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RESUMO

O presente estudo versa sobre a produção de saberes docentes por licenciandos de Biologia
participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). Teve como
objetivos compreender as implicações dessa participação na produção de saberes profissionais,
identificar nos relatórios de bolsistas de Iniciação à Docência (ID) aspectos que evidenciem a
produção desse saber, com análise dos saberes por eles apontados. Teoricamente, dialogamos
com os estudos de Gauthier et al. (2013, 2014), Shulman (1986, 1987) e Tardif (2002). O estudo
realizado teve natureza qualitativa e apoiou-se na fenomenologia. Trata-se de uma pesquisa
documental, na qual os relatórios produzidos pelos bolsistas de ID que participaram do Pibid
consistiram o corpus de análise. Assim, tivemos como fonte de produção de dados os relatórios
e relatos de experiência produzidos pelos 24 bolsistas do subprojeto Biologia, entre os meses
de agosto e dezembro de 2014. Os dados obtidos foram analisados pela técnica de Análise de
Conteúdo. Os resultados mostraram que, com a participação no programa, os bolsistas
produziram saberes profissionais sob duas dimensões: a gestão do conteúdo, que consiste num
conjunto de procedimentos didático-pedagógicos que o professor utiliza para possibilitar a
aprendizagem do aluno, e a gestão da classe, que são modos de condução que o professor utiliza
para organizar suas ações, facilitando o aprendizado. Na gestão do conteúdo, os bolsistas
destacaram a importância do planejamento na ação docente e a utilização de recursos didáticos
menos convencionais. Na perspectiva da gestão da classe, o planejamento das estratégias que
permitissem a aprendizagem também foi evidenciado, além do incentivo à participação ativa
dos alunos. Foram ressaltados também a preocupação com a fluidez na dinâmica da aula – como
a sua movimentação na sala – e o uso de ferramentas facilitadoras do aprendizado. Assim, os
relatórios revelaram que, principalmente nos momentos de intervenção, os bolsistas produziam
saber profissional quando, imersos na tentativa de gerir satisfatoriamente o conteúdo e a classe,
planejavam e executavam as estratégias de ensino satisfatoriamente. Por fim, consideramos que
no cotidiano da escola os bolsistas puderam perceber as contingências e estabilidades que
atravessam a profissão docente. Concluímos que, ao aproximar os bolsistas de situações reais
de ensino, destaca-se que a sala de aula é para eles o lócus de revisitação e produção de vários
saberes.

Palavras-chave: Ensino de Biologia. Saberes docentes. Desenvolvimento profissional. Pibid.

ABSTRACT
The present study talks about the production of teacher’s knowledge by Biology graduated,
participants of the Institutional Program of scholarships initiation to Teaching(Pibid).Had as
objectives to understand the implications of this participation in the production of professional
knowledge, identify in the reports of scholars of Teaching Initiation(ID) aspects that evidence
the production of this knowledge, with the analysis of the knowledge pointed by them.
Theoretically, we dialogued with the studies of Gauthier et al. (2013, 2014), Shulman (1986,
1987) and Tardif (2002). The study accomplished had a qualitative nature and was supported
by phenomenology. It's a documental research in which the reports produced by the ID scholars
that participated in Pibid consisted on analysis corpus. That way, we had as source of data the
reports and the experience reports produced by 24 scholars of a Biology sub project, between
the months of August and December of 2014. The data obtained were analyzed by the technique
of Content Analysis. The results showed that, with the participation in the program, the scholars
produced professional knowledge under two dimensions: the content management, that consists
on a set of procedures of the didactic pedagogical which the teacher uses to enable student
learning, and class management, that the teacher uses to organize his/her actions, facilitating
learning. In content management, the scholars emphasized the importance of planning in
teaching activities and the use of less conventional didactic resources. In the perspective of
class management, the planning of strategies that allowed learning was also evidenced, in
addition to encouraging the active participation of students. The concern was also with the
fluidity of the classroom dynamics - such as its movement in the classroom - and the use of
learning facilitation tools. This way, the reports revealed that, mainly in the intervention
moments, the scholarship recipients produced professional knowledge when, immersed in the
attempt to satisfactorily manage the content and the class, they planned and executed the
teaching strategies satisfactorily. Finally, we consider that in the daily life of the school the
scholars could realize the contingencies and stability that cross the teaching profession. We
concluded that, when approaching scholars from real teaching situations, it is important to
highlight that the classroom is for them the locus of revisiting and the production of various
kinds of knowledge.
Keywords: Biology teaching. Teacher’s knowledge. Professional development. Pibid.
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APRESENTAÇÃO PESSOAL

Antes de iniciar a discussão sobre os saberes docentes produzidos por licenciandos de
Biologia, considero pertinente trazer neste tópico um pouco sobre o meu percurso profissional
e aproximação com o tema dessa pesquisa.
Em 2009, concluí minha licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, campus de Vitória da Conquista. Esse também foi o
ano em que iniciei minha trajetória como professora, lecionando em turmas de 6° ao 9° ano, em
regime de contrato de trabalho temporário, com a disciplina de Ciências em uma escola de
Ensino Fundamental na rede particular de ensino dessa cidade.
Esta experiência me permitiu a aproximação com a profissão para a qual eu havia me
dedicado por quatro anos de formação. Mas o que é mais importante é que foi nesse momento
que percebi as reais situações nas quais o ensino acontece e as primeiras dificuldades na
profissão docente, tal como a necessidade de lidar com diversos aspectos da docência, por
exemplo, a indisciplina, os diferentes tempos de aprendizagens e, principalmente, a existência
de alunos com deficiência (surdez) para os quais eu não me sentia habilitada a ensinar. Por
vezes, questionava-me se durante minha formação eu tinha realmente me dado conta de que
situações como essas estariam presentes na minha profissão e se eu realmente possuía uma
formação didático-pedagógica para lidar na prática com os condicionantes presentes no
contexto do ensino.
Durante a graduação, tive pouca aproximação com a área de educação, pois estive
imersa em projetos de iniciação científica de outras áreas da Biologia, como a Ecologia e a
Zoologia. Também porque, naquele momento, desconhecia a existência de projetos na minha
instituição que direcionassem o licenciando ao ensino.
Após a conclusão do curso, atuei na área laboratorial, mas via na docência o ofício com
o qual eu me identificava e gostava de exercer. Posteriormente, passei a atuar na rede pública
de ensino (municipal e estadual) como professora temporária e, em 2013, ingressei com vínculo
efetivo na rede estadual, lotada no Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde Adélia
Teixeira, em Vitória da Conquista, Bahia.
Esta é uma unidade de Ensino Médio Integrado que oferece quatro cursos técnicos:
Técnico em Enfermagem, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Segurança do Trabalho
e Técnico em Análises Clínicas. Nos turnos matutino e vespertino, a escola atende ao público
que ingressa no Ensino Médio, com cursos que duram quatro anos. No noturno, oferece os
cursos nas modalidades Profissionalizante Subsequente (Prosub) e Profissionalizante da

Educação de Jovens e Adultos (Proeja), com duração de dois anos, a primeira, e dois anos e
meio a segunda.
Em 2014, a escola fez parceria com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB), inserindo-se no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), para
o qual prestei seleção a fim de atuar como supervisora. Assim, ingressei na supervisão do Pibid
no subprojeto Biologia, que foi desenvolvido nas turmas de segundo ano matutino nos cursos
de Nutrição e Dietética, Enfermagem e Segurança do Trabalho. Nesse momento, lecionava a
disciplina de Biologia nas três turmas, além de outra denominada Biologia, Meio Ambiente,
Saúde e Segurança do Trabalho (BMASST), em um desses cursos.
Dentre as atividades realizadas no Pibid estavam os encontros do grupo de estudo com
os coordenadores de área, supervisores e bolsistas de Iniciação à Docência (ID). Nestes
encontros, por vezes, debatia-se sobre as contribuições do programa para a formação dos
licenciandos. Comumente, os bolsistas de ID relatavam sobre a importância da etapa de
observação como parte do estudo etnográfico e afirmavam que o projeto lhes permitiu a
produção de conhecimentos relacionados à docência. Ao comparar com o estágio
supervisionado, eles destacavam que a participação no projeto tem sido mais formativa do que
o estágio. Isso despertou em mim o desejo de investigar as contribuições que a participação no
projeto traz para os licenciandos que dele participam, pois reconheci ali o importante papel da
escola como local de produção do saber experiencial e de identificação do licenciando com a
profissão docente.
No presente momento, na condição de aluna do mestrado em Educação na mesma
instituição em que me formei, volto-me a essas inquietações, buscando nessa pesquisa
compreender a contribuição que a participação no Pibid pode trazer para os licenciados na
produção de saberes profissionais em sua formação inicial.
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INTRODUÇÃO
O debate sobre a formação de professores apresentou um crescente desenvolvimento em
diversos países entre as décadas de 1980 e 1990, como consequência do movimento de
profissionalização do ensino e de discussões sobre o repertório de conhecimentos dos
professores, visando à legitimação da profissão docente (NUNES, 2001). Entretanto, segundo
a autora, é mais especificamente a partir de 1990 que, no Brasil, ganharam impulso os estudos
que se dedicam a compreender os saberes pedagógicos. Nesse sentido, as pesquisas passaram a
considerar a complexidade da prática pedagógica e dos saberes docentes, ganhando repercussão
a discussão sobre a sua produção.
Além do âmbito acadêmico, a formação de professores abrange outras questões, como
o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da docência. Uma das problemáticas
nessa formação consiste na existência de um modelo curricular que prioriza a formação
específica e secundariza as questões didático-pedagógicas. No entanto, a formação docente
requer o conhecimento específico dos conteúdos da área, mas só se completa com a efetiva
preparação didático-pedagógica. Segundo Saviani (2009), a indissociabilidade desses dois
aspectos é indispensável na formação docente, e, consequentemente, priorizar apenas um deles
pode levar a formações pouco sólidas, tanto nas questões disciplinares quanto pedagógicas.
As imbricações no estudo dessa temática surgem a partir da vivência dessas questões,
na experiência de formação no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, herança de um
modelo curricular conhecido como “3+1”, o qual nos três primeiros anos formava o aluno para
o estudo das disciplinas específicas, dando-se inicialmente o suporte dos conteúdos. Porém, os
aspectos didático-pedagógicos, possibilitando maior aproximação do licenciando com o ofício
de ensinar, ocorriam apenas no último ano do curso, por meio das disciplinas de estágios.
Portanto, a partir desse modelo curricular, o licenciando deve inicialmente adquirir um vasto
conhecimento sobre a disciplina que ele irá ensinar e, ao final, aprender as práticas pedagógicas
por meio das quais irá aplicá-lo.
De acordo com Ayres (2005), esse modelo tem sua gênese ligada às duas primeiras
experiências de formação de professores secundários na Universidade de São Paulo (USP), em
1934, e na Universidade do Distrito Federal (UDF), em 1935. Na primeira, a formação docente
se dava após a conclusão do bacharelado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que
compreendia três anos. No segundo caso, os estudantes poderiam cursar, simultaneamente, as
disciplinas da parte pedagógica e as específicas. Com a extinção da UDF, em 1939, a USP se
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adapta ao modelo de formação instituído pelo Estatuto das Universidades Brasileiras, que tinha
como padrão de formação para todas as instituições aquele praticado na Faculdade Nacional de
Filosofia (FNFi), unidade universitária composta por quatro seções fundamentais: Filosofia,
Ciências, Letras e Pedagogia, havendo uma seção especial de didática. Consolidava-se, então,
o modelo 3+1 na formação de professores. Assim, as instituições passaram a conter uma seção
de educação, a ser cursada no ano seguinte, após as seções científicas e humanísticas.
No contexto de modernização da sociedade brasileira, o ensino secundário começou a
se expandir, exigindo profissionais preparados para lidar com o contingente de alunos. Como
consequência, foram acrescentados a formação pedagógico-profissional e o período de estágio
ou prática de ensino. Mas, com a posterior separação dos loci onde se davam a formação
específica e a pedagógica, o modelo 3+1 e a hierarquização dos conhecimentos tornaram-se
ainda mais evidentes (AYRES, 2005). Para Scheibe (2010), baseado na crença de que o domínio
apenas dos conteúdos específicos da disciplina a ser lecionada é suficiente, este modelo ainda
se encontra impregnado nos cursos de licenciatura.
Nesse sentido, Gatti (2010) destaca que, nos cursos de licenciatura, ainda observamos
uma formação que oferece maior foco nas áreas das disciplinas específicas e um pequeno
espaço para a formação pedagógica. A autora também afirma que adentramos o século XXI
com uma formação de professores ainda não caracterizada pela aliança “formação
disciplinar/formação para a docência”, predominando o modelo inspirado na racionalidade
técnica para licenciatura proposto no século XX.
Para Schön (1983; 1992) apud Contreras (2002), a racionalidade técnica tem como
princípio a aplicação de técnicas e procedimentos para alcançar determinado fim. Ela revela a
separação hierárquica entre a elaboração do conhecimento e sua aplicação, no reconhecimento
e status acadêmico e social dos que produzem os diferentes tipos de conhecimento sobre os que
aplicam (CONTRERAS, 2002). O autor argumenta ainda que essa hierarquia se mostra também
entre os componentes relacionados ao saber e ao fazer, inclusive, no modo como o currículo
profissional é concebido. Nesse sentido, Contreras (2002) aponta a subordinação do
aprendizado prático ao teórico, revelada, por exemplo, na ocorrência dos períodos da prática de
ensino somente no final da graduação e, muitas vezes, restringindo-se a experiências não
suficientemente sólidas para a formação do profissional docente.
Nessa direção, os estudos sobre a formação de professores apontam para um
distanciamento da racionalidade técnica e superação dos modelos formativos baseados na mera
transmissão de conteúdos. Para Gauthier e Martineau (2001), um dos motivos que levaram à

