
a preocupação de se formar profissionais sem levar em consideração a questão do currículo escolar
(MALUCELLI, 2007). Ou seja, no decorrer do curso, esses futuros docentes não veem a relação dos
conhecimentos expostos na universidade com o ambiente escolar ou até mesmo não têm a
orientação que nem todos os conhecimentos devem ser passados para os alunos tal como é visto nos
centros de formação. Infelizmente, eles acabam se deparando com esta situação durante a prática do
estágio, ocasião que pode provocar certa decepção no exercício da profissão.

No transcurso da discussão, os outros estagiários também expressaram a situação dita por E32,
quando mostra que, no decorrer da preparação das aulas para o estágio, foi necessário retirar alguns
conhecimentos, pois estes não seriam entendidos pelos alunos caso fossem abordados durante as
aulas:

Eu evitava muito abordar alguns termos que aprendi aqui, porque a professora
também falava que os alunos não iriam compreender, aí eu tentava levar
muito para o dia a dia deles (E4).

Assim sabe, as professoras da sala de aula sempre falam isso aí mesmo: não
passe porque eles não irão entender nada. Aí as vezes eu me pergunto: até
quando não expor para os alunos um conhecimento mais aprofundado será
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bom Por que ficamos nessa, não pudemos passar algo mais aprofundado,
como vimos aqui, porque os alunos não irão aprender, se continuarmos com
isso, sempre será dessa forma, iremos criar um círculo vicioso, com alunos
sabendo o mínimo. Eu dou mais valor aos conhecimentos ditos disciplinados e
curriculares (E2).

Com a fala de E2, teve início uma discussão: “será que há um tipo de saber mais importante ou que
seria necessário para o discente dar mais valor” Essa foi a indagação feita pela moderadora. Com
exceção de E2, que retomou o que tinha dito anteriormente, todos falavam que não, todos têm sua
importância, mas entendem que há professores que dão mais ênfase em determinado tipo de saber.

Acho que todos têm sua importância, mas dependendo do professor acho que
eles seguem mais um ou outro (E10).

É mesmo, acho que a maioria dos professores da Educação Básica seguem
mais os experienciais, porém aqui observamos mais os curriculares e
disciplinares, acho porque os professores aqui têm obrigação de passar o
conteúdo mais aprofundado (E1).

Mas o problema é que eles também devem relacionar esses conteúdos com a
realidade da sala de aula, isso também é fundamental (E3).

Dando continuidade à ênfase inicial, neste momento do grupo focal, a moderadora retomou ao
assunto: qual ou quais dos saberes foi ou foram mais significativos durante a prática de estágio III

Os conhecimentos daqui foram muito válidos, mas o aprendizado do que é ser
docente, as experiências vivenciadas nos outros estágios, isso ajudou mais eu
acho (E1).

Acho que as experiências que tinha antes, quando eu era professora, isso
ajudou muito (E5).

O saber mais presente para mim foi aquele construído com a vivência. Mesmo
com as vivências passadas, pude aproveitar muita coisa que vivi antes.
Sempre moldamos tudo que era passado para os alunos. Eu particularmente
sinto falta de termos aqui na universidade uma maior relação do conteúdo
exposto com a prática da sala de aula, para aproveitar o máximo todos os
conhecimentos que ganhamos aqui (E6).

Durante a discussão, ficou evidente que os estagiários E1, E5 e E6 se referiram, neste momento,
sobre a importância dos saberes experienciais como sendo estes os mais importantes, porém esta
situação só ficou evidente neste momento, quando E6 falou “[...] Eu particularmente sinto falta de
termos aqui na universidade uma maior relação do conteúdo exposto com a prática da sala de aula”.
Os estagiários se referiram novamente à “filtragem” que devem fazer ao ministrar aulas na Educação
Básica.

Nos vimos com uma base muito grande da universidade e temos que filtrar
muita coisa, para ministrar as aulas, esse filtro que eu não tinha concordado
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(E7).

Esse filtro realmente é muito complicado. Eu fico pensando, nosso esse
conteúdo é tão pouco, aí eu comentava com a professora supervisora,
“professora só isso” aí ela falava, “só, isso é a única coisa que eles poderão
aprender” (E10).

Aí que fica a questão, se sempre pegarmos leve com eles, como eles vão
adquirir mais conhecimentos (E9).

Realmente, se não pegarmos leve eles não aprendem nada, mas queria muito
passar para eles todos os conhecimentos que adquiri aqui (E4).

Nesse momento, ficou evidente que, pela falta de experiência e pelas grandes expectativas no início
da profissão, esses futuros professores sentem desejo de transmitir todo o conhecimento adquirido no
ambiente da universidade, sendo que, como discutido por eles em momentos anteriores, esses
saberes estão mais relacionados ao conhecimento científico. Ficou evidente, durante esse momento
do grupo focal, o quanto esses sujeitos acham importante passar para o aluno da Educação Básica
todas as informações contidas nas disciplinas específicas do Curso e como eles ficaram
decepcionados quando os professores supervisores orientaram-nos que seria necessário passar
apenas o básico para os alunos, pois se aprofundassem os conhecimentos, eles não iriam entender,
como relatado por E4.

Durante esse grupo focal, ficou evidente o quanto a maioria dos estagiários dão ênfase aos saberes
disciplinares. Essa situação, como vimos em pesquisas feitas por Pimentel e Pontuschaka (2014) e
Pimenta (2009), é bastante comum quando observamos situações no início da profissão de professor,
principalmente durante a prática do estágio. Esses autores também revelam que, quando os alunos
adquirem mais experiência na profissão, acabam valorizando outros tipos de saberes.

