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Resumo 

O presente trabalho consiste em um levantamento realizado com o objetivo de encontrar pesquisas 
com enfoques semelhantes de investigação e metodologias, tendo como abordagem os saberes docentes. 
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que consiste em caracterizar artigos publicados nos 
anais do ENPEC entre o período de 1997 a 2017. Desta investigação, foram identificados 07 trabalhos 
acadêmicos e por meio de uma leitura analítica dos títulos, resumos e palavras-chave, foi possível 
categorizá-los, com base na Análise de Conteúdo de Bardin (2011), considerando suas similaridades em 
questões de temática, objetividade, procedimentos metodológicos, análises e resultados. As inferências se 
deram por meio da leitura dos trabalhos na íntegra. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Nos últimos anos, diversos autores, (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; 
LONGUINI, 2008 e RIBEIRO, 2008) têm discutido sobre a formação de professores para 
ensinar conteúdos de ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. E evidenciam os 
desafios enfrentados por estes profissionais em aprender e ensinar os conhecimentos 
científicos contribuindo, assim, no processo educativo. Diante disso, as preocupações 
com os processos formativos emergiram e meios de superar as lacunas e problemáticas 
neste contexto, passaram a serem pensados, a fim de proporcionar aos professores, uma 
formação comprometida com uma educação de qualidade (STANZANI, 2018).  

Sendo assim, ao se oportunizar um trabalho coletivo que proporcione a reflexão, 
discussões e aprofundamento, é possível aproximar o trabalho docente aos resultados 
esperados pela comunidade científica. Segundo as autoras, essa orientação a partir de 
pesquisa dirigida contribui tanto para a mudança das concepções iniciais quanto à forma 
funcional das atividades docentes (CARVALHO E GIL-PÉREZ, 2011).  
 
2  OS SABERES DOCENTES NA PERSPECTIVA DE GAUTHIER, PIMENTA E TARDIF 

 
A atuação do professor nos Anos Inicias, requer uma ampla compreensão dos 

saberes que embasam essa atividade, são saberes plurais que esboçam a prática 
pedagógica.  Gauthier et al (1998), afirma que os elementos que constitui o saber 
profissional são essenciais para o exercício da atividade docente. De acordo com o autor, 
o avanço no repertório de conhecimentos sobre o ensino implica em dois obstáculos 
distintos: o ofício sem saberes e saberes sem ofício. 

No primeiro caso, segundo Gauthier et al (1998) existe a crença de que, para saber 
ensinar “basta ter conteúdo”, isso significa que, o professor detendo o domínio da matéria 
e simplesmente transmitindo os conhecimentos, de forma tradicional, será suficiente para 
ensinar seus estudantes. Porém, o autor contra argumenta essa crença e enfatiza a 
importância de ensinar a partir do planejamento, da organização, da avaliação entre 
outras atividades das quais, são essenciais para o exercício dessa tarefa.  
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 No que diz respeito aos Saberes sem Ofício, Gauthier et al (1998) explicita que 
muitos saberes surgiram sem considerar o professor real, aquele em sala de aula que 
desenvolve sua pratica pedagógica, mas um professor idealizado, produzido nas 
instituições acadêmicas. Para o autor é necessário considerar a existência de um 
repertorio de conhecimentos próprio do ensino. Para isso, classifica os saberes em: Saber 
disciplinar, Saber curricular; Saberes da Ciência da Educação; Saber da tradição 
pedagógica e o Saber da experiência.  

Sobre o saber disciplinar, referente ao conhecimento do conteúdo a ser ensinado; o 
saber curricular, esta atrelado ao conhecer o programa da disciplina, que serve como 
suporte para orientar o planejamento e a avaliação, transformando assim a disciplina em 
um programa de ensino; os saberes da Ciência da Educação, refere-se ao saber 
profissional específico, que não está diretamente ligado a ação pedagógica, mas aos 
conhecimentos adquiridos durante a sua formação e em seu trabalho que garante 
minimamente a compreensão dos aspectos relacionados a Educação (GAUTHIER et al, 
1998). Também há o saber da tradição pedagógica, que condiz ao conhecimento que o 
sujeito possui antes de ter feito um curso de formação de professores e até mesmo de ser 
professor, ou seja é aquela  visão de escola, de docência e o saber da experiência, ligado 
às experiências de sala de aula, da qual o docente realiza e desenvolve as atividade 
didáticas e que permanece confinado a esse espaço e a ação pedagógica (GAUTHIER et 
al, 1998). 