14

reforma dos cursos de formação de professores no início dos anos 1990 foi o distanciamento
entre o conhecimento adquirido nos cursos de formação inicial e a realidade vivida nas escolas.
Corroborando a relevância da inserção do aluno de licenciatura no ambiente escolar,
Carvalho e Gil-Pérez (2001) afirmam que muitos dos problemas relacionados à prática docente
só adquirem sentido quando o professor se confronta com eles em sua própria prática. Dessa
forma, compreendemos que o modelo 3+1 desconsidera o sentido da experiência vivida na
produção dos saberes profissionais, pois aumenta a distância entre o licenciando e a realidade
que ele encontrará em sua atuação profissional. Portanto, assim como esses autores, entendemos
que é no cotidiano escolar que o professor desenvolve o seu fazer pedagógico por meio da
experiência.
Nessa perspectiva, Tardif (2002) afirma que o ensino envolve múltiplas interações, com
os alunos e com os pares, e ocorre em um meio – a escola –, no qual se estabelecem variadas
relações (hierárquicas, sociais, interpessoais etc.) que condicionam a atuação do professor. Ele
destaca também que o saber docente é um saber plural, constituído por variados saberes, que
envolvem aprendizados da formação profissional, das disciplinas, do currículo e da experiência
profissional.
Nesse sentido, este estudo teve como foco a produção dos saberes profissionais por
licenciandos de Biologia durante a atuação no Pibid. De acordo com os documentos oficiais da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Pibid tem como
objetivo o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a Educação Básica,
por meio da participação de estudantes de licenciatura em projetos desenvolvidos por
Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de Educação Básica da rede
pública de ensino (BRASIL, 2008).
O interesse em estudar os saberes docentes produzidos e mobilizados a partir do Pibid
surgiu durante a participação no programa, na supervisão de oito licenciandos do subprojeto
Biologia, em 2014. Intitulado “A produção de material didático e a experimentação como
possibilidade para o ensino de Biologia na perspectiva da etnografia e da pesquisa-ação”, o
subprojeto integra o projeto institucional da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB) “Microrrede Ensino-Aprendizagem-Formação”(UESB, 2013).
Cabe ressaltar que os projetos do Pibid devem inserir os estudantes no contexto das
escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades
didático-pedagógicas, mediadas por um docente da licenciatura e um professor da escola. Desde
a sua criação em 2007, o programa vem ganhando força no cenário das políticas educacionais
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brasileiras. A sua importância, dentre tantas outras, reside no fato de permitir a aproximação do
licenciando à profissão que ele exercerá, fortalecendo a formação de professores.
Este estudo inclui um levantamento dos trabalhos apresentados no Encontro Nacional
de Licenciaturas (Enalic), que, na sua segunda edição, foi realizado juntamente com o
Seminário Nacional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, trazendo para
as discussões questões relativas às políticas públicas, programas e práticas formativas referentes
às licenciaturas. Partindo da atualização do estado do conhecimento acerca de pesquisas que
abordam essa relação Pibid e produção dos saberes, por meio dos Anais desses eventos,
constatamos a ausência de trabalhos que discutissem sobre os saberes que servem de base ao
ofício do professor.
Assim como Tardif (2002), compreendemos que a prática pedagógica fundamentada
nos saberes profissionais é capaz de contribuir para a formação docente e, dessa forma,
acreditamos na possibilidade de colaborar com as pesquisas no âmbito dos saberes docentes na
formação de professores. Consideramos também a necessidade de que as políticas públicas
educacionais sejam repensadas, no sentido de promover a formação inicial de professores com
o atendimento às necessidades formativas. Soma-se a essa razão a importância de se destacar
esses profissionais como produtores de seus próprios saberes. Portanto, vislumbramos com o
presente estudo a possibilidade de refletir sobre a articulação entre os conhecimentos adquiridos
na universidade e os saberes produzidos pelos futuros professores em seu exercício profissional,
fomentando, deste modo, o debate que circunscreve a formação docente.
Essa investigação dialoga com os estudos de Tardif (2002), Gauthier et al. (2013) e
Shulman (1986, 1987) que, embora apresentem diferenças quanto à tipologia dos saberes
docentes, aproximam-se na compreensão de que estes alicerçam o trabalho dos professores.
Nossas pretensões de estudo estão sustentadas no seguinte questionamento: Quais as
implicações do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência na produção dos
saberes profissionais do licenciando de Biologia? Diante disso, almejamos compreender as
implicações da atuação no Pibid para o bolsista de ID na produção do saber profissional. Este
objetivo se articula a outros dois, os quais pretendem identificar nos relatórios de bolsistas de
ID aspectos que evidenciem a produção do saber profissional e analisar os saberes apontados
pelos bolsistas de ID.
Para fins de organização e compreensão desse estudo, o texto apresenta-se em duas
partes, subdividindo-se em quatro capítulos. Assim, apresentamos como parte I as perspectivas
teórico-metodológicas descritas em dois capítulos. No primeiro, abordamos, sucintamente, os
resultados do levantamento das pesquisas sobre a produção de saberes docentes pelos
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licenciandos de Biologia a partir da investigação nos Anais de duas edições do Enalic e
Seminário Nacional do Pibid. Em seguida, trazemos uma discussão sobre os saberes
profissionais no âmbito da formação docente, o repertório de conhecimentos e as diferentes
tipologias e abordagens dos saberes docentes segundo autores como Tardif, Gauthier et al. e
Shulman.
No segundo capítulo, apresentamos as perspectivas metodológicas que foram utilizadas
para a realização da pesquisa, elencando e justificando as nossas escolhas. Neste capítulo, para
melhor compreensão do que estudo propõe, consideramos necessário abordar algumas questões
aludindo ao Programa Pibid e, dessa forma, discutimos a estrutura, a proposta e os objetivos do
programa (e, particularmente, do Projeto Institucional da IES e do Subprojeto Biologia).
Encerrando esse capítulo, elucidamos a natureza do presente estudo, com a demarcação da
pertinência de nossas escolhas e aproximações metodológicas da pesquisa.
A parte II dessa pesquisa apresenta os resultados obtidos na análise, fazendo inferências
interpretativas sobre os dados produzidos. Assim, foi revelada a produção do saber docente sob
duas dimensões do ensino: a gestão da classe e a gestão do conteúdo, categorias dessa
investigação. Nesse sentido, no terceiro capítulo, discorremos sobre a produção do saber
docente pelos bolsistas na perspectiva da gestão do conteúdo, e, como capítulo quatro,
apresentamos a produção do saber docente na perspectiva da gestão da classe.
Dessa forma, na primeira categoria empírica, abordamos inicialmente os saberes
mobilizados pelos bolsistas na ação do planejamento. Em seguida, exploramos a produção do
saber mediante a seleção de metodologias de ensino, subcategorias da gestão do conteúdo. Na
perspectiva da gestão da classe, nosso investimento interpretativo identificou que os bolsistas
geriam o grupo de alunos por meio das ações de seleção de estratégias de ensino e manutenção
de certa fluidez na aula, nossas subcategorias empíricas. No entanto, embora tenhamos separado
e enfatizado aquelas duas dimensões do ensino, indubitavelmente, eles constituem dimensões
não dicotômicas, mas complementares.
Por fim, trazemos as considerações finais, abordando a complexidade da ação docente,
revelada, por exemplo, no reconhecimento da existência simultânea de aspectos de contingência
e estabilidade. Dessa forma, a imersão nesse trabalho transita entre os saberes do professor, que
são diversos, heterogêneos, complexos e oriundos de diversas fontes. Abordar a produção dos
saberes por licenciando mediante a aproximação do contexto real dos espaços educativos é,
nesse sentido, lançar um olhar para a sala de aula como locus de produção do saber e de
relevância nos processos formativos desses profissionais.
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PARTE I: PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS

Capítulo 01 - Os saberes dos professores e o desenvolvimento profissional

1.1 Saberes produzidos mediante participação no Pibid: Breve Levantamento
Consideramos pertinente que estudos sobre uma determinada temática possam partir de
uma imersão investigativa das produções acadêmicas, visto que, ao reunir e sintetizar essas
pesquisas, podemos evidenciar lacunas e perceber novas possibilidades de estudo para a
referida temática. Dessa maneira, optamos por fazer um levantamento dos trabalhos
apresentados em dois relevantes eventos da área, nos quais são divulgadas as produções
acadêmicas e científicas – o Enalic e o Seminário Nacional do Pibid. A seguir, apresentamos
algumas inferências respaldadas nesse levantamento.
De acordo com as informações contidas na página oficial do evento, o Enalic foi criado
pelo Fórum de Pró-Reitores de Graduação (FORGRAD) e pelo Colégio de Pró-Reitores das
Instituições Federais de Ensino Superior (COGRAD), constituindo-se num importante espaço
de discussão e reflexão das demandas políticas das licenciaturas. Em 2010, a Universidade
Federal do Amazonas (UFAM) sediou o I Encontro, envolvendo as licenciaturas de várias
Instituições de Ensino Superior nas discussões sobre o currículo e a interdisciplinaridade na
formação do licenciando.
O II Enalic ocorreu na Universidade Federal de Goiás (UFG), campus Samambaia, em
2011. Nesse ano, o evento envolveu aproximadamente 1600 alunos e professores da escola
básica, e foram aprovados cerca de mil trabalhos inscritos para apresentação nas diversas
modalidades. Concomitantemente a esse encontro, aconteceu o I Seminário Nacional do Pibid,
ampliando o debate para questões de políticas públicas, programas e práticas formativas
referentes às licenciaturas, sobretudo, o Pibid. Desde então, estes dois eventos passaram a
acontecer simultaneamente.
O levantamento que mostraremos a seguir refere-se a duas das edições do Enalic que
incluíram o Pibid, as únicas que tivemos acesso à publicação dos Anais, pois as outras edições
não se encontram disponíveis na web. Por este motivo, apresentamos o levantamento realizado
considerando o II Enalic e I Seminário Nacional do Pibid (2011) e o V Enalic e IV Seminário
Nacional do Pibid (2014).
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Nosso foco na primeira edição do Seminário Nacional do Pibid (2011) foi o Grupo de
Trabalho (GT) 01 sobre Biologia e Química, composto por 17 trabalhos, dos quais cinco
mencionavam aspectos que aludiam ao conhecimento dos professores. Porém, apenas dois
referiam-se ao Pibid, e destes, somente um abordava de forma mais explícita o saber dos
professores.
Assim como as edições anteriores, o V Enalic e o IV Seminário Nacional do Pibid,
ocorridos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em 2014, oportunizaram
o debate sobre os dilemas e desafios na formação de professores, além da socialização de novas
experiências desenvolvidas nas IES em articulação com as escolas públicas por meio do Pibid.
Ressaltamos que, diante da importância e visibilidade que o programa foi ganhando, nessa
edição foi acrescentado um GT aludindo às experiências formativas por meio do Programa.
Dessa forma, dentre os 30 GTs, optamos pela análise do GT 15, denominado Experiências
Formativas no Pibid. Devido à nossa pretensão de estudar saberes docentes produzidos por
licenciandos, na investigação dos trabalhos apresentados no GT 15, optamos por um
refinamento nos textos por meio da expressão “saberes”, o que nos levou a 26 produções.
Verificamos que os trabalhos (anexo 01) identificados assumem uma perspectiva teórica
bem semelhante à que adotamos na presente pesquisa, baseando-se principalmente nos estudos
de Tardif. Dessa forma, referem-se ao saber docente como condição para o exercício do ensino
e demarcam, outras vezes, seu caráter plural, composto por saberes curriculares, disciplinares,
experienciais e pedagógicos. Evidenciam também o professor como profissional que produz
saberes peculiares ao seu ofício, assumindo autoria do saber-fazer docente. Outros trabalhos
ressaltam a necessidade de ressignificar a prática docente, exigindo o rompimento com a
racionalidade técnica, em direção a uma formação fundamentada na articulação entre teoria e
prática.
Observamos que, diante de reflexões sobre o Pibid, os trabalhos revelam a eficácia do
programa em fomentar a troca de saberes entre professores da escola e estudantes das
licenciaturas, com a participação dos docentes da Educação Básica nos processos de formação
de futuros professores. Consideram ainda a constituição de vasto repertório de estratégias e
reestruturações dos saberes, sublinhando os impactos dos encontros na promoção de diálogos
que oportunizam a aprendizagem da docência e apreensão dos saberes da profissão por meio de
ações desenvolvidas nas práticas pedagógicas.
As ideias abordadas nos trabalhos analisados levaram a algumas considerações.
Comumente, foi atribuído maior destaque ao saber experiencial, que na ação docente é
construído e transformado. Grande parte dos estudos estabeleciam conexões entre os estágios
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curriculares e o Pibid e, comparativamente, atribuíam ao último maior eficácia na formação da
identidade docente.
Por fim, ressaltamos que tais estudos se referenciavam, geralmente, aos estudos de
Pimenta e Tardif. Fazemos uma ressalva que, ao utilizarmos para fins de refinamento a
expressão “saber”, encontramos diversos trabalhos fazendo referência à apropriação do saber
pelos alunos da escola, afastando-se das pretensões do presente estudo e, por esse motivo, foram
desconsiderados no levantamento. Por outro lado, poderíamos refinar nossa busca com a
expressão “saberes docentes”, no entanto, verificamos que, ao torná-la tão específica,
excluiríamos alguns trabalhos os quais, embora não mencionassem diretamente tal expressão,
foram de interesse para nossas análises.
O levantamento de produções levou-nos a duas conclusões. A primeira é a de que,
considerando a primeira edição e a de 2014, como já esperávamos, observamos ter havido um
aumento significativo de produções envolvendo as ações do Pibid. A segunda é a de que,
embora tenham ampliadas tais discussões, e os licenciandos reconheçam e afirmem a
importância do programa para sua formação e produção do saber docente, foram escassos os
estudos nos quais os resultados revelassem quais saberes, de fato, estavam sendo produzidos.
Isso revela que os licenciandos reconhecem a existência de saberes na ação docente, como
percebemos no aporte teórico dos trabalhos analisados. Porém, ao analisar os dados produzidos
em suas investigações, não sabiam identificar com clareza quais os saberes docentes e como
eles se manifestam em sua ação. Isso, de certa forma, denuncia a condição de exterioridade dos
professores em relação a seu saber, conforme destaca Tardif (2002). Portanto, consideramos
que aspectos como os apontados justificam nosso anseio em estudar os saberes docentes
produzidos no Pibid na perspectiva dos próprios licenciandos de Biologia.
Além disso, vimos que muitas das pesquisas limitavam-se a descrições de estratégias
adotadas e experimentos realizados em sala de aula, revelando-nos a predominância de saberes
disciplinares e a força que estes exercem nos processos formativos. De acordo com Tardif
(2002, p.23), a formação docente encontra-se ainda dominada “[...] pelos conhecimentos
disciplinares, conhecimentos esses produzidos geralmente numa redoma de vidro, sem
nenhuma conexão com a ação profissional, devendo, em seguida, serem aplicados na prática
por meio de estágios ou de outras atividades do gênero”. Para o autor, o conhecimento do
trabalho dos professores e seus saberes influenciam não só a necessidade de repensar a
formação para o magistério, mas também as concepções de suas identidades, contribuições e
papéis profissionais. Dessa forma, consideramos que a prática pedagógica, fundamentada nos
saberes profissionais, é capaz de contribuir para a profissão docente.
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Após essa breve imersão sobre produções acadêmicas que abordam os saberes docentes
produzidos no Pibid, discorreremos agora sobre os saberes da profissão docente remetendo-nos
a autores de influência nesse campo. Antes, consideramos pertinente ressaltar algumas
inquietações presentes nas pesquisas que se referem aos saberes dos professores, para então,
abordarmos a existência de um repertório de conhecimentos específicos aos professores,
corroborando para a profissionalização do ensino.

1.2 A ação docente: um ofício feito de saberes

Desde o século XX, algumas preocupações referentes ao ato de ensinar, incluindo os
saberes, as habilidades e atitudes mobilizadas na ação docente, são recorrentes nas pesquisas
sobre formação de professores. Segundo Gauthier et al. (2013), foi principalmente a partir da
década de 1970 que surgiram na Europa e na América as primeiras tentativas de refletir a prática
docente a partir da sala de aula.
Também a esse respeito, Shulman (1986) investigou as fontes da base de conhecimento
do ensino e as implicações para a política e reforma educacional. Comparando em suas
pesquisas os professores iniciantes com aqueles mais experientes, ele questionou ainda sobre o
que os professores sabem ou deixam de saber e o que faz com que ensinem de uma maneira
particular.
Para Gauthier et al. (2013), até antes de 1960, poucas pesquisas sobre o ensino
focalizavam a ação do professor em seu contexto de sala de aula. Corroborando, Shulman
(1986) afirma que, quando isso acontecia, elas costumavam abordar especificamente a
eficiência do professor no manejo da sala de aula, restringindo-se às atividades ali
desenvolvidas e não aos efeitos produzidos. Doyle (1986) apud Gauthier e Martineau (2001)
criticam os pesquisadores que estudaram a eficácia do ensino em sala de aula, por o terem feito
numa perspectiva bastante limitada, a qual considerava apenas o ensino da matéria e não as
ações que o professor realiza em sua totalidade.
Admitimos que estudos como esses, caracterizados como processo-produto,
constituíram-se a partir de 1950 num importante programa de pesquisa (BORGES, 2001).
Porém, segundo Tardif (2000), essas pesquisas estavam muito voltadas para a aprendizagem
dos alunos, e o professor era tido como mero influenciador desse processo.
Algumas investigações continuam a abordar o saber de forma distante do professor real
e de uma sala de aula. Assim, afirmam Gauthier et al. (2013), fora do contexto concreto de
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exercício do ensino, a ação docente pode ser considerada um saber sem ofício. Sobre a ação
docente, Schön (1994) apud Gauthier e colaboradores (2013) chamam de racionalidade técnica,
ao passo que desconsidera a complexidade e as dimensões concretas da ação pedagógica. Dessa
forma, os saberes docentes não são examinados à luz do contexto real e complexo da sala de
aula.
O dilema presente na questão da racionalidade técnica é que, priorizar o domínio do
conteúdo a ser ensinado, apenas, faz com que se secundarizem as questões pedagógicas e, como
relata Shulman (1986), é indispensável o equilíbrio entre as duas dimensões. De acordo com
Halliday (1990) apud Contreras (2002), a mentalidade da racionalidade técnica implica assumir
uma concepção “produtiva” do ensino, compreendendo o currículo e o ensino como meios para
alcançar finalidades predeterminadas, apresentadas como técnicas ou métodos de ensino.
De acordo com Contreras (2002), no exercício profissional, o docente técnico restringese ao cumprimento eficaz dos objetivos, não cabendo o questionamento das pretensões do
ensino. Contudo, a prática docente deve ser vista como um conjunto de situações problemáticas
influenciadas por diversos fatores em, que mais difícil do que decidir o tratamento a ser adotado,
é compreender e definir, com clareza, de que problema se trata e, consequentemente, as
avaliações e as decisões a serem tomadas. Contreras (2002, p. 97) complementa ainda que
“Definir o problema é, simultaneamente, entender o contexto no qual ele ocorre, a
complexidade de fatores coincidentes e a singularidade do caso que enfrentamos”.
Contrariamente ao que propõe a racionalidade técnica, se não há de forma definitiva a
definição do problema, não há, consequentemente, as definições de soluções ou tratamentos. É
dessa forma que, opondo-se ao proposto no comportamento técnico, Contreras (2002) revela
existir na ação docente outros componentes considerados “artísticos”, como a criatividade e os
improvisos. Ainda a respeito das incertezas e inconstâncias da ação docente, concordamos com
Contreras (2002, p. 103-104) quando diz que o elemento “artístico” da ação docente é
simplesmente a “[...] expressão da forma pela qual os docentes buscam respostas singulares
para situações incertas e complexas”.
De acordo com Borges (2001), diferentes tipologias foram propostas em relação aos
saberes e revelaram não somente a complexidade dos saberes dos professores, mas a existência
de lacunas nas pesquisas que tratam sobre o assunto. Como ressaltou a referida autora, Shulman,
ao mapear os diferentes programas de pesquisa sobre o ensino, identificou também novas
perspectivas de pesquisas a partir de lacunas deixadas. Ao pretender identificar a base de
conhecimentos (knowledge base) dos professores, seu trabalho trouxe mudanças no meio
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científico e político educacional, pois serviu e continua servindo como referência para as
reformas educativas.
No âmbito internacional, observamos a necessidade de avanços nas pesquisas científicas
tratando sobre o conhecimento dos professores, o que Tardif (2013) atribui ao fato de os
próprios professores não reconhecerem esses conhecimentos constituídos na prática. Para
Gauthier et al. (2013), o saber da ação pedagógica legitimado por meio da pesquisa e da própria
atividade do professor, quando integrado na formação desses profissionais, contribui para o
reconhecimento dos saberes da ação docente e, consequentemente, para a profissionalização do
ensino, sendo tais saberes aceitos e reconhecidos pela população como exclusividade de um
grupo: os professores. A esse grupo é atribuída a existência de um repertório de conhecimentos,
ou seja, um conjunto de habilidades e saberes que ele utiliza e mobiliza em sua ação. É sobre
esse repertório de conhecimentos que discutiremos na próxima seção.