Essa situação é reforçada por Gauthier (2006), revelando que os cursos de formação não devem
formar os futuros professores com base em uma formação de treinamento, mostrando para o aluno
que para ensinar o suficiente é preciso saber o conteúdo. Com isso, ensinar exige outros tipos de
conhecimentos e habilidades que vão além do amplamente único domínio do conteúdo disciplinar.

Em relação ao quinto encontro, quando a moderadora levantou a mesma questão abordada no
quarto encontro, “eu quero que vocês me falem qual ou quais dos saberes referenciados por Tardif foi
ou foram mais significativos durante a prática de estágio IV”, a princípio tivemos o seguinte diálogo:

Acho que no meu caso foi o saber curricular, acho que não tivemos tempo de
trocar experiências. Tínhamos que trabalhar o conteúdo, então acho que o
saber curricular foi mais valorizado mesmo (E5).

Também acho, como tínhamos poucas aulas para dar, acho que o único saber
que dá tempo fazer é esse mesmo. Estava planejando tanta coisa, mas só deu
tempo de planejar e dar o conteúdo mesmo (E1).

Teve um momento que uma aluna que era muito ligada ao mar falou uma
coisa interessante sobre o assunto que estávamos dando, que era
invertebrado. Acho que foi uma troca de conhecimento muito bom, queria que
tivesse mais momentos assim (E2).
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Nesse momento do grupo focal, no decorrer da discussão dos sujeitos, algo que ficou muito evidente
foi o descontentamento deles em relação à forma como a disciplina de estágio IV foi organizada, pois,
para eles, devido à pouca falta de contato com o ambiente escolar, o único saber ou o saber mais
mobilizado foi o curricular e disciplinar. Sobre a organização da disciplina de estágio, Piconez (2011)
mostra que a forma como as disciplinas de estágio estão sendo organizadas, não contribui para a
formação do professor, no que diz respeito ao favorecimento de uma prática reflexiva, situação essa
observada nas falas dos sujeitos desta pesquisa.

Por meio das falas de E5 e E1, notamos que eles relacionam os saberes experienciais com o convívio
no ambiente escolar e as possíveis trocas de conhecimentos que podem existir neste local,
remetendo às concepções de Tardif ao definir os saberes experienciais como aqueles mobilizados,
em especial, no ambiente escolar e na interação dos seus sujeitos. Dando continuidade ao diálogo,
notamos que os outros sujeitos também têm essa mesma concepção.

Na nossa turma eu fiquei meio apreensiva. Eu acho que a forma que o estágio
ocorre aqui nos priva do contato com a escola cedo. Ficamos um bom tempo
da disciplina dando aula na universidade para a nossa turma, acho que nesse
momento do curso deveríamos ter mais contato com a escola mesmo, a fim de
levantarmos mais outros saberes (E5).

Não entendi muito isso também, passamos o curso todo praticamente dando
aula para os nossos colegas e chega o último estágio e o que fazemos, damos
aulas para os nossos colegas também (E6).

E uma coisa é darmos aula para os nossos colegas e outra é para os alunos lá
nas escolas (E1).

Quando a estagiária E1 falou, todos os outros apoiaram, mostrando que realmente as aulas dadas
nas universidades com o intuito de remeterem ao ambiente escolar não se comparam com a
sensação de dar aula nas escolas. Mas, o que ficou evidente no diálogo do quinto encontro, em
relação ao assunto dos saberes que foram mobilizados durante o estágio, foi o curto tempo no
ambiente escolar.

Acho que deveríamos partir para a regência logo (E9).

Acho muito pouco o tempo de estágio, pelo menos este estágio (E7).

Também achei, muito corrido, muito em cima, não deu tempo passar nem
metade do que eu estava planejando (E10).

Durante a fala dos estagiários, notamos que eles tinham uma visão ainda muito conteudista.
Observamos que eles não saíram do estágio IV realizados, pois todos os conhecimentos que
planejaram para as aulas não conseguiram desenvolver durante o estágio. Devido ao curto tempo,
uma situação por trás da frustação deles foi o fato de não terem tido condições para aplicar todos os
conhecimentos que eles obtiveram na Universidade.

Fazendo uma comparação com o quarto encontro, ficou evidente que os saberes mais mobilizados
por eles durante a prática do estágio foram o curricular e disciplinar, uma vez que expressaram o
desejo de “passar” para os alunos todos aqueles conhecimentos adquiridos na Universidade. Outro
ponto relevante foi a questão do curto tempo que a disciplina proporcionou para o contato com a sala
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de aula e com a regência propriamente dita, fazendo-os crer que esta situação impossibilitaram-nos
de desenvolver outros tipos de saberes, em especial os da experiência, sendo esta uma situação que
os deixaram tristes e um pouco decepcionados com a formação.

5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Por meio dos resultados obtidos aqui ficou evidenciado que durante a formação dos professores de
Ciências e Biologia, no ambiente onde esta pesquisa foi realizada, há uma maior mobilização dos
saberes disciplinares, porém, em muitos casos, estes não se relacionam com o ambiente escolar,
sendo esta situação somente observada durante a prática do estágio.

Ficou evidente durante a analise dos dados obtidos por meio das conversas do grupo focal que os
licenciandos estagiários dão mais “valor” aos saberes disciplinares, pois acreditam que a exposição
destes nos ambiente escolar é de fundamental importância para os alunos, não entendendo que as
informações passadas no curso de formação devem ser adaptadas para a realidade deste ambiente
(escola).

Dessa forma, esta pesquisa foi relevante a fim de mostrar que este tipo de formação não está sendo
positiva, pois não visa, como a literatura expõe, a mobilização dos outros saberes importantes para a
formação do professor. Com isso, é necessário repensar novas estratégias de formação a fim de
reduzimos os impactos iniciais desses futuros profissionais quando se deparam com seu ambiente de
trabalho.
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