Na tentativa de compreender os aspectos que envolvem a ação pedagógica, 
Pimenta (1999) acentua a importância da formação de professores na construção da 
identidade e do saberes docente. Para isso, discute a necessidade de definir uma nova 
identidade profissional do professor, devido ao crescimento das instituições de ensino 
que, apesar de ofertarem em quantidade, não oferecem uma formação de qualidade que 
atenda as exigências e demandas sociais.  No tocante desta discussão, destaca-se a 
ideia de que “uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social 
da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; das revisões das 
tradições” (PIMENTA, 1999, p.19).  É por meio da mobilização dos saberes que Pimenta 
(1999) propõe a mediação no processo de construção da identidade dos futuros 
profissionais da educação. Sendo assim, no intento de ampliar a compreensão acerca dos 
saberes, a autora trata de discutir pontualmente os saberes da docência, dos quais 
destaca-se os saberes provenientes da experiência, do conhecimento e os saberes 
pedagógicos.  

Na mesma perspectiva de Gauthier(1998) e Pimenta (1999), Tardif (2010) também 
discute sobre os saberes imprescindíveis à docência, mas neste caso, estes saberes são 
destacados como a base do oficio de professor. São várias questões que circulam esse 
meio, como por exemplo, compreender quais os saberes, as habilidades, as 
competências e o conhecimento do saber-fazer são necessários para o melhor 
desenvolvimento da práxis pedagógica e como esses saberes são adquiridos.   

O autor segue explorando a pluralidade desses saberes dos quais advém de várias 
instituições sociais: da família, da escola, da universidade, de cursos de formação, do 
contato com outros atores educacionais, entre outros. Além disso, o autor aponta os 
vários “fios condutores” que constituem a natureza do saber, dentre os quais se destaca o 
trabalho do professor em sala de aula, a diversidade e pluralidade do saber docente, a 
temporalidade desse saber que se adquire pela carreira profissional e pela historia do 
educador, a experiência do trabalho que se constitui pela reflexividade e que se torna o 
fundamento do saber, a ideia de trabalho interativo onde se preconiza a relação sujeito-
objeto por meio da interação e por fim a necessidade de repensar a formação de 
professores considerando os saberes e as realidades específicas do trabalho de cada 
docente (TARDIF, 2010).  
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Para compreender os aspectos que permeiam a mobilização deste saberes durante 
o processo educativo, é necessário considerar os critérios em conjunto e ponderar as 
relações existentes entre eles conduzindo a uma compreensão válida e uma análise 
aceitável. Assim, o quadro 1 expõe um modelo de análise apresentada por Tardif (2010): 

 
Quadro 1: Identificação e classificação dos saberes docentes a partir das especificidades de sua 
origem e natureza, da aquisição e incorporação às práticas pedagógicas.  

SABERES DOS 
PROFESSORES 

FONTES SOCIAIS DE 
AQUISIÇÃO 

MODOS DE INTEGRAÇÃO NO 
TRABALHO DOCENTES 

 
Saberes pessoais dos 
professores 

 
A família, o ambiente de vida, a 
educação no sentido lato, etc. 

 
Pela história de vida e pela 
socialização primária 

Saberes provenientes da 
formação escolar anterior 

A escola primária e secundária, 
os estudos pré-secundários não 
especializados, etc. 

Pela formação e pela socialização 
pré-profissionais 

Saberes provenientes da 
formação profissional para o 
magistério 

Os estabelecimentos de formação 
de professores, os estágios, os 
cursos de reciclagem, etc. 

Pela formação e pela socialização 
profissionais nas instituições de 
formação de professores. 

Saberes provenientes dos 
programas e livros didáticos 
usados no trabalho. 

A utilização das “ferramentas” dos 
professores: programas, livros 
didáticos, cadernos de exercícios, 
fichas, etc. 

Pela utilização das “ferramentas” 
de trabalho, sua adaptação às 
tarefas. 

Saberes provenientes de sua 
própria experiência na profissão, 
na sala de aula e na escola 

A prática do ofício na escola e na 
sala de aula, a experiência dos 
pares, etc. 

Pela prática do trabalho e pela 
socialização profissional. 

Fonte: Tardif, 2014, p.63. 