1.3 O repertório de conhecimentos do professor e a profissionalização do ensino
Para Gauthier et al. (2013), toda profissão é permeada por saberes essenciais na
execução de suas tarefas e, assim, ocorre também com a profissão docente. Nesse sentido,
Oliveira (2010, p.19) conceitua profissão como “[...] um termo que se refere a atividades
especializadas. Que possuem um corpo de saberes específicos e acessível apenas a certo grupo
profissional, com códigos e normas próprias [...]”. No campo do ensino, o conjunto de saberes,
de conhecimentos, de habilidades e de atitudes necessárias ao professor para realizar
satisfatoriamente o seu trabalho constitui um repertório1 de conhecimentos tirados da prática
docente e, portanto, de grande relevância para a profissionalização do ensino.
Gauthier e colaboradores (2013) compreendem que o repertório de conhecimentos
próprios ao ensino não abrange todo o conhecimento dos professores, ele inclui,
especificamente, a parte formalizável, oriunda da prática em sala de aula e de importância na
profissionalização. Tal repertório, para esses autores, seria de grande importância porque
resolveria dois obstáculos presentes na Pedagogia: o não reconhecimento de saberes na ação
docente e a produção de saberes pelas ciências da educação sem considerar as condições
concretas do magistério. Gauthier et al. (2013, p. 20) apontam que “[...] ao contrário de vários
1

Gauthier et al. (2013) esclarecem que, ao contrário do reservatório de conhecimentos do ensino, que engloba
todos os saberes dos professores, o repertório de conhecimentos diz respeito unicamente à parte formalizável do
saber docente oriunda do exercício cotidiano do magistério em sala de aula.
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outros ofícios que desenvolveram um corpus de saberes, o ensino tarda a refletir sobre si
mesmo”. Estes autores ainda denunciam que o ensino é mantido numa espécie de cegueira
conceitual, tendo contribuído para isso algumas ideias equivocadas sobre ele.
A primeira ideia consiste em considerar que para ensinar basta saber o conteúdo. Dessa
forma, o ensino dependeria unicamente do conhecimento do conteúdo da disciplina. Embora
esse conhecimento seja fundamental, ele não é por si só suficiente. O ato de ensinar requer
muito mais que ter domínio da matéria, ele envolve diversas ações, dentre elas, o planejamento,
a organização, a avaliação e a gestão da classe. A outra crença admite que para ensinar basta
ter talento. Como em qualquer ofício, o talento é necessário, mas não basta por si só,
acrescentam-se a ele outros aspectos, tais como o trabalho e a reflexão que o acompanham.
Assim, “[...] reduzir essa atividade ao talento é no fim das contas, privar a maioria daqueles que
a exercem da contribuição dos resultados das pesquisas e, por conseguinte, da possibilidade de
melhor atuar junto as mais diversas clientelas” (GAUTHIER et al., 2013, p. 20).
Estes autores afirmam também que para ensinar basta ter bom senso, ignorando, dessa
forma, o simples fato de não existir um único senso, visto que ele é plural. De acordo com essa
ideia, para ensinar bastaria usar o próprio discernimento, e assim, não existiriam conhecimentos
e habilidades necessários ao magistério. Considerar que basta seguir a intuição é outra ideia
preconcebida. Agir intuitivamente é responder aos comandos interiores e não à deliberação
racional. É ainda, abster-se da reflexão sobre os saberes necessários ao ensino.
O saber experiencial, de grande importância em qualquer atividade profissional, leva a
crer que para desenvolver o ofício de ensinar basta ter experiência. Para Cormier et al. (1980)
apud Gauthier e colaboradores (2013), grande parte dos professores afirmam ter sido na própria
experiência, por meio de erros e acertos, que aprenderam a ensinar. No entanto, em sua prática,
o professor não pode adquirir tudo por meio da experiência, pois, assim como estes autores,
reconhecemos que a ação docente é alicerçada em um saber formal, adquirido anteriormente ao
saber experiencial. Como ressaltam Gauthier et al. (2013), reduzir o ensino ao saber da
experiência é ir contra a emergência do reconhecimento profissional dos professores, é ignorar
a existência de saberes específicos e a importância da formação universitária.
Por fim, outra ideia equivocada consiste em acreditar que para ensinar basta ter cultura.
A esse respeito, afirmam Gauthier e colaboradores (2013. p. 25), “[...] o saber cultural é
essencial no exercício do magistério, mas torná-lo como exclusivo é mais uma vez contribuir
para manter o ensino na ignorância”.
Além dessas ideias preconcebidas em relação ao ofício dos professores, Gauthier et al.
(2013), ressaltam vários problemas que permeiam a profissionalização do ensino, como por
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exemplo, o fato de ser uma profissão de massa, cuja força de trabalho permanece insuperável
entre as semiprofissões; a multiplicação das instituições de formação associada às crescentes
necessidades do sistema educacional no século XX; o ofício do professor, como uma atividade
altamente sindicalizada, tendo se instalado uma sólida cultura sindical; a imagem desvalorizada
e estereotipada de “ocupação para mulheres” ou de “carreira-por-falta-de-algo-melhor”, o que
inviabiliza o reconhecimento do magistério; as influências e controles políticos, por exemplo,
no que se refere ao salário dos professores, além da negação do reconhecimento e especificidade
e do valor dos saberes específicos à profissão; e, ainda, o descompromisso dos próprios
professores com o movimento de profissionalização, revelado pela ausência no debate sobre a
profissionalização.
Para Tardif (2013, p. 552), imerso num ambiente social complexo e instável, o ensino
nas escolas encontra-se cercado de conflitos e desafios diários, e, diante disso, o autor defende
que “[...] a profissionalização constitui certamente a transformação mais substancial que se faz
necessária na educação”. Do mesmo modo, compreendemos que a profissionalização do ensino
e a edificação de um repertório de conhecimentos específicos aos professores possam contribuir
para o reconhecimento da singularidade do trabalho docente e para o exercício profissional de
qualidade.
Nessa perspectiva, as décadas de 1980 e 1990, nos Estados Unidos, foram marcadas
pelo importante movimento de profissionalização, e, nesse cenário, iniciadores e defensores
desse movimento lançam, “[...] principalmente aos pesquisadores universitários da área de
ciências da educação, um veemente apelo para que se constitua um repertório de conhecimentos
profissionais para o ensino” (TARDIF, 2000, p. 1). Nesse contexto, afirma Tardif (2013) que o
movimento de profissionalização se cristaliza num verdadeiro movimento social, aspirando
fazer com que a profissão docente alcance nível equivalente (intelectual e estatutariamente) ao
de profissões bem estabelecidas como engenharia e medicina.
Nesse sentido, Tardif (2013) compreende que toda atividade profissional requer
conhecimentos científicos oriundos de pesquisas. Para o autor, o propósito do movimento de
profissionalização é fazer com que o ensino passe do estatuto de ofício para o de profissão em
sua integralidade, tendo como meta a construção de uma base de conhecimentos para o ensino.
Dessa forma é que, além de conhecer a natureza dos conhecimentos que constituem o ato de
ensinar, é preciso ainda identificar a eficácia dos mesmos para a prática pedagógica.
Os defensores do repertório de conhecimento afirmam a necessidade de os professores
poderem, em seu cotidiano, apoiar-se nesse repertório de modo que sejam validados nas
pesquisas e garantam a legitimidade e a eficácia do ensino (TARDIF, 2000). Dessa forma,
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Gauthier e colaboradores (2013) compreendem que a definição desse repertório, como corpus
de saberes orientadores da prática dos professores, é um dos caminhos para alcançar a qualidade
da formação docente. No entanto, embora se admita a pertinência do repertório de
conhecimentos, existe certo equívoco de alguns defensores desse repertório, ao sugerirem que

[...] seria possível regular a ação dos professores, modificar a formação
docente, mudar as políticas educacionais, e até mesmo resolver de uma vez
por todas os problemas do sistema escolar, usando tão somente a magia da
identificação de um repertório de conhecimentos próprios ao ensino
(GAUTHIER et al., 2013, p. 299).

De fato, o reconhecimento que se busca no processo de profissionalização do ensino não
se restringe ao reconhecimento do repertório de conhecimentos. No entanto, assim como
propõem Gauthier et al. (2013), acreditamos que a compreensão de que a ação docente exige
um conjunto de saberes formais que orientem sua prática representa um forte argumento para
persuadir a sociedade ao reconhecimento da existência de um conjunto de conhecimentos
específicos aos professores.
Ainda referente à profissionalização, de acordo com Gauthier et al. (2013), um
importante papel é atribuído às universidades. Elas assumem nesse processo o caráter de local
de produção e legitimação do saber, difusão e certificação de conhecimentos, garantia de
formação sistemática e de qualidade e aquisição do profissionalismo. Ressaltamos ainda que o
trabalho dos professores não se esgota nas relações com os saberes a serem ensinados. É
resultado de múltiplos condicionantes que nascem no próprio trabalho docente, nele
influenciando (horários, espaços, recursos disponíveis, dentre muitos outros). Portanto, a ação
docente não se desenvolve isoladamente (GAUTHIER; MARTINEAU, 2001), e isso precisa
ser considerado no processo de formação do professor. Nesse sentido, como uma das lógicas
consideradas nas diretrizes para os cursos de licenciatura, Ayres (2005, p. 188) destaca que
“[...] há na ação docente algo que não pode ser apreendido, teórica e abstratamente, durante a
formação, mas que é construído na ação, na medida em que esta coloca desafios até então
imprevistos, e que, portanto, não podem ser antecipados”.
Nessa perspectiva, Gatti (2009) afirma que a educação envolve pessoas com níveis
diferentes de conhecimentos, propondo-se a compartilhá-los, e os professores são essenciais
nessa intermediação. Deste modo, de acordo com Shulman (1986), o professor é alguém que
compreende alguma coisa não compreendida por outros (os alunos), e o ensino começa com o
entendimento do professor do que e como deve ser ensinado.
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Destarte, complementa Gatti (2009), o professor é figura imprescindível em qualquer
processo educativo. No entanto, afirma a autora, o cenário das condições de formação de
professores revela dados insatisfatórios em inúmeros estudos, e com o propósito de reverter
essa situação, as políticas deram início a um processo de reflexão e mudanças nos programas
de formação docente. Ainda que tais programas tenham avançado, Gatti (2009, p. 95) afirma
que “reverter um quadro de formação inadequada não é processo para um dia ou alguns meses,
mas para décadas”.
Para Gauthier et al. (2013), é indispensável caracterizar os saberes que sustentam a
prática do magistério e que, portanto, seriam incorporados aos programas de formação docente.
As inúmeras pesquisas desenvolvidas nesse sentido confirmam existir, de fato, um repertório
de conhecimentos pedagógicos que contribuem para o professor desempenhar melhor seu
ofício. De acordo com Gauthier e colaboradores (2013), o ofício dos professores caracteriza-se
simultaneamente pelos aspectos da estabilidade e da contingência. Embora permeada por
situações imprevisíveis, há de se reconhecer no fazer docente certa estabilidade, pois há nessa
ação sempre alguma coisa que se repete. Isso porque haverá sempre um contexto familiar, no
qual os dados nunca serão totalmente desconhecidos. A esse respeito, esses autores demarcam
oito traços que caracterizam e estruturam a ação docente, abordados por Van der Maren (1990),
a partir das observações de Herbert (1964) e de Bolster (1983):

(1) Uma pessoa (adulta) considerada dotada de saber (2) está regularmente em
contato (3) com um grupo (4) de pessoas (crianças) que considera estarem
aprendendo (5), e cuja presença é obrigatória (6) para ensinar-lhes (7) um
conteúdo socialmente determinado (8) por meio de uma série de decisões
tomadas em situação de urgência (GAUTHIER et al. 2013, p. 291).

Por outro lado, a ação docente assume um caráter contingente pelo fato de estar
subordinada a fenômenos como a incerteza, a imprevisibilidade, a instabilidade e a
complexidade. Para esses autores, existem na ação pedagógica situações contraditórias nas
quais cabe ao professor assumir por uma ou outra decisão. Por exemplo, na sala de aula deverá
fazer opções em avançar nos conteúdos ou atender às necessidades específicas dos alunos, optar
por envolver-se pessoalmente ou manter-se neutro, abstendo-se das emoções e dos
relacionamentos.
Essas e outras condições da ação docente revelam o que Perrenoud (1993) apud
Gauthier et al. (2013, p. 289) intitulam como “ofício impossível”, concordando que trata-se de
ofício no qual “[...] a posse de um saber universitário não garante em nada um grau elevado de
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bom êxito e no qual, por conseguinte, aquele que o pratica deve estar sempre lidando com a
obrigação de escolher e a eventualidade de um fracasso”.
Dessa forma, apoiados nas ideias de Doyle (1986), Gauthier et al. (2013) afirmam que
o trabalho docente é revestido de complexidade, o que para eles atribui-se aos seguintes
aspectos do ensino: (a) a multidimensionalidade, pois a sala de aula é permeada por vários
acontecimentos, (b) a simultaneidade, uma vez que esses acontecimentos se dão ao mesmo
tempo, (c) a imediatez, pelo fato de que as decisões a serem tomadas exigem certa urgência, (d)
a imprevisibilidade, visto que mesmo os melhores planejamentos não são “livres” de certos
improvisos, (e) a visibilidade, pois as ações na sala de aula se dão diante de um público e (f) a
historicidade, que reside no fato de que o ensino insere-se no tempo e a partir dele constrói-se
uma cultura na sala de aula. Tais características apontam como o próprio contexto da sala de
aula pode influenciar na atividade do professor, que ao gerir a matéria, não pode secundarizar
estas outras dimensões.
Nesse sentido, parece-nos pertinente abordar alguns aspectos em relação à
aprendizagem levantados por Gauthier et al. (2013) a partir da síntese de pesquisas tendo a sala
de aula como unidade padrão. Reunindo os resultados em duas categorias, esses autores
destacam a gestão da matéria e a gestão da classe como variantes que influenciam na
aprendizagem dos alunos.
No que se refere à gestão da matéria, Gauthier et al. (2013) remetem-se ao planejamento,
à interação com os alunos e à avaliação. A partir das ideias de Doyle (1986), destacam algumas
variáveis que influenciam no processo de aprendizagem, extraídas de seus estudos com
professores com níveis diferentes de experiências. Cabe ressaltar que não é intenção desses
autores propor uma espécie de “guia do bom professor”, pois, como afirmam, “[...] o professor
não pode se limitar a aplicar os resultados das pesquisas à situação, de maneira mecânica, mas
deve fazê-lo com discernimento, isto é, por meio de seu julgamento profissional” (GAUTHIER
et al., 2013, p. 179).
No que se refere ao planejamento, as pesquisas apontam que os professores mais
experientes dedicam menos tempo a essa tarefa. Além disso, a esse respeito, complementam os
autores: “Eles constroem planos incompletos, baseados em sua própria experiência e se
preocupam com o fluxo da atividade para um período relativamente longo (a semana),
contrariamente aos novatos, que planejam a curto prazo, isto é, por aula”(GAUTHIER et al.,
2013, p. 207). Assim, Clark; Dun (1991) e Yinger (1977) apud Gauthier et al.(2013) apontam
que os professores realizam seus planejamentos de modos diferentes, e identificam cinco
formas para isso: anual, por etapa, por unidade, semanal e diário.
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Para Gauthier e colaboradores (2013, p. 199), o bom planejamento é minucioso, mas
não rígido, afirmando que “Os professores que planejam de uma maneira demasiado rígida e
detalhada se concentram às vezes demais no conteúdo e não o bastante nas necessidades dos
alunos”. Os resultados das pesquisas também mostram parecer haver um reconhecimento de
que determinar a priori os objetivos da aula torna a aprendizagem facilitada. Da mesma forma,
há mais êxito na aprendizagem se ao planejar suas aulas o professor permitir que os alunos
relacionem os novos conhecimentos aos que já possuem. É indispensável também a clareza nas
estratégias e nos recursos disponíveis para as atividades propostas, adequando-as ao nível de
desenvolvimento dos alunos.
Quanto ao processo de interação com os alunos, as análises de Gauthier e colaboradores
(2013) mostram que professores eficientes despendem mais tempo para as atividades em
grandes grupos e obtêm maior ganho na aprendizagem. O maior número de atividades de classe
reflete em maior êxito dos alunos, mas devem constituir apenas um suplemento do trabalho de
classe. A aplicação de pré-testes e de conceitos integradores corretamente instituídos são
facilitadores da aprendizagem dos alunos, como afirma Walberg (1990) apud Gauthier et al.
(2013). Da mesma forma, contribui para a aprendizagem o uso de conceitos de maneira lógica,
porém, redundantes, assim como as retroações corretivas. Como afirma Walberg (1990) apud
Gauthier et al. (2013, p. 220), “[...] as pesquisas na área do ensino mostram que a retroação
corretiva dispensada rapidamente aos alunos, de modo que eles não passem muito tempo a
trabalhar com respostas incorretas beneficiam a aprendizagem [...]”. Outros autores
complementam que

Diante de uma resposta incorreta, os professores eficientes podem retomar, se
necessário, a parte da lição ou a lição toda em que há problemas de
compreensão. Por outro lado, diante de uma resposta correta, esses mesmos
professores indicam porque é assim (ROSENSHINE; STEVENS, 1986, apud
GAUTHIER et al., 2013, p. 220).