 

O autor preocupou-se em destacar os saberes que julga serem, de fato, utilizados 
pelos professores durante suas atividades profissionais, e que por vias, influencia no 
modo de desenvolver suas práticas. Contemplou-se os saberes que fazem referência e 
que contribuem no desenvolvimento das concepções docentes em relação as atividades 
profissionais, das quais, aponta-se para os saberes da formação profissional, os saberes 
da experiência e os saberes pessoais. E não obstante, alude aos saberes que fazem 
referência aos instrumentos ou seja, as ferramentas de trabalho sendo, portanto, os livros, 
fichas, apostilas, programas de computador, entre outros). 

 
3  MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho consiste em um levantamento realizado com o objetivo de 

encontrar pesquisas com enfoques semelhantes de investigação e metodologias, tendo 

como abordagem os saberes docentes. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, 

que consiste em uma revisão bibliográfica de análise dos artigos publicados. A 

modalidade de análise se constitui, portanto, em um desafio de explorar e discutir as 

produções científicas, com a finalidade de compreender os aspectos e dimensões que se 

destacam em diferentes épocas e lugares (FERREIRA, 2002). 

Sendo assim, foram realizadas buscas no sítio oficial da ABRAPEC1 (Associação 

Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências) da qual disponibiliza as edições do 

ENPEC, evento de renome, cujo objetivo é a promoção, divulgação e socialização das 

pesquisas em Educação em Ciências. Todas as publicações entre o período de 1997 a 

2017, estão disponíveis neste sítio. Para isso, foram utilizados os seguintes descritores: 

“Saberes docentes”, “Ensino de Ciências” e “Anos Iniciais”. Desta investigação, foram 

identificados 07 trabalhos acadêmicos que por meio de uma leitura analítica, foi possível 
 

1 http://abrapecnet.otg.br/wordpress/pt/ 
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categorizá-los, com base na Análise de Conteúdo de Bardin (2011), considerando suas 

similaridades em questões de temática, objetividade, procedimentos metodológicos, 

análises e resultados. As inferências se deram por meio da leitura dos trabalhos na 

íntegra.  

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na busca pelas pesquisas que contemplaram os saberes docentes para o ensino 

de Ciências nos Anos Iniciais, obteve-se 07 publicações no ENPEC entre os anos de 

1997-2017.  O quadro 1, apresenta as edições e anos de publicação, além dos títulos e 

autores de cada trabalho. Os títulos dão indícios de propostas com caráter investigativo 

sobre os seguintes aspectos: origem, constituição e a mobilização dos saberes de 

professores de Ciências.   

Quadro 2 – Relação dos artigos publicados no ENPEC entre os anos de 1997 a 2017. 

Edição e Ano 
de publicação 

Autor (es) Título 

 
II (1999) 

ALLAIN, Luciana; VAZ, 
Arnaldo 

T1 - Saberes docentes de futuros especialistas em 
ciências em respostas a incidentes críticos. 

 
III (2001) 

DINIZ, Renato Eugênio 
da Silva; CAMPOS, 

Luciana Maria Lunardi 

T2 - Saberes profissionais de professores de Ciências: 
Caracterizando alguns exemplos e buscando suas 
origens 

 
IX (2013) 

ROCHA, Maína Bertagna; 
NETO, Jorge Megid 

T3 - Trajetórias de professores dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental e a formação de seus saberes sobre 
ensino de ciências. 

 
X (2015) 

PEREIRA, Elisa de 
Nazaré Gomes; 

GONÇALVES, Terezinha 
Valim Oliver 

T4 - Saberes de Professores que Ensinam Ciências nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental: reflexões em teses 
e dissertações no Brasil, período de 2005 a 2013. 

 
XI (2017) 

 

ROCHA, Maína Bertagna T5 - A formação dos saberes sobre Ciências e seu 
ensino: trajetórias de professores dos anos iniciais do 
ensino fundamental. 

 
XI (2017) 

ALMEIDA, Rafael Alves 
Ferreira 

 

T6 - Mobilização de saberes docentes no Ensino de 
Ciências em uma turma do primeiro ano do Ensino 
Fundamental: Uma análise de interações discursivas 

 
XI (2017) 

SILVA; Adriano Sales dos 
Santos; PEREIRA, Elisa 

de Nazaré 
Gomes;GONÇALVES, 
Terezinha Valim Oliver 

T7 - Narrativas de professoras que ensinam Ciências nos 
anos escolares iniciais: saberes docentes singulares e 
plurais. 
 

Fonte: Autoria própria. 

Os títulos são apresentados de forma clara e explicitam o enfoque da pesquisa. 

Dentre os 07 trabalhos publicados, 01 título indica a intenção de identificar quais saberes 

são utilizados pelos professores durante a prática docente (T1) e 04 títulos apontam para 

a busca sobre a origem ou a fonte que constitui os saberes docentes (T2, T3, T5 e T7). 

Além disso, 01 trabalho demonstrou o interesse em investigar a mobilização dos saberes 

docentes no Ensino de Ciências (T6) e 01 contemplou reflexões sobre os saberes 

docentes a partir de trabalhos publicados no banco de Dissertações e Teses da CAPES 

(T4).  No quadro 2, elenca-se a categorização dos trabalhos, de acordo com as similitudes 

do tema investigado, dos objetivos apresentados e as metodologias desenvolvidas. 

Também alguns pontos em comum nas análises realizadas e nos resultados obtidos. 
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Quadro 3 - Elementos componentes das pesquisas divulgadas no ENPEC entre 1997 a 
2017.  

 
CATEGORIAS 

 

 
SUBCATEGORIAS 

 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 

 
 
 

4.1 Objetivo(s) da pesquisa  

4.1.1 Identificação dos saberes de 
professores dos Anos Iniciais  

T1 
 

4.1.2 Verificação a origem ou fonte 
dos Saberes docentes 

T2, T3 e T5, T7 

4.1.3 Verificar como os saberes são 
mobilizados durante a prática 
docente 

 
T6 

 

4.1.4 Conhecer pesquisas sobre os 
saberes de professores de ciências. 

 
T4, 

 
 

4.2 Instrumento de coleta  

4.2.1 Entrevista T1, T2, T3, T5 e T7 

4.2.2 Revisão bibliográfica T4 

4.2.3 Observação T6 

 
 

 
 
 
 
 
 

4.3 Análise dos dados  

4.3.1 O trabalho docente como 
mecanismo de superação dos 
desafios e oportunidade para a 
reflexão sobre a própria atividade 
docente. 

 
 

T1 e T7  
 

4.3.2 Não apresentam nenhum tipo 
de análise no resumo. 

 
T2 e T4 

 

4.3.3 Necessidade de integração de 
conteúdos específicos e 
pedagógicos de ciências como 
elemento constitutivo na formação 
de professores dos anos iniciais. 

 
 
 

T3 e T5 
 

4.3.4 Mobilização dos saberes 
docentes para lidar com erros e 
dúvidas de estudantes. 

 
 

T6 

 
 
 
 

4.4 Resultados obtidos 

4.4.1 Evidencia-se práticas 
pedagógicas passiveis de limitações 
e problematizações. 

 
T1, T4 e T6 

 

4.4.2 Evidenciou-se que os 
conhecimentos sobre ciências 
originam-se ou advém da 
pluralidade de saberes, dos quais 
são mobilizados na atividade 
docente 

 
T2, T4, T5 e T7 

 

4.4.3 Revalorização dos cursos de 
formação inicial e criação de cursos 
complementares de pós. 

 
T4, T3 

 

Fonte: Autoria própria.  

4.1 CATEGORIA 1: TEMA DE PESQUISA 

 

4.1.1 Saberes Docentes 

 

O saber docente, para Tardif (2010) é definido como um saber plural oriundos da 

formação, dos saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Para a atividade 

docente, é imprescindível um conjunto de conhecimentos da qual o professor se abastece 

para suprir com as exigências de situações concretas de ensino (Gauthier et al, 2006). 
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4.2 CATEGORIA 2: OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

4.2.1 Identificação Dos Saberes De Professores Dos Anos Iniciais 
 
Nota-se, a partir das unidades de significado que, o T1 tem por objetivo, identificar 

os saberes que são desenvolvidos por professores quando submetidos a desafios.  
 

T1 Procuramos identificar que tipos de saberes são alocados por professores com 
tempos diferentes de docência, quando submetidos a dilemas e desafios. 

 Ao realizar a leitura do artigo, verificou-se que o objetivo se evidencia claramente 
no resumo, porém não se apresenta como elemento constitutivo no tópico introdução. Ao 
contrário do que preconiza Gonçalves (2004), que estabelece neste item a importância de 
se apresentar o assunto, os objetivos alcançados, o problema, as hipóteses de trabalho 
ou as questões norteadoras, se for o caso.  

 
4.2.2 Verificação Da Origem Ou Fonte Dos Saberes Docentes 

A preocupação em explorar de onde provém ou de que forma foram integrados os 
saberes dos professores no exercício da atividade profissional docente estão explicitados 
nos objetivos 02, 03, 05 e 07. 