De acordo com Gauthier et al. (2014), é importante o professor verificar constantemente
a compreensão dos alunos, pois evita erros de compreensão durante o aprendizado e, além disso,
a frequência de utilização de perguntas permite maior motivação dos alunos se deles exigirem
criatividade e ideias próprias. Para Dunki, Biddle (1974) apud Gauthier e colaboradores (2013),
professores que respondem suas próprias perguntas acabam não gerando a aprendizagem dos
alunos, e o emprego de elogios aos alunos, afirmam esses autores, tem covariância direta com
o sucesso na aprendizagem, principalmente quando proferidos de forma menos geral e mais
direcionada.
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Por fim, referente à gestão da matéria, a avaliação da aprendizagem é também uma
variável que influencia na aprendizagem, e, de acordo com Walberg (1990) apud Gauthier et
al. (2014), a avaliação frequente permite maior êxito no estímulo da aprendizagem pelo fato de
promover a retroação intermitente.
O objetivo de avaliar os aprendizados é verificar se os alunos conseguem reconstituir o
que aprenderam nas atividades desenvolvidas (GAUTHIER et al., 2014). Para Reynolds (1992)
apud Gauthier e colaboradores (2013), professores competentes utilizam maior variedade de
formas de avaliação. Assim, é importante que as avaliações possuam frequência moderada e
que o nível cognitivo das questões seja adequado ao tipo de conhecimento, habilidades e
objetivos desejados. Além do mais, ressaltam Gauthier et al. (2013), é importante que os
professores reconheçam certa responsabilidade em relação ao aproveitamento e à aprendizagem
dos alunos.
Assim como a gestão da matéria, a gestão da classe surge como uma variável de grande
importância para a aprendizagem dos alunos. Para Doyle (1986) apud Gauthier et al. (2013),
trata-se do conjunto de regras e disposições que tornam possíveis a criação e manutenção de
um ambiente adequado para o processo de ensino e aprendizagem. Na definição proposta por
Roy (1991, p. 242) apud Gauthier et al. (2013), tal conjunto engloba “[...] decisões relativas à
seleção, à organização e ao sequenciamento de rotinas de atividades, de rotinas de intervenção,
de rotinas de supervisão e de rotinas de execução”.
Desse modo, Gauthier e colaboradores (2013) concordam que, já no início do ano, os
professores revelam um grande empenho para melhor conhecer seus alunos e, dessa forma,
podem prever os problemas na gestão da classe e quais as atitudes mais adequadas para essas
situações. Na sala de aula, as interações caracterizam-se, entre outras coisas, pela supervisão e
aplicação de regras, medidas e sanções disciplinares.
Os estudos mostraram que os professores bem-sucedidos quanto à gestão da classe
optam pelas intervenções breves e feitas em particular e, dessa forma, não causam interferências
no bom andamento das atividades. Ao acompanhar de perto o desenvolvimento dessas
atividades, os professores podem prever comportamentos indesejáveis e adotar as medidas
cabíveis. Para Gauthier et al. (2013), além de estabelecer as regras e lembrá-las frequentemente,
os professores precisam assegurar que irão agir caso elas sejam violadas. A esse respeito, Butler
(1987) apud Gauthier e colaboradores (2013) acrescentam que as consequências para as
transgressões das regras devem ser planejadas de forma sistemática e antecipadamente.
De acordo com as análises, a capacidade de supervisão durante as atividades relacionase positivamente com o bom desempenho na gestão da classe, e o fato de “circular” na sala de
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aula mostra-se enriquecedor no desempenho dos alunos. Para Gauthier et al. (2014) o apoio
inicial é indispensável, sendo retirado, progressivamente, em função das necessidades dos
alunos. Além, disso, tarefas de classe mais desafiadoras exigem maior supervisão e apoio dos
professores.
Gauthier et al. (2013), mediante essas análises, ressaltam ser necessário que os alunos
compreendam porque suas atitudes são intoleráveis e que, de acordo com o apontado nos
resultados, bons gestores utilizam algumas medidas preventivas, minimizando as frequências
de comportamentos indesejáveis, entre elas:
1) a habilidade de executar várias tarefas simultaneamente (“overlapping”);
2) a habilidade de dar aulas de maneira a manter a atenção dos alunos voltada
para a matéria (“signal continuity and momentum in lesson”), 3) a habilidade
de empregar técnicas de exposição do conteúdo e de questionamento, a fim de
manter o grupo atento e empenhado (“group alerting and accountability in
lessons”); 4) a vigilância (“withiness”)(BROPHY, 1983apud GAUTHIER et
al. 2013, p. 257-258).

A respeito das medidas disciplinares, Gauthier et al. (2013) verificaram que, diante de
comportamentos inadequados, os professores devem antecipadamente alertar os alunos sobre
as consequências e só então aplicar as possíveis punições. Entretanto, Doyle (1990) apud
Gauthier e colaboradores (2013) ressaltam que as punições e suspensões precisam estar
inseridas num sistema de regras bem estabelecido, destacando ainda que elas não são por si
mesmas estratégias educativas. Segundo os autores, resultados preliminares de estudos apontam
que, nas escolas onde as punições foram eliminadas, não houve o aumento de desvios
comportamentais. Além disso, formas mais severas de punições, como as suspensões e as
punições físicas, aparecem como estratégias contestáveis e ineficazes.
No que se refere às recompensas, elogios e felicitações direcionados aos alunos, as
análises de Gauthier et al. (2013) revelam que esses últimos devem ser claramente relacionados
ao assunto e são mais eficazes quando substituídos por comentários escritos e precisos. Quanto
às recompensas do tipo materiais, como prêmios, por exemplo, acredita-se que possam exercer
pouco efeito sobre a motivação ou até mesmo desencadeie efeitos negativos (GRISWOLD et
al., 1985 apud GAUTHIER et al., 2013).
Nesse sentido, parece-nos pertinente que a identificação de um repertório de
conhecimentos específicos ao professor esteja relacionada ao reconhecimento e valorização da
profissão docente. Longe de propor um “guia do bom professor”, nossa pretensão nessa
abordagem foi revelar aspectos que condicionam e caracterizam o trabalho docente.
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Principalmente nas últimas páginas, abordamos algumas estratégias que se revelaram mais
eficazes ao trabalho do professor extraídas da síntese de pesquisas da ação docente na sala de
aula realizada por Gauthier e colaboradores (2013).
Concordamos com estes autores, ao reconhecerem em suas análises a importância de
que os estudos sobre a ação docente priorizem o trabalho do professor em classe, considerando
a relevância desse lugar como unidade de desenvolvimento do ensino-aprendizagem. A
literatura investigada por Gauthier et al.(2013), que resultou na identificação de duas dimensões
pedagógicas fortemente imbricadas (a gestão da classe e a gestão da matéria), aponta para três
importantes momentos de intervenção pedagógica, a fase de planejamento, a fase de interação
com os alunos e a fase de avaliação e de controle da gestão do conteúdo e gestão da classe.
Essa imersão revela, para esses autores, que há na ação docente alguns comportamentos que,
sendo mais eficazes do que outros, influenciam positivamente na aprendizagem dos alunos.
Ainda segundo Gauthier e colaboradores (2013), é no contexto real da prática que o professor
é chamado a utilizar os conhecimentos produzidos na pesquisa. A esse respeito, Fernstermacher
(1986, p.43) apud Gauthier et al. (2013, p. 286), defendem que “[...] não se deve visar a
aplicação dos resultados das pesquisas pelo professor, mas à modificação da racionalidade
prática dele a partir desses resultados”.
Dessa forma, nossas pretensões, ao trazer esses resultados, pautaram-se em permitir a
reflexão sobre o trabalho docente e as ações que o professor realiza diariamente. Portanto, nosso
intuito aproxima-se com o desses autores, ao analisarem minuciosamente o que indicavam os
resultados sobre o ensino e aprendizagem, revelando que não era seu objetivo determinar a ação
a ser empreendida, “[...] mas simplesmente informar o professor, levá-lo a refletir sobre o que
acontece e sobre o que ele poderia fazer, talvez até transformar suas crenças e a natureza de seu
raciocínio prático” (FENSTERMACHER, 1986, 1978 apud GAUTHIER et al., 2013, p. 300).
Nesse sentido, abordaremos nas próximas seções o saber dos professores como
conhecimentos que alicerçam a ação docente e que precisam ser considerados na formação de
professores.

1.4 O saber
De acordo com Tardif (2002), as pesquisas etnográficas que versam sobre o saber,
principalmente na área da educação, mostram certo excesso ao transformar tudo em saber, e,
dessa forma, a lógica de discutir o saber deixa de existir a partir do momento em que tudo
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(hábitos, emoções, opiniões, maneiras de fazer etc.) passa a ser considerado saber. Na verdade,
o autor não se opõe às pesquisas que investigam a existência de saberes informais, tácitos e
experienciais na ação docente, mas ao fato de designá-los de forma pouco clara e muito
imprecisa.
Nesse sentido, estabelecer uma concepção global sobre o saber é, inevitavelmente,
deparar-se com riscos, pois tal definição é sempre subordinada a escolhas e interesses. Contudo,
Tardif (2002, p. 193) afirma que, “na verdade, ninguém é capaz de produzir uma definição do
saber que satisfaça todo o mundo, pois ninguém sabe cientificamente, nem com toda certeza, o
que é um saber”. Tais circunstâncias tornam o saber algo relativo e passível de revisões.
De acordo com Tardif (2002), as pesquisas apontam que, quando questionados sobre o
seu saber, os professores remetem-se aos conhecimentos adquiridos nas universidades, aos
saberes curriculares, aos originados na família, aos programas de ensino, aos livros didáticos, à
formação profissional, às suas próprias experiências profissionais etc. Nessa direção, estas
concepções aproximam-se do que Selles, Andrade e Carmo (2011, p. 364), apoiados nas ideias
de Tardif (2002), caracterizam os saberes docentes como um “[...] amálgama sincrético e
heterogêneo de saberes e conhecimentos provenientes de variadas fontes, adquiridos pelos
professores em diferentes momentos de sua trajetória escolar ou mesmo de sua história de vida”.
Para Santos (2010), o saber aproxima-se de contextos reais, relaciona-se com sujeitos
concretos, refere-se a um objeto em construção e articula-se a um contexto mais amplo. Nesta
mesma direção, o saber dos professores provém de seu meio familiar, do meio cultural, da sua
formação escolar anterior, das relações entre pares, dos cursos de capacitação, das instituições
de ensino superior, dentre outros. Por esse motivo, assim como Tardif (2002), compreendemos
que o saber dos professores se origina na confluência de saberes oriundos de diversas fontes.
Dessa forma, a respeito do saber dos professores, Tardif (2002, p. 18) considera tratarse de um saber “[...] plural, compósito, heterogêneo, porque envolve, no próprio exercício do
trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos, provenientes de fontes variadas e,
provavelmente, de natureza diferente”. Reconhecendo alguns elementos constitutivos no
trabalho docente, o autor destaca que

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. (TARDIF, 2002, p. 11).
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Na percepção de Tardif (2002), os resultados das pesquisas a respeito dos saberes que
alicerçam o trabalho e a formação de professores evidenciam que, antes de iniciar a carreira, o
professor já possui determinados conhecimentos e habilidades sobre a ação de ensinar. São
saberes herdados de experiências familiares e escolares anteriores e que podem perdurar por
toda vida profissional. Decorre daí, que os saberes dos professores não são exclusivamente por
eles produzidos. Como afirma Tardif (2002), muitos deles transcendem ao ofício de ensinar, e,
portanto, são exteriores, uma vez que provêm de lugares sociais anteriores ao seu ofício. Assim
é que, além de plural, o saber dos professores também é temporal, pois “[...] é adquirido no
contexto de uma história de vida e de uma carreira profissional (TARDIF, 2002, p. 19-20).
Dessa forma, a temporalidade influencia na construção do saber do professor, pois é
progressivamente que o professor aprende a ensinar.
Considerando, então, que os saberes dos professores são adquiridos através do tempo,
Tardif (2002) apresenta três sentidos que comprovam isso. O primeiro é que, como já
mencionado anteriormente, boa parte do que o professor sabe sobre seu “fazer” origina-se de
sua história de vida, principalmente escolar, e ao longo do tempo, torna-se mais estável
(TARDIF, 2002). A esse respeito, as pesquisas revelaram que

Os alunos passam pelos cursos de formação de professores sem modificar suas
crenças anteriores sobre o ensino, e, quando começam a trabalhar como
professores, são principalmente essas crenças que eles reativam para
solucionar seus problemas profissionais (TARDIF, 2002, p. 261).

Os saberes dos professores são temporais, também, pelo fato de que é nos primeiros
anos de trabalho que eles moldam seu “fazer” e estruturam sua prática profissional. Conhecida
como fase de exploração (HUBERMAN, 1989; HUBERMAN et al., 1989 apud TARDIF,
2002), este é um período caracterizado pelo estabelecimento de rotinas de trabalho e intensa
aprendizagem, levando à edificação do saber experiencial. De acordo com Tardif (2002), essa
edificação refere-se aos truques, às rotinas e aos modelos de gestão. Por fim, para o autor, os
saberes são temporais também pelo fato de serem utilizados e desenvolvidos durante a carreira
como um processo longo e marcado por fases e mudanças.
Aludindo aos saberes que servem de base para o ensino, Tardif (2002) aponta que eles
são, simultaneamente, existenciais, sociais e pragmáticos. São existenciais pelo fato de o
professor pensar a partir de sua história de vida intelectual atravessada pelos aspectos
emocionais, afetivos e pessoais acumulados ao longo de sua existência. Dessa forma, o
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professor é um sujeito existencial comprometido com sua própria história. Tardif (2002, p. 104)
destaca que

Nas pesquisas de campo ou nas atividades de formação realizadas em parceria,
fazer perguntas aos professores sobre seus saberes equivale, de uma certa
maneira, a levá-los a contar a história de seu saber-ensinar, através das
experiências pessoais e profissionais que foram significativas para eles do
ponto de vista da identidade pessoal.

Segundo o autor, os saberes docentes são sociais pelo fato de serem plurais e adquiridos
em tempos diversos, além de serem produzidos e legitimados em grupos sociais. E são
pragmáticos, pois os saberes que o constituem relacionam-se ao trabalho e às funções dos
professores.
Compreendemos, portanto, que o saber dos professores é constituído por aspectos
sociais e individuais, e ignorar a existência de um desses aspectos, ressalta Tardif (2002), é cair
em dois equívocos, o mentalismo e o sociologismo. O primeiro consiste em restringir o saber
dos professores apenas a processos mentais, baseados na atividade cognitiva do indivíduo.
Dessa forma, considera-se que o conhecimento e a realidade relacionam-se somente com o
indivíduo, adotando-se, assim, uma posição tão somente subjetivista.
Apontando alguns fatores que tornam o saber social, ressalta-se o fato de que o saber é
partilhado por um grupo comum (professores), seus próprios objetos são sociais (práticas
sociais) e são adquiridos, modificados e incorporados no contexto de socialização profissional.
Desconsiderar os aspectos políticos, sociais e econômicos e estudar os saberes de forma
dissociada do contexto em que são produzidos é, de certa forma, uma ingenuidade (SANTOS,
2010).
Dessa forma, Tardif (2002) apresenta cinco ponderações que revelam o aspecto social
no saber dos professores. São elas: (1) é um saber social por ser partilhado por um grupo
(professores), com mesma formação e estrutura de trabalho coletiva; (2) é um saber cuja posse
e utilização está inserida num sistema comum, resultando da negociação entre diversos grupos;
(3) é um saber social “[...] porque seus próprios objetos são objetos sociais, isto é, práticas
sociais” (TARDIF, 2002, p. 13). Portanto, o professor é alguém que trabalha com outros sujeitos
(alunos) a fim de um projeto (educar, transformar), estabelecendo relações complexas; (4) é um
saber social porque “o que o professor ensina” e “a maneira que o professor ensina” modificase com o tempo, não se baseando em nenhuma ciência ou lógica; e (5) é social por ser um saber
adquirido num contexto social, não completamente definido, e modificado ao longo da história
profissional do professor.
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Por outro lado, embora reconhecida a existência do aspecto social no saber docente,
como apontado anteriormente, é preciso ter cautela para não cair no sociologismo, que na
perspectiva de Tardif (2002, p. 14), “[...] tende a eliminar totalmente a contribuição dos atores
na construção concreta do saber”. Nessa óptica, concordamos com o autor que o sociologismo
tende a privar os professores da possibilidade de transformação da sua condição e da sua ação,
tornando-os “bonecos de ventríloquo”. Em suma, há de se reconhecer que o saber dos
professores é social, ligado a situações complexas com outros atores, mas ao mesmo tempo é o
saber deles próprios, portanto, individual.
Como ressalta Tardif (2002), os estudos por ele realizados também revelaram existir na
ação docente certa hierarquização de saberes, decorrente da própria pluralidade aqui já
brevemente abordada. De certa forma, os professores tendem a priorizar aquele saber que ele
mais utiliza em sua ação, sobrepondo-o em relação aos outros saberes, como ocorre com o saber
experiencial. No entanto, ainda que o saber experiencial seja o norteador da prática do
professor, o “fazer” docente é condicionado pela confluência de todos os outros mobilizados
em sua ação.
Enfim, o professor possui saberes que são “[...] temporais, plurais e heterogêneos,
personalizados e situados, e que carregam consigo as marcas de seu objeto, que é o ser humano”
(TARDIF, 2002, p. 269). São plurais, pois provêm de diversas fontes e não formam um
repertório de conhecimentos unificado, pois o professor não adota uma só teoria ou concepção
para sua prática, pelo contrário, utiliza muitas delas. Além disso, os próprios objetivos e saberes
são também heterogêneos, visto que, em sua ação, os professores buscam atingir diferentes
tipos de objetivos, e isso requer tipos de competências diferentes.
Os saberes dos professores são personalizados, pois, afirma Carter (1990) apud Tardif
(2002), não se restringem a saberes objetivados e formalizados, mas a saberes apropriados,
subjetivados e dificilmente dissociados das pessoas e suas histórias. São ainda situados, pois é
em relação a uma situação de trabalho que os saberes são elaborados e ganham sentido. Além
disso, os saberes dos professores carregam as marcas do ser humano, isso porque o próprio
objeto do trabalho docente são seres humanos, que, embora em grupo, precisam ser atingidos
individualmente. Decorre daí a necessidade de que o professor conheça e compreenda o aluno
particularmente e seja sensível quanto às diferenças que apresentam. Sobre esse último aspecto,
Tardif (2002, p. 267) revela que tal “[...] sensibilidade exige do professor um investimento
contínuo e a longuíssimo prazo, assim como a disposição de estar constantemente revisando o
repertório de saberes adquiridos por meio da experiência”.
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Reconhecendo a pluralidade e complexidade dos saberes que integram a prática docente,
de certa forma aqui apresentada, na próxima seção os descreveremos por meio da perspectiva
de diferentes autores que aludem sobre o saber do professor.