 
T2 Enfatizando a experiência prática e os conhecimentos adquiridos por 
professores de Ciências, buscou-se, no presente trabalho, por meio de entrevistas 
com um grupo de professoras dessa disciplina, investigar como tais 
conhecimentos teriam se originado, ou incorporado às atividades pedagógicas das 
mesmas. 

T3 Este trabalho investiga a trajetória de formação de três professores dos anos 
iniciais e a formação específica que receberam nos respectivos cursos de 
Pedagogia. 

T5 Investigaram-se as fontes de aquisição dos conhecimentos do Ensino de 
Ciências requerias por três professores e as influências da formação em Ciências 
no curso de Pedagogia para suas práticas pedagógicas. 

T7 Objetivamos evidenciar a pluralidade na constituição de saberes docentes 
referentes ao ensino de Ciências [...].  
 

 Seguindo os apontamentos de Gonçalves em seu “Manual do Artigo Científico” 
(2014), os trabalhos, T2, T3, T5, T7, discorreram, em suas introduções, de forma clara e 
pontual, as especificidades dos saberes docente, ou seja, apresentaram o assunto e sua 
relevância social e expuseram questões problematizadoras que orientaram o 
desenvolvimento da pesquisa.  Sobre os resultados, apenas o T7 deixou impresso na 
introdução do trabalho. 
  
4.2.3 Verificação De Como Os Saberes São Mobilizados Durante A Prática Docente 

 
O mover dos saberes pedagógicos na pratica docente, se constitui em uma fonte 

de desenvolvimento da teoria pedagógica. E isso se apresenta no objetivo 06 que procura 
verificar exatamente como os saberes docentes são mobilizados para o ensino de 
Ciências nos primeiros anos do Ensino Fundamental. 

 
T6 Este trabalho investiga como uma professora pedagoga com pouca experiência 
no Ensino de Ciências da Natureza (ECN) mobilizou saberes docentes de 
professora alfabetizadora para o ECN em uma turma do 1º ano do Ensino 
Fundamental. 
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 O que se pode notar, é que o T6, apresenta o assunto na mesma condição que os 
trabalhos anteriores. Também expõe o seu problema de pesquisa, mas no entanto, 
apresenta os objetivos de forma repetida no corpo do tópico introdução. Acredita-se que a 
finalidade é reforçar os objetivos que o trabalho pretende alcançar ao discutir a temática 
mais adiante. 
 
4.2.4 Conhecer Pesquisas Sobre Os Saberes De Professores De Ciências. 
 

O objetivo 04 tem por finalizada conhecer os trabalhos produzidos e publicados no 
banco de dissertações e teses da CAPES, sobre os saberes dos professor de ciências 
dos Anos Iniciais.  

 
T4 Neste artigo apresentamos uma revisão de dissertações e teses brasileiras com o objetivo 

de conhecer pesquisas sobre os saberes de professores que ensinam ciências nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

 O interesse em buscar por pesquisas que abordem determinadas temáticas 
contribui na possibilidade de mensurar a amplitude dos trabalhos produzidos e reforça a 
necessidade de se discutir sobre abordagens que tenham relevância social. Neste caso, 
compreender  os aspectos dos saberes docentes, propõe uma reflexão sobre o processo 
de desenvolvimento das praticas pedagógicas e que serão imprescindíveis para se 
estabelecer formação continuada de professores. Nesta proposição, o T4, apresenta o 
assunto, os objetivos e a sua relevância científica de forma clara. 

 
4.3  CATEGORIA 3: METODOLOGIA (INSTRUMENTO DE COLETA) 

Dos instrumentos de coletas dos dados: 05 trabalhos realizaram entrevista, 01 

trabalho optou por revisão bibliográfica e 01 trabalho realizou uma análise de Imagens. 

4.3.1 Entrevista 

 A entrevista se constitui como um processo de interação entre o entrevistador, que 

tem por objetivo obter informações por parte do entrevistado. As entrevistas se deram 

com grupos focais de professores dos Anos Iniciais e entrevistas individuais. 

T1 Trata-se de um estudo longitudinal, que pretende acompanhar a vivência dessa 

experiência intensiva de desenvolvimento profissional com 11 dos 47 alunos do 

curso. No início do curso, dois grupos de alunos foram submetidos individualmente 

a entrevistas estimuladas, um deles composto por professores com mais de 8 

anos de experiência acumulada e o outro com até 5 anos de experiência. 

T2 buscou-se, no presente trabalho, por meio de entrevistas com um grupo de 

professoras dessa disciplina. 

T3. Os dados foram coletados por meio de três fontes (entrevistas com 
professoras), tratados via análise de conteúdo e multicruzamento de dados. 

T5 Investigaram-se as fontes de aquisição dos conhecimentos do Ensino de 

Ciências requeridas por três professores e as influências da formação em Ciências 

no Curso de Pedagogia para suas práticas pedagógicas. 

T7 Este trabalho é de natureza qualitativa, na modalidade narrativa. [...] a partir 

das experiências singulares de duas professoras que, através de suas narrativas, 

encontram sentidos e reconhecem a dinâmica de seus próprios saberes refletindo 

em momentos de formação e de vivências pedagógicas no exercício de sua 

profissão. 
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 As entrevistas com grupos focais é uma técnica de coleta de dados, que tem a 

finalidade de instigar os participantes a discorrer sobre o assunto de interesse comum, é 

portanto, uma discussão aberta (BONI; QUARESMA, 2005). Desta forma, os trabalhos 

apresentados explicitaram ideias e opiniões de um grupo de professores sobre suas 

práticas e o uso dinâmico de seus saberes. Bem como, o uso de narrativas que 

contemplaram os processos de formação e experiências docentes e que possibilitou ao 

professor uma reflexão sobre esses momentos. As narrativas deslumbram a coleta de 

informações com o intuito de entender determinado fenômeno a partir de histórias de vida 

(PAIVA, 2008). 

4.3.2 Revisão Bibliográfica 

 Por meio da revisão bibliográfica é possível ter a dimensão e um apanhado dos 

principais trabalhos científicos realizados. A partir deste levantamento, é possível a coleta 

de dados relevantes e atuais.  

T4 Neste artigo apresentamos uma revisão de dissertações e teses brasileiras 
tendo como referência o Banco de Teses da CAPES, considerando o período de 
2005 a 2013. Identificamos 7 (sete) dissertações e 3 (três) teses. 

 Nota-se a preocupação do autor em delimitar por meio do recorte temporal, o 

levantamento das dissertações e teses produzidas sobre saberes docentes de 

professores que ensinam ciências nos Anos Iniciais.   É um levantamento pelo qual, se 

baseia em dados originais, colhidos a partir de diferentes metodologias e que enriquecem 

a produção (LUNA, 1999). 

4.3.3 Análise de Imagens 

 Mais conhecido como iconografia, a análise de conteúdo visual, consiste em um 

método qualitativo de interpretação que fornece, por meio da exploração de detalhes 

subsídios que podem ser comparados com outras imagens ou dialogar com fontes 

bibliográficas (UCHOA;GODOI, 2016).  

T6 A partir da perspectiva etnográfica e dos estudos do discurso, analisamos 

registros em vídeo de aulas de Português e de Ciências durante o primeiro 

semestre de aulas. 

 O trabalho optou por analisar material visual, produzido em um período de 3 anos,  

na perspectiva de identificar os diferentes saberes utilizados, nas aulas de Português e 

Ciências, por uma professora dos Anos Iniciais, durante o exercício da profissão.  

4.4 CATEGORIA 4: ANÁLISE  DA PESQUISA 

4.4.1 O Trabalho Docente Como Mecanismo De Superação Dos Desafios E 

Oportunidade Para A Reflexão Sobre A Própria Atividade Docente. 

 As análises, em dois trabalhos publicados (A1 e A7), indicam para o principio de 

que ao adquirir novos saberes por meio da formação de professores é possível 

estabelecer ações que contribuam para a tomada de decisões em frente a situações 

desafiadoras vivenciadas no contexto educacional.  

T1 Os dados aqui apresentados referem-se às representações dos professores 

sobre ciência e ensino e suas reações aos desafios relativos a aspectos da 

educação e aprendizagem, como propósitos da escola, função da ciência na 

escola, o que é aprender e ensinar. Até o momento foi possível recolher 
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depoimentos de ambos grupos sobre a importância desse tipo de desafio como 

oportunidade de reflexão crítica sobre seu habitus. 

T7 As análises também apontam que para a constituição de outros/novos saberes 

docentes faz-se necessária reflexão crítica sobre a própria prática, para além das 

experiências pessoais e profissionais que formam nossas habilidades de saber 

conhecer, de saber fazer e de saber ser. 