1.5 Diferentes tipologias para os saberes dos professores
Discutir os saberes dos professores é lidar com uma proliferação de tipologias que, de
certa forma, dificultam a compreensão da noção do “saber”. É o que se denomina “pluralismo
epistemológico” do saber do professor. Tardif (2002) destaca que as pesquisas sobre o saber
empregam teorias e métodos muito variados, propondo diversas concepções a esse respeito.
Desse modo, os estudos realizados por Shulman (1986), buscando mapear os programas
de pesquisa sobre o ensino, evidenciaram três categorias nas quais se resumem os
conhecimentos dos professores. A primeira delas, o conhecimento do conteúdo, refere-se aos
conhecimentos específicos da área de formação que o professor deve dominar para que possa
criar mecanismos para o ensino. A segunda, o conhecimento pedagógico do conteúdo, diz
respeito ao conhecimento do que e como ensinar, permitindo a criação das estratégias
metodológicas. A terceira, o conhecimento curricular, refere-se aos conteúdos a serem
ensinados e escolhas de materiais e metodologias para ensinar.
Para Shulman (1987), caso o conhecimento dos professores viesse a ser descrito na
forma de manual ou outro instrumento que orientasse o conhecimento, ele deveria incluir, no
mínimo, os seguintes aspectos: conhecimento de conteúdo; conhecimento pedagógico geral;
conhecimento de currículo; conhecimento de conteúdo pedagógico; conhecimento sobre os
alunos e suas características; conhecimento do contexto educacional; e conhecimento dos fins,
propósitos e valores educacionais e sua base filosófica e histórica. Dentre todos estes aspectos,
o autor destaca o conhecimento do conteúdo pedagógico, pelo fato de que esse abrange distintos
corpos de conhecimentos do ensino: o conteúdo e a pedagogia.
Enumerando as fontes da base do conhecimento de ensino, Shulman (1987) elenca
quatro principais: (1) perícia no conteúdo de uma disciplina específica, (2) materiais e estruturas
educacionais, (3) perícia na educação formal e (4) a sabedoria da prática. A primeira diz respeito
ao conhecimento, entendimento, habilidade e disposição que devem ser aprendidas pelos
alunos, o que implica que o professor deve ter conhecimento de um quadro muito mais amplo
do que somente da matéria a ser ensinada, além de distinguir o que é essencial e o que é
periférico a ser ensinado. A segunda refere-se ao fato de que o professor precisa conhecer seu
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“território de ensino”, referindo-se, portanto, aos materiais, instituições, organizações e
mecanismos do ensino. A terceira diz respeito ao corpo de literatura sobre processos de
escolarização, ensino e aprendizagem, incluindo achados e métodos de pesquisa empírica na
área de ensino, aprendizagem e desenvolvimento humano, fundamento normativo, filosófico e
ético da educação. Por fim, a sabedoria da prática por si mesma constitui máximas para guiar a
prática dos professores.
Selles, Andrade e Carmo (2011) reconhecem que o conhecimento do professor advém
de diversas fontes e, dessa forma, não podem resumir-se à mera aplicação de conhecimentos
universitários. Além do mais, compreendem que é na complexidade do cotidiano que os
professores passam a mobilizar os diversos saberes. Para além de um local de aplicação de
saberes, a escola configura-se como um espaço de produção de conhecimentos.
Para Lopes (1999) apud Carmo (2013), os saberes científicos e cotidianos constituem o
conhecimento escolar e, na transposição didática, para serem ensinados, os saberes científicos
são “traduzidos” e reconstruídos. Essa reconfiguração do conhecimento científico no espaço
escolar passa por um processo de transformação. O autor acrescenta que a seleção curricular
envolve sujeitos de diferentes esferas, mas é no cotidiano do professor que tais escolhas se
concretizam.
No âmbito das reformas educacionais, Carmo (2013) aponta que atualmente o
conhecimento escolar é um elemento recorrente nas pesquisas sobre o currículo, existindo,
nesse sentido, duas correntes de pensamento. A primeira compreende a organização do
conhecimento escolar como sequência de conteúdos, enquanto na segunda, o conhecimento
escolar é um processo no qual o conhecimento cientifico é reestruturado, e outros saberes são
produzidos na escola (LOPES, 1993 apud CARMO 2013).
Selles, Andrade e Carmo (2011) enunciam algumas hipóteses envolvendo o estudo das
relações entre os saberes docentes e os conhecimentos escolares na formação de professores. A
primeira é a necessidade de superação da dicotomia presente na formação inicial, em que os
conteúdos das áreas específicas são privilegiados em relação aos didático-pedagógicos. Nesse
sentido, também há influências da concepção dos professores que consideram o domínio dos
conteúdos como suficiente para saber ensinar. A segunda se refere à invisibilidade das
disciplinas escolares em sua relativa autonomia histórica e epistemológica, em face da razão
pedagógica e científica da área de origem. A terceira está circunscrita na construção do saber
docente de forma hierarquizada, também relacionada à identidade anfíbia desse profissional,
que é ao mesmo tempo, professor e pesquisador. E, por último, o distanciamento existente entre
os espaços de formação e a escola, e, consequentemente, entre a teoria e a prática.
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Na perspectiva de Gauthier et al. (2013) vários são os saberes mobilizados na ação do
professor, classificados como saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes das ciências
da educação, saberes da tradição pedagógica, saberes experienciais e saberes da ação
pedagógica, que serão, nesse momento explicitados.
Os saberes disciplinares consistem nos saberes produzidos pelos pesquisadores e
cientistas nas diversas áreas. Portanto, são saberes que os professores não produzem, mas
utilizam em sua ação. Os saberes curriculares referem-se àqueles que a escola seleciona e
organiza, transformando-os num corpus a ser transmitido nos programas. Os saberes das
ciências da educação consistem no conjunto de saberes a respeito da escola, desconhecidos por
outros indivíduos e outras profissões, ou seja, é um saber que permeia a condição profissional
do professor. Os saberes da tradição pedagógica são aqueles oriundos de nossas histórias
individuais e que acabam se cristalizando em nossas ações. Os saberes experienciais são
oriundos do exercício profissional dos professores, porém, são criticados pela ausência de
julgamentos públicos e científicos, o que, de acordo com Gauthier e colaboradores (2013),
acaba por limitar esses saberes. E, finalmente, os saberes da ação pedagógica consistem em
saberes experienciais validados na jurisprudência por meio da pesquisa. De acordo com Santos
(2010), uma vez públicos e testados cientificamente, os saberes da experiência são reconhecidos
e legitimados e passam então a compor os saberes da ação pedagógica.
Outra categorização, proposta por Porlán, Rivera e Martín (1997) e abordada nos
estudos de Santos (2010), refere-se aos saberes compreendendo quatro categorias: Saberes
acadêmicos, como aqueles saberes relacionados com o conteúdo, saberes psicológicos,
pedagógicos, didáticos e epistemológicos. Saberes baseados na experiência são as ideias, as
crenças e os princípios construídos conscientemente pelos professores em suas ações na sala de
aula. Saberes das rotinas e guiões de ação, constituídos pelos esquemas tácitos, prevendo os
acontecimentos em sala de aula que, para esses autores, são necessários e inevitáveis na ação
pedagógica, configurando-se como passos a serem seguidos, mas que são passíveis de
modificações. Por fim, as teorias que justificam as crenças dos professores, na forma de
tradições que se distanciam dos saberes teóricos, ao que o autor chamou de teorias implícitas.
As divergentes abordagens sobre o saber reafirmam o seu caráter plural, formando um
corpus de conhecimentos oriundos de várias fontes, não podendo a ação docente restringir-se a
apenas um de seus tipos. Quanto aos saberes que compõem a prática dos professores, Gauthier
et al. (2013) dão destaque aos saberes da ação pedagógica, enquanto Porlán, Rivera e Martín
(1997) enfatizam o saber baseado na experiência e nas rotinas e guiões de ação. Já Shulman
(1986; 1987) enfatiza o conhecimento pedagógico do conteúdo, partindo do pressuposto de que
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não podemos ensinar o que não dominamos. Como abordaremos na próxima seção, Tardif dá
maior ênfase aos saberes experienciais, destacando que estes saberes precisam ser legitimados
e valorizados no processo de formação de professores.
A variedade de categorizações dos saberes, vista aqui a partir desses autores, aponta
para a necessidade de que as pesquisas, ao invés de apresentarem novas classificações, invistam
na sumarização desses saberes, para assim, viabilizar a identificação daqueles que melhor
descrevem a prática pedagógica do professor.
Após apresentarmos essas classificações aludindo ao saber dos professores, de acordo
com nossa proposta de estudo, consideramos importante, nesse momento, abordarmos essa
questão a partir dos estudos de Tardif.

1.6 Saberes docentes na perspectiva de Tardif
O saber é definido como um “[...] constructo social produzido pela racionalidade
concreta dos atores, por suas deliberações, racionalizações e motivações, que constituem a fonte
de seus julgamentos, escolhas e decisões” (TARDIF, 2002, p. 223). No entanto, a relação dos
professores com os saberes, muitas vezes, expressa-se de forma exteriorizada. A produção e
legitimação dos saberes científicos se dá nas universidades e compete ao professor apropriarse dos saberes produzidos, controlados e legitimados por outros. Para o autor, a relação de
exterioridade do professor com seus saberes remonta a questões históricas e culturais no
percurso da modernidade.
Segundo Carmo (2013), a tipologia dos saberes docentes proposta por Tardif (2002) está
baseada nas fontes de onde se originam e são constituídos por saberes da formação profissional,
saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais. Elucidando tais categorias,
Tardif (2002) afirma que os saberes da formação profissional se referem ao conjunto dos
saberes transmitidos nas instituições de formação de professores, nos quais, de acordo com
Santos (2010), inserem-se os saberes pedagógicos. Os disciplinares consistem em saberes
transmitidos nas diversas disciplinas dos cursos universitários. Carmo (2013), com base nos
estudos de Tardif, concorda que tais saberes são, por vezes, aprendidos sem diálogo com as
disciplinas da prática educativa, cabendo ao professor, em sua ação docente, incorporá-los em
sua prática. Também conhecidos como programas escolares, os saberes curriculares “[...]
correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição
escolar categoriza e apresenta os saberes sociais [...]” (TARDIF, 2002, p. 38). Os experienciais,
caracteriza o autor, consistem em saberes desenvolvidos pelos professores no exercício de sua
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profissão e são compostos por todos os demais. Estes se originam da prática cotidiana e nela
são validados, pois é por meio deles que os professores retraduzem, julgam, avaliam e
ressignificam o processo de ensino. Portanto, ao contrário dos outros saberes, os experienciais
são frutos do trabalho do professor, originando-se na prática docente e nela validados.
Nesse mesmo sentido, Gatti (2009) destaca a importância da prática na formação
docente, afirmando que os professores desenvolvem sua professoralidade não somente na sua
formação inicial, mas também nas suas experiências com a prática docente, nos
relacionamentos inter-pares e no contexto das redes de ensino. Para essa autora, além das
competências técnicas e operacionais, o desenvolvimento profissional passou ultimamente a
valorizar um saber baseado nos modos de agir e pensar. Tornar público o saber experiencial é
importante, porque permite a aproximação entre as universidades e as escolas, como também a
reflexão sobre como e por quem estão sendo selecionados os saberes a serem ensinados nas
escolas.
Para Tardif (2000), o saber dos professores é adquirido pela experiência e relaciona-se
com situações vividas em sua prática, por esse motivo, é um saber situado. O autor destaca
ainda, que

O saber resulta de um processo de construção pelo qual cada pessoa atribui
um significado pessoal às suas experiências. O saber é construído no decorrer
de interações sociais num determinado contexto, trata-se, portanto, de um
saber interativo, socialmente partilhado e fortemente ancorado num contexto
(TARDIF, 2000, p. 16).

Nesse sentido, o saber relaciona-se com as perspectivas individuais dos sujeitos, e, por
esse motivo, é variável de um professor para outro. De acordo com Tardif (2000), a
profissionalização torna os professores peritos, baseando e legitimando suas ações em saberes
eficazes. Consequentemente, a profissionalização relaciona-se, de certa forma, ao prestígio e à
perícia dos professores.
O conhecimento de professores, portanto, é formado por saberes permeados por
inúmeras questões normativas, éticas e políticas. É, então, um equívoco compreender esse
conhecimento como a soma de saberes ou competências capazes de serem catalogados e
utilizados como “manual de competências” (TARDIF, 2013). O autor elenca algumas
conclusões advindas de seus estudos sobre a pesquisa internacional dos conhecimentos de
professores, que revelam a complexidade da ação docente. Ele destaca que (1) os
conhecimentos dos professores não são teóricos, pois eles provêm de uma epistemologia da
prática, (2) parecem ser determinados pelo contexto das interações com os alunos, (3) são
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ancorados em sua experiência de vida no trabalho e (4) parecem ser marcados pelo contexto
sócioeducacional e institucional no qual o professor atua.
No entanto, persiste ainda uma ideia errônea e muito disseminada de que ensinar é uma
tarefa simples, na qual é suficiente ao professor possuir um maior nível de conhecimentos sobre
determinada matéria do que os alunos (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2001). A esse respeito,
Tardif (2002) defende que nenhum saber é por si só formador e que não basta saber algo, é
preciso saber ensiná-lo. Nesta direção, Oliveira (2010) destaca que o problema da identidade
do magistério, presente nessa ideia, está relacionado com sua herança e tradição na crença da
vocação e do sacerdócio.
Carvalho e Gil-Pérez (2001) aproximam-se do pensamento de Tardif (2002) ao
defenderem que muitos dos problemas relacionados à prática docente não adquirem sentido até
que o professor se confronte com eles em sua própria prática. Frente aos diversos dilemas
presentes na profissão docente, como as más condições de trabalho, as jornadas de trabalho
exaustivas e a ausência de planos de carreira, observa-se um grande número de profissionais
em exercício descontentes com a profissão.
Dessa forma, de grande relevância na construção da professoralidade, os saberes
experienciais são formados por três objetos: “[...] a) relações e interações que os professores
estabelecem e desenvolvem com os demais atores no campo da sua prática; b) as diversas
obrigações e normas às quais seu trabalho deve submeter-se; c) a instituição enquanto meio
organizado e composto de funções diversificadas” (TARDIF, 2002, p. 50). Para o autor, tais
objetos constituem a prática docente e se revelam na e através dela. São, portanto, condições da
profissão.
Assim, conforme destaca Carmo (2013, p. 22), “[...] a prática docente não pode ser
examinada sem considerar os vínculos entre os saberes relativos ao exercício da docência e os
objetos de ensino de que se ocupam os professores no seu trabalho cotidiano”. Esse autor
ressalta ainda que, enquanto para Shulman (1986) uma base de conhecimentos relativa ao
ensino é construída através da reflexão na ação pedagógica, para Tardif (2002), ela tem
constituição temporal e é construída por meio da experiência.
Compreendemos, então, que a prática docente permite o desenvolvimento da
experiência e, além disso, a avaliação dos outros saberes, que não sendo desconsiderados, serão
incorporados à sua prática. Assim, é preciso ressaltar que o ensino se dá na articulação entre
todos os saberes e, como afirma Tardif (2002), os saberes experienciais são reconhecidos à
medida que os professores passam a manifestar suas próprias ideias sobre os saberes
curriculares, disciplinares e profissionais.
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Destarte, os saberes que subsidiam o ofício do professor são diversos e oriundos de
diferentes fontes, repercutindo diretamente na formação docente. Como destaca Tardif (2002),
a questão do saber profissional está no centro das reformas atuais, influenciando tanto na
identidade profissional dos professores quanto dos formadores universitários.
Nesse sentido, esta imersão teórica permitiu encontrar elementos que possam sustentar
nossa análise sobre a produção de saberes docentes na formação inicial. No entanto, para melhor
contextualização de nosso objeto de estudo, consideramos pertinente iniciar o próximo capítulo
apresentando o Pibid, o projeto institucional e o subprojeto ao qual esta pesquisa tomou como
fonte de dados. Ao longo do capítulo, destacamos, ainda, aspectos relacionados à natureza do
estudo, justificando as escolhas metodológicas que sustentaram nossa investigação.
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Capítulo 02 - O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência–Pibid

2.1 Breve apresentação do programa
O Pibid é uma iniciativa do Governo Federal, vinculado à Capes, que tem como
pretensão a melhoria do ensino por meio do aperfeiçoamento e da valorização da formação
inicial de professores para o exercício da docência (BRASIL, 2013). Foi a partir da criação da
Diretoria de Educação Básica (DEB), em 2007, que uma nova função foi dada à Capes, que
então passou a financiar a formação inicial de professores e, dessa forma, por meio de projetos
de pesquisa, ensino e extensão, várias instituições de ensino superior aumentaram a articulação
com as escolas. Além da Capes, o Pibid é financiado ainda pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e é apoiado pela Secretaria de Educação Superior
(SESu) e o Ministério da Educação (MEC) (PAREDES, 2012).
O Pibid concede bolsas para que os alunos de licenciatura desenvolvam atividades
pedagógicas em escolas de Educação Básica na rede pública, acompanhados por coordenadores
de áreas, representados por docentes de licenciaturas e por supervisores, os professores da rede
básica. Dessa maneira, permitindo experienciar a realidade das escolas, o programa objetiva
aproximar os alunos dos cursos de licenciatura com a docência.
Para serem inseridas no programa, de acordo com o Relatório de Gestão do Pibid, as
IES que oferecem cursos de licenciatura apresentam projetos de iniciação à docência conforme
os editais de seleção. Por meio de processos seletivos promovidos pelas IES, os bolsistas do
Pibid são escolhidos, e as instituições recebem cotas de bolsas, recursos de custeio e capital
para o desenvolvimento das atividades dos projetos aprovados. Uma das exigências é que os
cursos de licenciatura tenham conceitos satisfatórios no Sistema Nacional de Avaliação de
Educação Superior (SINAES).
Lançado em 2007, o Pibid atendeu inicialmente áreas para as quais havia pouca
demanda de professores, como Física, Química, Matemática e Biologia. Mas, diante do êxito
dos resultados, passou a atender a toda a Educação Básica. Em 2009, o programa foi
efetivamente implantado e, a partir de então, passou a abranger diferentes modalidades
educacionais, tais como educação de jovens e adultos, do campo, indígena e quilombola.
Regulamentado, inicialmente, pelo decreto 7219/2010, o Pibid passou a ser institucionalizado,
e a partir de 2012 acompanhado pela Capes. As instituições passaram a concorrer em edital
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simplificado pelos quais são definidas, a cada edição, quais poderiam participar do programa
(BRASIL, 2013).
Em 2013 foi construída a nova portaria de regulamentação do Pibid, enfatizando a “[...]
perspectiva pedagógica da formação, convidando as instituições a elaborarem seus projetos
primando pela excelência pedagógica e pela diversificação das práticas formativas para a
profissionalização dos futuros professores” (BRASIL, 2013). Ainda nesse ano, como afirma
esse documento, o projeto passou a envolver IES privadas com fins lucrativos2, incluindo,
então, licenciandos do Programa Universidade para Todos (ProUni), do Ministério da
Educação. A inserção foi justificada pelo fato de que, assim como os licenciandos das
instituições municipais, estaduais, federais, a formação nas instituições privadas também se dá
por financiamento público.
Dessa forma, o programa está acessível às “[...] instituições públicas de ensino superior
(federais, estaduais e municipais) e instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas e
privadas sem fins lucrativos, participantes de programas estratégicos do MEC” (BRASIL, 2013,
p. 32). Incluem-se entre esses programas o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (REUNI), o Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (ENADE), o Plano Nacional de Formação para o Magistério da Educação Básica
(PARFOR) e a Universidade Aberta do Brasil (UAB).
Mais recentemente, em seu capítulo III, a portaria n°46 de 11 de Abril de 2016
apresentou no art. 18, os requisitos para participação das instituições de ensino superior.
Pode participar do PIBID instituição habilitada de acordo com cada edital e
que: I. possua pelo menos um curso de licenciatura legalmente constituído nas
áreas de Pedagogia, Letras, Ciências, Matemática, Biologia, Física, Química,
Geografia, História, Filosofia e Sociologia. II. tenha sua sede e administração
no país; III. mantenha as condições de qualificação, habilitação e idoneidade
necessárias ao cumprimento e execução do projeto, no caso de sua aprovação
(BRASIL, 2016).

Como documento base do Programa, o Relatório Institucional de Gestão do Pibid
(BRASIL, 2013) indica que os princípios sobre os quais ele se constrói estão fundamentados
nos estudos sobre a formação de professores realizados por Nóvoa (2009). Este autor considera
que o processo de formação docente se encontra muito afastado da profissão, das rotinas e
culturas profissionais. Para fazer sentido, a formação precisa acontecer dentro da profissão,
pois, de outra forma, serão bem pouco significativas as mudanças que alcançadas no campo
2

Ressalta-se, porém, que as instituições privadas com fins lucrativos participam do programa com a contrapartida
de inserir todo o recurso de custeio no desenvolvimento das ações do Pibid na IES.

45

interno da formação docente. Dentre os princípios extraídos dos estudos desse autor e que
norteiam as ações do programa, são aqui elencadas: a formação de professores referenciada no
trabalho na escola e na vivência de casos concretos; a formação de professores realizada com a
combinação do conhecimento teórico/metodológico dos professores das IES e o conhecimento
prático/vivencial dos professores das escolas públicas; a formação de professores atenta às
múltiplas facetas do cotidiano da escola, à investigação e à pesquisa que levam à resolução de
situações e à inovação na educação (BRASIL, 2013).
Destacamos ainda que atividades desenvolvidas no programa também oferecem
condições para que os licenciandos, os professores da rede básica e das IES possam se
desenvolver pela ação-reflexão-ação, como protagonistas do processo educacional, pois cabem
a cada um deles importantes decisões como as estratégias e os planos de ação a serem utilizados.
Dentre os objetivos do programa relacionados à formação dos alunos de licenciaturas,
de acordo com os documentos, estão:

Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;
Contribuir para a valorização do magistério; Elevar a qualidade da formação
inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração
entre educação superior e educação básica; Inserir os licenciandos no
cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes
oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas,
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que
busquem a superação de problemas identificados no processo de ensinoaprendizagem; Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias
à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos
cursos de licenciatura (BRASIL, 2013, p. 30).

Alguns dos aspectos que diferenciam esse programa dos estágios curriculares também
são citados no Relatório Institucional de Gestão do Pibid (BRASIL, 2013). Destaca-se que, ao
contrário do estágio que integra os cursos de licenciatura, o programa caracteriza-se como uma
atividade extracurricular que pode acolher o indivíduo já nos primeiros semestres de sua
formação (a critério da IES) e com carga horária maior que a estabelecida pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE) para o desenvolvimento dos estágios. No referido documento,
salienta-se a ideia de que “[...] a inserção do licenciando deve ser orgânica e não de caráter de
observação, como muitas vezes acontece no estágio” (BRASIL, 2013, p. 28).
A estas questões, acrescenta-se ainda que é recorrente nos cursos de licenciatura o
distanciamento entre os conteúdos aprendidos durante a formação profissional e os que serão
abordados no ensino na Educação Básica (VILELA, 2009), o que dificulta para o professor a
transposição para os alunos dos conhecimentos adquiridos na graduação. Corroborando com
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essa ideia, Tardif (2002) destaca a distância entre os saberes experienciais e os adquiridos na
formação como um dos principais fatores para o “choque” da realidade quando os alunos se
tornam professores.
O Pibid tem, portanto, como eixo norteador de suas ações, a mobilização de diferentes
saberes sobre a docência, que consistem em:
[...] conhecimentos prévios e representações sociais – manifestados
principalmente pelos alunos das licenciaturas –, o contexto, vivências e
conhecimentos teórico-práticos dos professores em exercício na educação
básica; e, por fim, os saberes da pesquisa e da experiência acadêmica dos
formadores de professores, lotados nas instituições de ensino superior
(BRASIL, 2013, p.29).

Nessa perspectiva, segundo Tardif (2002), é na prática docente que o professor se depara
com a realidade da profissão, e, então, os problemas adquirem sentido. Acreditamos que, ao
inserir na formação docente importantes elementos presentes no espaço escolar, o Pibid
contribui significativamente para a equidade e excelência nos cursos de licenciatura e para que
a formação de professores seja potencializada, trazendo novos elementos para estes cursos.

2.2 O Projeto Institucional da UESB
A UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – é uma entidade autárquica,
dotada de personalidade de direito público e regime especial de ensino, pesquisa e extensão, de
caráter multicampi, com autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial. De acordo com o documento elaborado pela gerência acadêmica, essa instituição
teve origem na fusão das Faculdades de Formação de Professores de Vitória da Conquista e
Jequié (UESB, 2013).
O levantamento realizado indicou, nessa universidade, a oferta de 22 cursos de
graduação em Vitória da Conquista, 16 em Jequié e nove em Itapetinga, totalizando 47
graduações entre licenciaturas e bacharelados. Dentre os cursos de graduação oferecidos no
campus de Vitória da Conquista (sede), dez são na modalidade de licenciatura, nas seguintes
áreas do conhecimento: Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Filosofia, Física, Geografia,
História, Letras Vernáculas, Letras Modernas, Matemática e Pedagogia.
A UESB oferece também 18 cursos de Pós-Graduação em nível lato sensu,
(especialização), sendo 10 em Vitória da Conquista, seis em Jequié e dois em Itapetinga. Em
nível stricto sensu (mestrado e doutorado), são oferecidos 25 cursos, sendo 14 no campus de
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Vitória da Conquista, seis no campus de Jequié e cinco no de Itapetinga. Frente a este cenário,
com a articulação entre os professores dos cursos de licenciatura em Letras, Biologia,
Pedagogia e Matemática do campus de Jequié e dos professores das licenciaturas em Letras,
Física e Matemática do campus de Vitória da Conquista, foi criado o projeto Microrrede
Ensino-Aprendizagem-Formação.
As atividades desenvolvidas nessa microrrede buscam promover a formação docente
inicial e continuada, por meio de aprendizagens baseadas na convivência da cultura, do contexto
e interação de cada indivíduo com o resto do grupo. Dessa forma, são desenvolvidas atividades
em que os licenciandos, os supervisores e os coordenadores tornam-se todos pesquisadores,
analisando e refletindo sobre o contexto que vivenciam na escola e na sala de aula. Assim, além
da autoformação desses indivíduos, torna-se possível repensar e modificar a prática docente.
Acreditamos que a imersão do aluno bolsista de ID no contexto da escola constitui-se como
elemento essencial para sua formação, e ela se dá sob orientação e acompanhamento dos
professores coordenadores e supervisores (UESB, 2012).
No detalhamento do projeto institucional, fundamentados por Ghedin e Franco (2008),
os subprojetos dessa instituição são orientados pelos seguintes princípios:

a) ação conjunta entre professores e estudantes das diversas licenciaturas; b)
realização da pesquisa em ambientes que se dão a própria prática, isto é, as
escolas da educação básica; c) organização de condições de autoformação; d)
criação de compromissos com a formação e desenvolvimento de
procedimentos críticos, reflexivos com a realidade; e) desenvolvimento de
uma dinâmica coletiva que integre as diversas licenciaturas e as diferentes
escolas e municípios; f) ressignificações coletivas das compreensões do
grupo, articuladas com as condições sócio-históricas (UESB, 2012, p. 2).

Considerando a importância de estabelecermos uma relação concreta entre teoria e
prática no processo formativo do professor e de desenvolver um trabalho articulado entre as
licenciaturas, o edital do Pibid propôs a extensão do Projeto Institucional Microrrede de EnsinoAprendizagem-Formação a todos os cursos de licenciatura dos três campi (Vitória da
Conquista, Jequié e Itapetinga) dessa universidade, atingindo também um maior contingente de
escolas da rede de Educação Básica.
Diante de nossa proposta de estudo, importa-nos, nesse trabalho, evidenciar o
Subprojeto Biologia desenvolvido na UESB campus de Vitória da Conquista. Por esse motivo,
apresentamos na seção seguinte a sua composição e as ações nele desenvolvidas no ano de
2014.
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2.3 O Subprojeto Biologia
O subprojeto de Biologia desenvolvido no campus Vitória da Conquista - BA contou
em 2014 com a participação de 24 bolsistas de ID do curso de Licenciatura em Biologia, de
diferentes semestres, sob a coordenação de dois professores da UESB e supervisão de quatro
professores da Educação Básica. Nesse subprojeto, as atividades foram iniciadas no mês de
março, envolvendo três escolas de Educação Básica da rede estadual de ensino dos segmentos
Ensino Médio Regular e Ensino Médio de Educação Profissional.
Em determinados momentos, as atividades foram realizadas na UESB, consistindo de
estudos teóricos e debates formativos. Em outros, ocorreram na escola, onde os bolsistas
utilizaram-se da observação direta como técnica de produção de dados. Assim, as intervenções
dos bolsistas ocorriam no decorrer da unidade letiva, no entanto, de acordo com as orientações
para o estudo etnográfico que norteia a proposta institucional, a primeira unidade consistiu em
momentos para observação do espaço escolar.
De acordo com a proposta do subprojeto Biologia do campus de Vitória da Conquista,
as ações desenvolvidas aconteciam em quatro etapas não excludentes: o estudo etnográfico,
permitindo uma aproximação do contexto escolar e o reconhecimento das relações existentes
nesse espaço; o planejamento, elaboração de materiais didáticos e experimentação, para os
quais foram destinados momentos em que os bolsistas de ID, reunidos sob orientação de
coordenadores e supervisores, pudessem idealizar e produzir os materiais; a monitoria didática,
que consistia na orientação dos professores supervisores para intervenções executadas pelos
licenciandos, de acordo com os planejamentos e especificações do subprojeto e, por último, a
avaliação e replanejamento como processo que se iniciou desde o estudo etnográfico e se
estendeu a todas as etapas, permitindo a reflexão e replanejamento das ações desenvolvidas no
subprojeto (BRASIL, 2013).
Tendo em vista as especificidades de cada área de conhecimento, os subprojetos
delinearam suas próprias ações e estratégias teórico-metodológicas. Desse modo, partindo da
perspectiva da etnografia e da pesquisa-ação, a proposta desse subprojeto concentrou-se em
ações de produção de material didático e experimentação.
Consideramos que, para desenvolver as habilidades necessárias para a aprendizagem
dos alunos, o conteúdo trabalhado em sala de aula precisa se tornar mais agradável e envolvente.
Nesse sentido, cabe ao professor decidir de que forma apresentará os conhecimentos, como
conduzirá os alunos e quais recursos utilizará para alcançar a aprendizagem dos conteúdos
abordados. Reconhecendo, portanto, a importância de o docente trabalhar com mais
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diversificação em suas aulas, concordamos que a produção de materiais didáticos e a
experimentação representam recursos capazes de melhorar a qualidade do ensino e refletir na
aprendizagem da classe.
Nessa perspectiva, antecedendo as ações desenvolvidas nesse subprojeto, o estudo do
tipo etnográfico forneceu importantes elementos para conhecer a cultura escolar, no que se
refere à descrição e análise de como os professores, alunos e demais sujeitos da escola vivem e
interpretam o seu cotidiano. Da mesma forma, como pressuposto teórico-metodológico, foi
utilizada a pesquisa ação, que exige a participação ativa do pesquisador e a ação de pessoas ou
grupos envolvidos no problema (AMADO, 2013; GIL, 2002).
Portanto, acreditamos que desenvolver as ações na perspectiva da etnografia e da
pesquisa-ação, visando à produção de material didático e realização da experimentação, como
proposto no subprojeto, possibilitou a aproximação do licenciando com a docência, pois
vivenciar os contextos da prática profissional é uma oportunidade valiosa para que se possa
ressignificar a formação inicial do licenciando. Por outro lado, ainda fortalece os vínculos entre
a universidade e as escolas de Educação Básica, o que reflete tanto no aperfeiçoamento dos
professores, quanto na melhoria na aprendizagem dos alunos da escola.