 As análises em ambos os casos, se distinguem pelo campo que percorreram para 

se alcançar os objetivos proposto. Para tanto, na unidade T1 verificou-se que os autores 

utilizaram da análise textual discursiva concordando com Moraes e Galiazzi (2007) 

quando afirmam ser um campo que assume atitudes fenomenológicas deixando os 

fenômenos se manifestarem de forma livre sem imposição ou direcionamentos.  No que 

confere a unidade T2, os autores partiram para a análise de conteúdo temática proposta 

por Bardin (1971), a partir de diálogos gravados e transcritos na íntegra. 

4.4.3 Necessidade De Integração De Conteúdos Específicos E Pedagógicos De 

Ciências Como Elemento Constitutivo Na Formação De Professores Dos Anos 

Iniciais. 

 Ao se discutir sobre cursos de formação, inicial ou continuada, as análises 

demonstraram uma preocupação dos profissionais quanto aos conteúdos que são 

trabalhados e a carga horária.  

T3 Discute-se, assim, a necessidade da abordagem dos conteúdos específicos de 

Ciências integrados aos conteúdos pedagógicos na formação do professor dos 

anos iniciais. 

T5 Discutiu-se assim, a necessidade da formação em conteúdos específicos 

integrados aos pedagógicos na formação do professor de Ciências dos Anos 

Iniciais e de ampliação da carga horária das disciplinas relacionadas ao Ensino de 

Ciências. 

O T3 analisou o discurso de professores ao rememorarem as aulas de Ciências na 

Educação básica e a partir disso, os autores puderam vislumbrar as influencias que isso 

pode ter gerado na escolha profissional e como pode ser um fator decisivo no modo de 

desenvolver as atividades pedagógicas. O T5 parte da perspectiva de inferir sobre a fala 

de professores sobre a insatisfação com alguns aspectos dos cursos de formação. Ambos 

os trabalhos propõem uma análise utilizando-se do método indutivo, ou seja, busca 

alcançar respostas a questões inicialmente apresentadas. 

4.4.4 A Mobilização Dos Saberes Docentes Para Lidar Com Erros E Dúvidas De 

Alunos Com Intuito De Superá-Los. 

 As análises realizadas neste trabalho, apresenta a dificuldade dos alunos em 

apreender os conteúdos e conceitos de ciências, na tentativa de sanar as dúvidas e 

superar o erros a professora mobiliza seus saberes.  

T6 Nossas análises identificaram que a professora lida com a dúvida e o erro de 

seus alunos de modo semelhante nas duas disciplinas, evidenciando que a 

docente mobiliza seus saberes de professora alfabetizadora para o ECN. 

Certo é que a atividade profissional do professor não se passa de um mero oficio 

de aplicação de teorias é um espaço de produção, desenvolvimento e emancipação de 

seus saberes (Tardif 2010). Sendo assim, o T6 se apoiou em discussões etnográficas em 

Educação, que significa olhar para o discurso e a linguagem utilizados durante as 
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atividades em sala de aula. Dessa forma, as interações discursivas se apresentaram 

como instrumento de análise neste trabalho, considerando os mecanismos de 

significação, no qual elementos como tom de voz, alongamento de vogais entre outros 

elementos são de suma importância neste processo. 

4.5 CATEGORIA 5: RESULTADOS 

4.5.1 Práticas Pedagógicas Passíveis De Limitações E Problematizações. 

 Os resultados aqui destacados, expressam o olhar dos professores sobre suas 

praticas e que em muitos casos se apresentam passíveis de limitações e 

problematizações, e para supera-los se utilizam dos saberes adquiridos pela sua trajetória 

docente e experiências vivenciadas. 

T1 Os professores argumentam que, ao esclarecer suas escolhas e defender suas 
posições estão racionalizando sua prática e tornando-a passível de 
problematização. 

T4 [...] e que as limitações na formação contribuem para que os saberes 
experienciais sobressaiam em relação aos demais saberes;  

T6 identificamos algumas ações da professora que evidenciam o que a docente 
sabe e consegue realizar nas aulas de Ciências, contrapondo uma perspectiva 
que enfatiza limitações destes profissionais no ECN.  

 Os resultados expressaram que os saberes experienciais, se asseguram como o 

alicerce da prática e da competência profissional, pois, se torna, para o docente, a 

condição necessária para adquirir e produzir seus próprios saberes. Sendo assim, se 

tornam muito mais que uma categoria se constituem o núcleo dos saberes docentes 

(Tardif, 2010). Todos os resultados T1, T4 e T6 foram obtidos por meio da análise 

detalhada dos dados coletados. 

4.5.2  Os Conhecimentos Sobre Ciências Originam-Se Ou Advém Da Pluralidade De 

Saberes Dos Quais São Mobilizados Na Atividade Docente. 