2.4 Natureza do estudo
O estudo realizado teve natureza qualitativa, no qual, segundo Ludke e André (1986),
os dados produzidos são predominantemente descritivos, e o material obtido é rico em
descrições de pessoas, situações e acontecimentos. Estudos desse tipo trabalham com um
universo de sentidos, motivos, crenças, entre outros que, segundo Minayo (1996), não podem
ser reduzidos à operação de variáveis. Pelas aproximações destas características com o objeto
de estudo dessa pesquisa, justificamos nossa opção pela abordagem qualitativa.
Nesse sentido, cabe destacar que, nas ciências humanas, a pesquisa qualitativa surge não
simplesmente como uma oposição ao positivismo, mas como uma alternativa a procedimentos
de estudo não contemplados em metodologias quantitativas, considerando que os dois tipos de
pesquisas possuem aspectos muito particulares. Para além do embate epistemológico com as
correntes positivistas, Nunes (2011) destaca que a pesquisa qualitativa tem como limitação a
grande quantidade de registros, o que torna os processos de análise e elaboração dos dados mais
difíceis que nas pesquisas quantitativas. Entretanto, não há nas pesquisas qualitativas a
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preocupação de produzir dados a fim de provar hipóteses pré-estabelecidas, mas sim, construir
interpretações a partir das informações.
Nesse sentido, a investigação qualitativa preocupa-se mais com a intensidade do que
com a extensão dos fenômenos (DEMO, 2006). Para Amado (2013), a pesquisa qualitativa,
contrariamente às pesquisas baseadas na manipulação de variáveis em laboratórios, está
centrada na compreensão das intenções e significações que os seres humanos colocam em suas
ações e na interação com os outros e com os contextos. Segundo o autor, ela assenta-se numa
visão holística da realidade e busca compreender o fenômeno através de inferências e induções.
Compartilhando desse pensamento, Nunes (2011) ressalta a importância do contexto e dos
elementos circunstanciais em que são produzidas as informações.
Dessa forma, nas pesquisas qualitativas, de acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 48),
“[...] a fonte direta dos dados é o ambiente natural e o investigador é o instrumento principal”.
Para Minayo (2013), tais pesquisas se conformam na investigação de grupos delimitados e
focalizados, assim como na análise de discursos e documentos entre outros.
À luz destas considerações e da delimitação do objeto, justificamos nossa escolha pelos
bolsistas de ID que atuaram no Pibid como sujeitos nessa investigação e tomamos como fonte
de dados os relatórios por eles produzidos durante sua atuação no subprojeto Biologia, campus
de Vitória da Conquista no decorrer do ano de 2014.
Pelo fato de abordar os sentidos atribuídos pelos sujeitos, essa pesquisa apoia-se na
fenomenologia, que, de acordo com Amado (2013), tem como objetivo determinar o que
significam as experiências vividas pelas pessoas a partir da descrição feita por elas mesmas.
Assim, fundamentados no método fenomenológico, investigamos essas experiências,
compreendo-as, o que nos permitiu analisar as implicações da atuação no Pibid para os bolsistas
de ID na produção do saber profissional.
Dessa forma, a partir das experiências de vida, a fenomenologia busca compreender o
fenômeno tal como ele se apresenta. As experiências são individuais, e cabe ao pesquisador
encontrar os sentidos nas descrições. Enfim, como Triviños (2013) descreve, a pesquisa
fenomenológica trabalha com as percepções dos sujeitos, e, sobretudo, com o significado que
os fenômenos representam para as pessoas.
Essa investigação consistiu numa pesquisa documental, que, segundo Pádua (2007) e
Bogdan e Biklen (1994), é realizada por meio de documentos contemporâneos ou retrospectivos
e cientificamente autênticos. Dessa forma, conforme já anunciamos, os relatórios produzidos
pelos bolsistas de ID e que ainda não haviam recebido um tratamento analítico consistiram o
corpus de análise.
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Comumente confundida com a pesquisa bibliográfica, Gil (2002) esclarece que a
pesquisa documental se utiliza de fontes muito diversificadas e dispersas, enquanto na pesquisa
bibliográfica, as fontes consistem basicamente em materiais impressos disponíveis em
bibliotecas. Amplamente usada nas ciências sociais, para Gil (2002, p. 66-67), embora receba
críticas quanto a “não representatividade e subjetividade dos documentos”, a pesquisa
documental apresenta uma série de vantagens. Entre elas destacamos o fato de que os
documentos consistem em “fonte rica e estável de dados”, permitindo a leitura aprofundada do
material, o que dispensa o contato com os sujeitos e, comparada com outras pesquisas, seu custo
é significativamente baixo.
A fim de restringir nossa amostra, dando maior foco ao período em que os bolsistas
realizavam as intervenções nas aulas de Biologia, nesse estudo tivemos como fonte de produção
de dados os relatórios produzidos pelos 24 bolsistas do subprojeto Biologia, entre os meses de
agosto e dezembro3 de 2014, além de relatos de experiência produzidos semestralmente e
postados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Desse modo, foram analisados 90
relatórios, pois, embora para o desenvolvimento das atividades de intervenção propostas, os
bolsistas de ID estivessem organizados em duplas, alguns produziram os relatórios
individualmente. Além desses, outros trabalhos (anexo 02) apresentados em eventos pelos
bolsistas em 2014 também compuseram nossa amostra.
As informações anteriormente referidas foram matéria-prima para a produção dos
dados, característica da pesquisa documental. Em pesquisas qualitativas, segundo Ludke e
André (1986), os dados obtidos são predominantemente descritivos e podem incluir, por
exemplo, depoimentos e extratos de diversos documentos. Em pesquisas dessa natureza, utilizase da leitura, avaliação e sistematização das informações para fins explicativos e conclusivos
sobre um fato. Diante disso, nesse estudo foi necessário reunir os documentos, descrever
eventualmente seu conteúdo e ordenar informações pertinentes (LAVILLE; DIONNE, 1999).
Posteriormente, esses dados foram analisados por meio da técnica de Análise de
Conteúdo, que para Laville e Dionne (1999) pode se aplicar a uma grande variedade de

3

A escolha por esse período justifica-se porque inicialmente as atividades desenvolvidas pelos bolsistas consistiam
em observação do espaço escolar. No entanto, entre os meses de agosto e dezembro de 2014 ocorreram sucessivas
intervenções didáticas com o professor supervisor que consistiam em atividades desenvolvidas pelos bolsistas
junto aos alunos em sala de aula.
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materiais e, de acordo com Minayo (2013), é uma técnica que objetiva validar inferências sobre
dados de um determinado contexto por meio de procedimentos especializados e científicos.
Nesse sentido, a Análise de Conteúdo busca não somente se utilizar de significantes
para atingir significados, mas, por meio deles, atingir outros “significados” de natureza
psicológica, sociológica, política ou histórica (BARDIN, 2011). Para Bardin, embora aproximese da análise documental, que tem por objetivo a representação condensada da informação para
armazenamento, a Análise de Conteúdo se presta à manipulação das mensagens, evidenciando
indicadores que permitam inferir sobre outra realidade e não a da mensagem.
Nessa perspectiva, no processo de investigação, para além da etapa de obtenção de
dados, é necessário analisá-los e interpretá-los corretamente, pois a cautela na dimensão
interpretativa é essencial para evitar inferências ingênuas. Ludke e André (1986) concordam
com essa ideia ao afirmarem que, na pesquisa qualitativa, a análise dos dados tende a um
processo indutivo, no qual o pesquisador vai direcionando seu foco à medida que a pesquisa se
desenvolve, o que requer atenção na interpretação dos dados para evitar interpretações
simplistas.
Devido à maior riqueza de informações, nesse estudo utilizamos como método de
análise e interpretação a Análise de Conteúdo Temática. Dessa forma, buscamos a emergência
de temas, que para Amado (2013), são unidades de dimensões imprecisas. A esse respeito, para
Chiglione e Matalon (1992, p. 212) apud Amado (2013, p.316-317), “[...] a sua prática consiste
em isolar os temas presentes num texto com o objetivo de, por um lado, o reduzir a proporções
utilizáveis, e por outro, permitir a sua comparação com outros textos tratados da mesma
maneira”.
Operacionalmente, a Análise de Conteúdo se desdobrou em três etapas, que Bardin
(2011) define como: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento de resultados
obtidos e interpretação.
A pré-análise ou escolha dos documentos consistiu em estabelecer um contato com os
mesmos, analisando-os para conhecimento do texto e surgimento das primeiras impressões,
fase denominada “leitura flutuante”. Ainda segundo Bardin (2011), a escolha dos documentos
constitui o corpus, que consiste em documentos selecionados e que serão submetidos ao
processo de análise. Amado (2013) defende que essa etapa precisa envolver leituras sucessivas
e verticais, de cada documento e que, embora “flutuantes”, tornem-se cada vez mais minuciosas
e seguras, reforçando a necessidade da integridade do documento original.
Para Bardin (2011), definido o corpus, exceto por justificativas plausíveis, nenhum
documento pode ser deixado de fora da análise, não havendo, pois, seletividade do material.
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Dessa forma, todos os documentos constituintes do corpus devem ser analisados. Esse critério
é conhecido como regra da exaustividade.
Segundo Amado (2013), a escolha do corpus relaciona-se com o que se procura em
especial e quais conteúdos mais relevantes entre tantos outros, compondo o acervo de dados.
Outros critérios apontados por Bardin (2011) em relação às opções dos documentos dizem
respeito à amostragem como parte representativa do material (regra da representatividade),
similaridade dos documentos selecionados, obedecendo aos mesmos critérios de escolha (regra
da homogeneidade) e adequação dos documentos aos objetivos da análise (regra da
pertinência).
A problemática e os objetivos propostos na pesquisa foram condicionantes de todas as
decisões que foram tomadas. Assim, de acordo com Amado (2013), opções como considerar
ou não erros ortográficos, determinadas palavras como sinônimos ou não, são exemplos de
decisões que poderão influenciar nos resultados da análise. Em relação à formulação das
hipóteses, Bardin (2011) também afirma que nem sempre são estabelecidas nesse momento e
nem é obrigatória a existência de um guia de hipóteses, pois, por vezes, essas análises se dão
sem ideias pré-formadas, embora, estejam sempre, implícita ou explicitamente, na base das
decisões em todo o processo. Essa etapa se encerra com recortes do texto para categorização e
codificação dos registros, além da preparação do material ou edição.
A segunda etapa, denominada exploração do material, consistiu na execução
sistemática das decisões tomadas, podendo ocorrer por meio de procedimentos manuais ou
tecnológicos (leitura do computador e instruções de programas). Para Amado (2013, p. 313), o
objetivo da Análise de Conteúdo é, inicialmente, “[...] organizar os conteúdos de um conjunto
de mensagens num sistema de categorias que traduzam as ideias-chave veiculadas pela
documentação em análise”. Amado (2013) ainda define a categorização como o processo de
transformação de dados brutos em unidades que permitam a caracterização do conteúdo.
Na delimitação dos conteúdos dos textos, identificamos as unidades de registro,
conceituadas por Bardin (2011, p.134) como “[...] a unidade de significação codificada e
corresponde ao segmento de conteúdo considerado unidade base”. Para a autora, entre as
unidades de registro mais comuns, estão os temas (relacionam-se às opiniões, juízos, valores,
etc.), as palavras (palavras-chave, palavras-tema ou categorias de palavras), os acontecimentos
(relacionam-se com relatos e narrações) e os documentos (filme, artigo, livro, relatos, etc.).
A etapa de codificação foi representada pelo recorte das unidades de registro e de
contexto. Nesse momento, a partir da unidade de contexto, o recorte maior e anterior,
encontramos a unidade de registro, que consiste em fragmentos que se relacionem ao objeto da
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pesquisa, podendo ser, como já apontado anteriormente, uma palavra, uma preposição, um
tema, entre outros. Assim, decidir a unidade de contexto é optar por uma extensão do
documento, da qual se apreenderá o significado, sem que se deixe de revelar outros aspectos,
como opiniões, preocupações e atitudes dos autores (AMADO, 2013).
De acordo com Amado (2013), as categorias e subcategorias surgem a partir das
semelhanças entre os elementos das unidades. Assim, na sua delimitação, buscamos no
material, características comuns que os sujeitos falam sobre o objeto da pesquisa, organizadas
em categorias. Quando os significados não permitiam essa inclusão, foram criadas
subcategorias. Destacamos que as categorias foram definidas empiricamente.
Após as leituras flutuantes do material coletado, foi realizado o tratamento de resultados
obtidos e interpretação dos dados, o que nos permitiu a sistematização de aspectos importantes
para a etapa de análise. Assim, a partir da questão de pesquisa e dos objetivos propostos,
apontamos os recortes dos conteúdos que foram agrupados de acordo com sua significação. Da
mesma forma, como propõe Amado (2013), as unidades de sentido emergiram a partir da
relação com os objetivos do estudo. Destarte, compreendemos que a clareza de nossos objetivos
nos auxiliou na delimitação de dados significativos, e a imersão teórica contribuiu
significativamente nessa etapa interpretativa. Mediante ao exposto, apostamos na Análise de
Conteúdo como possibilidade de fazermos inferências interpretativas sobre o conteúdo,
visando, dessa forma, à explicação e compreensão do objeto desse estudo.
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PARTE II - A PRODUÇÃO DO SABER PROFISSIONAL PELOS BOLSISTAS DE ID
Nesse estudo, compreendemos a escola como um importante espaço de
desenvolvimento do ensino-aprendizagem e, nesse sentido, os relatórios analisados revelam que
a participação no Pibid proporcionou a aproximação com a identidade docente, evidenciando a
construção de conhecimentos pelos bolsistas. Tal como Gauthier et al.(2013), e por acreditar
no modo como elas influenciam na aprendizagem da profissão docente, optamos por discutir a
produção desses conhecimentos sob duas dimensões do ensino. São elas: a gestão do conteúdo
e a gestão da classe.
De acordo com os esses autores, algumas estratégias de gestão dos aprendizados e
gestão da classe foram originadas com as elaborações de experientes professores de escolas
infantis do século XVII. Nessa visão, essas funções pedagógicas, embora sem essas
nomenclaturas, já estavam presentes nos Tratados de Pedagogia no século XVII, quando, por
conta do maior número de alunos nas salas de aula, era imprescindível que os professores
adotassem estratégias que dessem conta do novo contingente de aluno. No contexto de
modernização da sociedade brasileira, ao exigir profissionais preparados para lidar com esse
contingente, o ensino secundário começou a se expandir e, dessa maneira, a formação
pedagógico-profissional e o período de estágio ou prática de ensino foram acrescentados ao
currículo formativo.
Para Gauthier e colaboradores (2013), a gestão do conteúdo envolve um conjunto de
procedimentos didático-pedagógicos que o professor utiliza para possibilitar a aprendizagem
do aluno. A gestão da classe, por sua vez, remete aos comportamentos que o professor precisa
que os alunos adotem, facilitando o aprendizado, e compreende ações que objetivam a
manutenção de uma ordem na sala, favorecendo o trabalho do professor e, consequentemente,
o processo de ensino-aprendizagem.
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Capítulo 03 – A produção do saber docente na gestão do conteúdo

Neste capítulo daremos especial atenção aos aspectos encontrados nos relatos dos
bolsistas de ID que demonstram aproximação quanto à produção de saber docente na gestão
de conteúdo, nossa categoria empírica. Esta categoria se desdobra em duas subcategorias que,
nos relatos, foram apontadas como ações didático-pedagógicas adotadas pelos bolsistas, que
caracterizam a mobilização de saberes no planejamento do trabalho docente e a seleção das
metodologias de ensino.
Teoricamente, ao discutir a produção dos saberes docentes por bolsistas do Pibid,
reportar-nos-emos, principalmente, às contribuições de importantes teóricos dessa área, como
Gauthier et al., Shulman e Tardif. Este esforço interpretativo enseja conferir densidade às
discussões que circunscrevem o nosso objeto de estudo, e, dessa maneira, procuramos articular
nossas reflexões, sobretudo, com os resultados de pesquisa de Gauthier e colaboradores (2013),
com o intuito de dar visibilidade aos conhecimentos produzidos pelos bolsistas de ID e que
influenciam positivamente na aprendizagem dos conteúdos pelos alunos.

3.1. A mobilização de saberes no planejamento do trabalho docente

Na gestão do conteúdo, as análises destacaram a mobilização de saberes no
planejamento do trabalho docente, nossa subcategoria empírica, como conjunto de tarefas que
têm como finalidade, por exemplo, a correspondência entre os objetivos e os conteúdos a serem
ensinados. Apoiando-se nas ideias de Martinez e Oliveira Lahone (1977), Menegolla e
Sant’Anna (2001) avultam que o planejamento consiste no processo de previsão de
necessidades e racionalização dos recursos disponíveis para atingir objetivos concretos, em
prazos e etapas definidas. Nesse sentido, é importante que, ao planejar suas ações, os
professores observem alguns elementos, como: o tempo previsto, o espaço físico e os recursos
humanos e materiais (GAUTHIER et al., 2013).
Dessa maneira, percebemos o planejamento como um elemento indispensável para a
ação do professor, orientando o ser e o fazer docente. Assim, compartilhamos do pensamento
de Abdalla (2005) de que a aprendizagem da profissão se dá pelo entendimento de como o
professor pode (re)conhecer, (re)fazer e (trans)formar a sua própria prática. A nosso ver, houve
produção do saber profissional no momento em que, ao observarem as apresentações orais de
seminários apresentados pelos alunos da escola relacionados ao conteúdo de genética, os
bolsistas puderam perceber as dificuldades que os alunos tinham na compreensão do assunto e,
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dessa forma, adequaram a proposta de intervenção às necessidades reveladas. Os relatos a
seguir destacam:

Essa aula foi de extrema importância para nós bolsistas, pois a partir dela
pudemos identificar as dificuldades dos alunos e elaborar as estratégias para
as intervenções com base nos fatos observados (Relatório 01).
[...] as maiores dificuldades observadas [sobre a Genética] foram quanto à
nomenclatura de algumas estruturas e processos... A partir da observação
destas apresentações, as maiores dificuldades no processo de aprendizado do
conteúdo foram anotadas para a melhor elaboração da atividade prática a ser
desenvolvida na intervenção (Relatório 06).