 A partir dos resultados apresentados, nota-se que o trabalho docente se utiliza de 

saberes advindos da próprio experiência profissional, mas um ponto chama a atenção que 

é quando os estudantes motivam o professor ir para além dos conhecimentos propostos 

no currículo.  

T2 Observou-se que as professoras entrevistadas relacionam, prioritariamente, a 
origem desses conhecimentos à sua experiência profissional e que essa é 
interpretada basicamente como o trabalho vivenciado em sala de aula. 

T4 Os resultados da pesquisa, de modo geral, evidenciam que: i) os professores 
mobilizam diversos saberes ao exercerem a docência[...]. 

T5 Mostrou-se que os professores apreenderam conhecimentos sobre Ciências e 
seu ensino nos manuais didáticos, na internet e na sua prática docente cotidiana. 
No curso de Pedagogia os professores apreenderam os fundamentos teóricos 
metodológicos do Ensino de Ciências. 

T7 Os resultados evidenciam que as professoras dos anos escolares iniciais 
mobilizam saberes disciplinares e saberes da experiência, bem como, são 
motivadas pelos alunos a ir além dos saberes curriculares, ultrapassando os 
conhecimentos próprios do conteúdo programático referente ao ano escolar no 
qual desenvolve a docência. 

É nas praticas docentes que os elementos, como problematização, a 
intencionalidade para se resolver problemas, a experimentação de metodologias, o 
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próprio enfrentamento de situações de ensino complexas e desafiantes se apresentam 
(PIMENTA, 1999). Por meio da mobilização dos diversos saberes o professor desenvolve 
sua práxis e permite que o aluno tenha acesso aos conhecimentos científicos. 

4.5.3 Revalorização Dos Cursos De Formação Inicial E Criação De Cursos 

Complementares De Pós 

 Os cursos de formação inicial ou continuada podem dar subsídios para a atividade 

docente por meio da instrumentalização para atitudes de pesquisas no exercício da 

profissão, tornando-a como princípio formativo da docência (PIMENTA, 1999). Os 

resultados, aqui apresentados, expõe a insatisfação dos profissionais quanto a carga 

horária dos cursos de formação e a ênfase na necessidade de formação para 

professores. 

T3 Propõe-se a revalorização do curso Normal de nível Médio, a ampliação da 

carga horária das disciplinas relacionadas ao Ensino de Ciências no curso de 

Pedagogia e a criação de cursos de especialização complementares. 

T4 [...] ii) há necessidade de formação inicial e continuada de professores que 

oportunize aos professores, dentre outros aspectos, a compreensão do processo 

de ensino e de aprendizagem, de maneira que possam possibilitar aos alunos 

aprendizagem significativa.  

 Evidentemente que os cursos de formação possibilitarão ao professor adquirir 

saberes sobre a educação e sobre a pedagogia, no entanto, não estará aptos a falar 

sobre saberes pedagógicos (PIMENTA, 1999).  As especificidades dos cursos de 

formação pedagógicos, não tem o intuito de fazer refletir sobre o que vai fazer, nem sobre 

o que deve fazer, mas sobre o que se faz (HOUSSAYE, 1995 apud PIMENTA, 1999). 

5  CONCLUSÃO 

A pesquisa científica tem a finalidade de encontrar soluções para as problemáticas 

levantadas durante o processo de desenvolvimento de um trabalho, se constituindo por 

meio da aplicação de técnicas e métodos que garantem a validação da pesquisa. 

A partir das pesquisas publicadas no ENPEC foi possível mensurar quais as 

características das produções científicas, sobre saberes docentes, em âmbito nacional. 

Os trabalhos realizaram os procedimentos exigidos em uma pesquisa qualitativa, o que 

viabilizou chegar a resultados esperados ou próximos, respondendo em partes ou 

integramente, o problema levantado.  Apesar dos trabalhos apresentarem em seus 

referenciais teórico a mesma discussão, justificado pela mesma temática, os objetivos  

enunciaram pontos distintos de abordagem. Assim como a metodologia, que percorreu 

caminhos diferentes com a finalidade de se alcançar o objetivo e responder a 

problemática apresentada.  

Sobre as análises, foi possível contemplar aspectos peculiares que permitiu aos 

autores ,inferir de acordo com a necessidade do problema, de forma satisfatória. A partir 

dos resultados apontados pelos autores, foi possível compreender a importância de se 

discutir sobre a problemática, a fim de se obter resultados que contribuam para a 

resolução de problemas de cunho social.  
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