Nesse sentido, os relatos nos mostram o quanto foi relevante a maneira como foram
pensadas e estruturadas as ações no Pibid, em especial, quanto à orientação para que as
intervenções fossem sempre antecedidas por observações, para as quais os bolsistas estiveram
imersos no contexto da escola e, principalmente, da sala de aula. Em diálogo com os estudos
relacionados ao planejamento, estes indicam que ele é o ato de antever e tentar interferir no
fluxo dos acontecimentos, e a percepção de possibilidades, requer o conhecimento sobre o
campo que se deseja intervir, pois, tanto o para quê quanto o quê são vinculados à realidade
(VASCONCELOS, 2002).
Desse modo, ressaltamos a importância de que o bolsista tenha percebido a contribuição
desses momentos como condicionantes para a elaboração das intervenções didáticas a serem
realizadas. Mais do que isso, compreendemos que, quando o bolsista percebe que, no
planejamento da ação, o professor precisa proporcionar o “diálogo” entre os objetivos, as
estratégias adotadas e o contexto escolar, é saber docente que ele está produzindo. Assim,
adaptar a estratégia didática aos condicionantes da escola, tais como a estrutura física do espaço
escolar; os materiais e recursos disponíveis; as condições de aprendizagens dos alunos; a
quantidade de alunos na sala de aula; a duração das aulas; entre outros, exigiu do bolsista o
reconhecimento de condicionantes do ambiente escolar e a compreensão de como eles
influenciam no trabalho docente.
Assim, pudemos perceber em nossas análises que o ato de planejar ajuda a adequar os
objetivos aos reais interesses dos alunos, possibilitando selecionar e organizar de maneira lógica
os conteúdos mais significativos, ou seja, permite selecionar os melhores procedimentos e
recursos, evitando a improvisação, a repetição e a rotina no ensino (MENEGOLLA;
SANT’ANNA, 2001). Desse modo, é imprescindível que o professor reconheça a importância
desse processo como orientador de diversas ações a serem realizadas em sua prática.
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Compreendemos, desse modo, que, no processo de elaboração de sua prática

pedagógica, o professor precisa considerar as situações reais e os contextos dos alunos. Do
mesmo modo, a investigação realizada por Gauthier et al. (2013) mostrou que professores mais
experientes, analisam primeiro o contexto do ensino, as condições de aprendizagem e só então,
estabelecem os objetivos a serem atingidos. Afinal, para que sejam eficazes quanto à motivação,
é indispensável que estes objetivos estejam adequados aos alunos e, complementam os autores,
é necessário ter um nível cognitivo que permita o êxito dos alunos mediante esforço razoável.
Tais argumentos também reforçam a importância de que as intervenções realizadas pelos
bolsistas de ID fossem antecedidas de momentos de observações, o que permitiu o
reconhecimento do espaço escolar e das necessidades de aprendizagem dos alunos.
Dessa forma, compreendemos que o planejamento parte, inicialmente, do diagnóstico
sobre a realidade, oferecendo informações cruciais para a tomada de decisões do professor sobre
como ele poderá intervir. Em seguida, faz-se necessária a estruturação das ações, levando em
conta a disponibilidade de recursos (humanos e materiais), ajustes dos condicionantes que
influenciam a prática educativa, como tempo disponível para a execução de determinada ação
e sistematização dos processos de avaliação de aprendizagem. Nesse sentido, convém ressaltar
que, para Forquin (1992), é também por dispor de um tempo limitado que no interior de uma
cultura é necessária uma seleção de conteúdos a serem ensinados.
Nesse sentido, percebemos a pertinência do “conhecer” para o professor (não
meramente no sentido do conteúdo), mas, como forma de compreender a realidade (a escola,
os alunos, o espaço de sala de aula). As informações sobre os alunos, conforme asseveram
Gauthier et al. (2013), podem vir de várias fontes, como descrições feitas por outros
professores, documentos escolares, resultados de avaliações ou a própria observação. Assim
como esses autores, consideramos que as representações que construímos sobre a escola e a sua
dinâmica constituem importantes elementos no processo de ensino, pois influenciam na
adequação entre as estratégias selecionadas, os objetivos e o nível de desenvolvimento dos
alunos.
Os documentos analisados revelam que os bolsistas reconhecem a importância do
planejamento na ação do professor, ao passo que em alguns momentos a reflexão sobre a ação
permitiu que as intervenções fossem replanejadas. Em um dos relatórios, o bolsista de ID
destaca que “Mais uma vez ficou evidente como o planejamento é importante, pois a partir da
insatisfação da prática [anteriormente] executada, pudemos replanejar, na tentativa de alcançar
os objetivos propostos nesta nova intervenção” (Relatório 07).
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Apoiados nos estudos de Gauthier e colaboradores (2013), sobre o planejamento do
professor, consideramos que, quando necessários, os ajustes podem ser feitos quanto aos
recursos e às estratégias de ensino adotadas. Desse modo, ao desenvolver em uma das turmas a
montagem do cariótipo humano, utilizando pequenos pedaços de lã para representação de cada
cromátide do cromossomo, os bolsistas perceberam a desmotivação nos alunos diante dessa
estratégia de intervenção. Tal situação permitiu a reelaboração da atividade e, principalmente,
a percepção da importância do replanejamento na ação docente. Destacaram:

No decorrer da atividade os alunos reclamavam muito que era chato e que não
iriam colar mais nada. Para eles não tinha o que aprender ao ficar colando
aquelas coisas. Com isso percebi que a montagem de cariótipo humano não é
uma boa estratégia a ser utilizada, justamente por ser desmotivante e demandar
muito tempo realizando algo que para eles não tem significado. Com isso,
resolvemos montar outra prática para que houvesse concretização do conteúdo
sobre cromossomos. Sendo assim, elaboramos novo plano de aula com outra
estratégia didática (Relatório 24).

A situação descrita revela que o professor pode lidar com o ensino como uma arte e,
assim, no desenvolvimento da aula, lançar mão de estratégias de ensino que, de maneira lúdica,
despertem o interesse do aluno. A essas estratégias, Contreras (2002) denominou como
componentes “artísticos” da ação docente, como a criatividade, os improvisos e intuições, por
exemplo. Entretanto, revela Abdalla (2005), é preciso cautela, pois certos improvisos, sem
planejamento e registros, podem ser ineficientes no propósito maior do ensino, que é fazer o
outro aprender. Nessa perspectiva, o professor “[...] está sempre a tentar combinar e adaptar e
mesmo criar, como meios de ensino, situações didáticas que convenham aos seus alunos e à
forma como avança no programa” (PERRENOUD, 1993, p. 110 apud ABDALLA, 2005, p.
81). No entanto, o perigo é quando o professor faz uso de materiais inadequados (ABDALLA,
2005).
Dessa maneira, é imprescindível que, no planejamento de uma atividade a ser
desenvolvida pelos alunos, o professor tenha clareza sobre o que pretende, pois, como revelam
Gauthier e colaboradores (2014), o critério mais importante é que a atividade solicitada esteja
vinculada ao objetivo de aprendizado. A esse respeito, alertam que, “muitas vezes, os
professores ficam tentados a propor atividades que são agradáveis para os alunos, mas que
contribuem muito pouco para alcançar os objetivos” (GAUTHIER et al., 2014, p. 140).
Outra situação que também revela a importância do planejamento das ações do professor
e, principalmente, o replanejamento, foi percebida diante da prática sobre o conteúdo mitose.
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De acordo com os bolsistas, entendendo como era complexo para os alunos compreenderem
um assunto tão abstrato, optaram pela prática de extração de filamentos de DNA da cebola
(Allium cepa), com o propósito de que eles observassem a replicação das células e,
consequentemente, as fases mitóticas. No entanto, revelam que, mesmo seguindo o
planejamento e utilizando todos os recursos necessários, não foi possível a visualização dos
filamentos de DNA conforme o esperado.

Só foi possível perceber a diferença de duas camadas que se formam antes dos
filamentos serem expostos. De certa forma, frustrou um pouco os alunos, já
que a maioria estava ansiosa em observar como é o DNA de fato (Relatório
78).
No decorrer da semana, antes da aula, montamos algumas lâminas para nos
certificarmos que haveria as fases mitóticas. No entanto, não tivemos muito
sucesso, algo estava dando errado, o que acabou nos impedindo de visualizar
todas as fases. Após várias tentativas fracassadas, decidimos mudar a prática
e, ao invés de visualizar as fases, solicitamos deles que confeccionassem as
próprias fases a partir de uma revisão que fizemos e com a utilização de alguns
materiais que levamos (Relatório 12).

Como releva o fragmento do bolsista, a necessidade do replanejamento surgiu diante do
insucesso no resultado de uma prática de laboratório. Considerando tal circunstância, é
pertinente apresentar uma questão levantada por Farias et al. (2009), a qual destacam que diante
das situações imprevistas que costumam acontecer nessa fase de execução, o professor deve
reconhecer que o planejamento é flexível e que adequações são necessárias.
De acordo com Vasconcelos (2002), embora o trabalho do professor não possa ser
orientado por uma lei previamente determinada, existem fatores comuns que permitem certa
previsão – não absoluta – do trabalho educacional, variando de acordo com as condições do
contexto. Por esse motivo, afirma o autor, tendo em vista a necessidade de mudanças, o
professor precisa se manter atento durante todo o processo. Assim, destacamos que, ao se
deparar com situações diferentes do esperado, o bolsista manteve-se aberto às mudanças no que
foi planejado, o que resultou no processo de aperfeiçoamento da prática, o replanejamento.
Assim como Farias e colaboradores (2009), entendemos que situações como essa reforçam a
compreensão de que o planejamento é um movimento contínuo e não um processo acabado e
estanque. Portanto, a maneira de agir do bolsista diante da impossibilidade de concretização do
objetivo pretendido, remete-nos aos esquemas tácitos, de previsão dos acontecimentos em sala
de aula, aos quais Porlán, Rivera e Martín (1997) chamaram de saberes das rotinas e guiões de
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ação. Tais esquemas são importantes e inevitáveis na ação do professor, mas passíveis de
modificações, como foi revelado nos relatórios.
Ainda com relação a essa prática da mitose, os bolsistas abordaram que os alunos não
haviam levado a cebola solicitada na aula anterior. No entanto, como na elaboração da prática,
o bolsista decidiu também levar a cebola, isso não impossibilitou a sua realização. Nosso intento
ao abordar essa ocasião é no sentido de demonstrar, de certa maneira, como a ação docente é
revestida de contingência, pois está subordinada a fenômenos como a incerteza, a
imprevisibilidade, a instabilidade e a complexidade. A situação indica, de certo modo, o
reconhecimento pelo bolsista dessa instabilidade do ensino, ao passo que pareceu prever o
imprevisto, influenciando no seu modo de planejar e de executar o planejado.
Assim, a situação relatada revela que o professor precisa estar consciente do caráter
contingente na ação docente, e, desse modo, é importante que o bolsista tenha percebido e se
precavido para essa situação. Diante de situações imprevistas que requerem readaptações, como
nos pareceu na circunstância relatada, é possível que o professor preveja, de antemão, alguns
desses acontecimentos. Também reforçando o caráter contingente da sala de aula, Gauthier et
al. (2014) afirmam que o professor lida com muitas informações no contexto de sala de aula, e
isso requer um planejamento rigoroso, evitando ações precipitadas, sem, no entanto, haver
rigidez. Assim, esses autores afirmam que o professor “pode, por exemplo, se julgar
conveniente, propor uma atividade diferente da que estava prevista ou pular uma e passar para
a seguinte, mas planejar lhe permite manter o foco e evitar improvisações” (GAUTHIER et al.,
2014, p. 138).
Nesse sentido, ressaltamos que a multidimensionalidade, a simultaneidade, a imediatez,
a imprevisibilidade, a visibilidade e a historicidade, como abordado por Gauthier et al. (2013),
são aspectos do ensino que revelam como o contexto da sala de aula pode influenciar na
atividade docente. Dessa forma, consistem em dimensões que não podem ser secundarizadas
na gestão do conteúdo pelo professor.
O relato de outro bolsista parece reforçar o reconhecimento de que algumas ações, como
o planejamento, a avaliação e a reflexão sobre a prática são condicionantes para o sucesso no
trabalho do professor.

Os alunos conseguiram realizar a atividade e demonstraram que
compreenderam o conteúdo. Um destaque importante foi perceber o
entusiasmo e o envolvimento dos mesmos na atividade prática. Assim,
consideramos que o objetivo foi alcançado e apontamos alguns fatores que
contribuíram para o sucesso da atividade, como a observação e conhecimento
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da turma, o planejamento, a avaliação e o replanejamento da atividade
(Relatório 11).

Vale ressaltar que a avaliação deve acompanhar todas as fases do planejamento,
fornecendo informações necessárias para o replanejamento. Assim, afirmam Farias e
colaboradores (2009), ela está presente na fase anterior à sistematização dos planos (avaliação
diagnóstica), durante sua execução (avaliação formativa) e ao término do trabalho (avaliação
do resultado).
Gauthier et al. (2014) afirmam que os professores menos experientes realizam o
planejamento de maneira mais precisa e mais elaborada e vão simplificando à medida que
adquirem experiência. Assim, como revelado por Gauthier e colaboradores (2013), nossas
análises confirmam que o bom planejamento é minucioso, mas não rígido. Nesse sentido, esses
autores afirmam que “os professores que planejam de uma maneira demasiado rígida e
detalhada se concentram às vezes demais no conteúdo e não o bastante nas necessidades dos
alunos” (GAUTHIER et al., 2013, p. 199). Consequentemente, acrescentam, os alunos
apresentam menor rendimento quando os professores planejam suas aulas de forma muito
rígida. Isso pode ocorrer pelo fato de que, agindo dessa maneira, esses professores tornem-se
menos sensíveis às necessidades dos alunos, ignorando as curiosidades e ideias que surgem no
decorrer da aula, e, portanto, tornam-se fechados em seu plano de ação. Nesse contexto, de
acordo com Santos e Santos (2007), qualquer situação que não esteja de acordo com as
representações planejadas pelo professor é desconsiderada, revelando um planejamento
centrando apenas nos conteúdos e não nos objetivos, como também revelam Menegolla e
Sant’Anna (2001).
Salientamos que, antecedendo todas as intervenções, os bolsistas de ID se reuniam com
os supervisores para o planejamento das ações a serem realizadas. Nesse sentido, destacamos a
importância desse momento para ação docente e, particularmente, desse reconhecimento pelos
bolsistas, pois, ao passo que percebem o planejamento como uma das ações facilitadoras do
aprendizado, produz-se saber profissional. Do mesmo modo, os relatórios revelam que os
bolsistas percebiam a importância de determinarem, inicialmente, os objetivos das aulas. Nesse
sentido, afirmam que, ao identificar o que era mais significativo para o aluno, decidiam sobre
como poderiam intervir.

A priori, havíamos pensado em elaborar uma prática sobre a montagem de
cariótipos, destacando as doenças que são causadas pelas alterações
cromossômicas, mas vimos que talvez os alunos não conseguissem aprender
de forma significativa, pois essa prática é dada de forma superficial e os alunos
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teriam dificuldade em relacionar o que eles iriam montar com o conteúdo
teórico. Sendo assim, optamos por outra metodologia, falando somente de
cromossomos (Relatório 05).

De acordo com Forquin (1992, p. 32), as prescrições curriculares são apenas indicativas.
Por esse motivo, “[...] vemos os docentes, por sua vez, selecionar temas, enfatizar tal ou qual
aspecto, apresentar os saberes sob diversos modos”. Portanto, a fala do bolsista também fornece
elementos que nos fazem considerar a produção do saber docente, ao passo que foi permitido
ao bolsista perceber e, no planejamento, selecionar o que é mais significativo para que o aluno
aprenda.
Como revelado por Vilela (2009), os saberes escolares são condicionados por aspectos
sociais e culturais, como organização do tempo, das séries de estudo, das disciplinas, pela
duração dos períodos letivos, ritmos de controle de exercícios e avaliações. É reconhecendo
estes aspectos do espaço escolar e procurando maneiras de promover a aprendizagem do grupo
que se materializavam nos bolsistas os saberes da formação docente. Desse modo, é bastante
significativo que o bolsista tenha reconhecido seu poder de selecionar conteúdos, fazendo
adequações de forma a torná-los ensináveis e efetivamente aprendidos.
Sob essa perspectiva, cabe ressaltar, de acordo com Gauthier et al. (2014), que um
objetivo deve especificar um comportamento que se espera do aluno e especificar o que ele
deve ter aprendido na aula. Os autores revelam que a obra Basic Principles of Curriculum and
Instruction, de Ralph Tyler (1949) foi um dos primeiros trabalhos revelando a importância da
formulação dos objetivos de aprendizado na definição dos comportamentos dos alunos. É
também relevante que o objetivo não seja confundido com conteúdo. Para esses autores, o
conteúdo remete ao que o aluno deve aprender, enquanto o objetivo representa o que o aluno
deve fazer com o conteúdo.
Além de reconhecer que determinar, a priori, os objetivos da aula, contribui diretamente
para a aprendizagem dos conteúdos pelos alunos, os resultados de nossa análise, tal como os
das pesquisas de Gauthier e colaboradores (2013), também revelaram ser indispensável a
clareza nas estratégias e nos recursos disponíveis para as atividades propostas, adequando-as
ao nível de desenvolvimento dos alunos. Assim, considerando a relevância de adequação entre
os conhecimentos abordados e a realidade do aluno, mais uma vez, os bolsistas afirmam que,
ao planejar, o professor precisa considerar o contexto. Destacaram:

Essa aula contribuiu para despertar o nosso olhar enquanto futuras docentes,
no que diz respeito à importância de relacionar os conteúdos com os temas
abordados, além de trabalhar o assunto de forma que atraia a atenção da turma.
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Sendo assim, é fundamental conhecer o perfil da turma para que seja elaborada
a melhor estratégia e o aprendizado se torne mais significativo (Relatório 75).

Desse modo, a análise dos relatórios evidenciou outros momentos nos quais os
condicionantes do contexto foram determinantes para o planejamento e execução das
intervenções. Referimo-nos, por exemplo, à necessidade de (re)adaptações da proposta,
considerando o turno dos alunos que participariam da atividade. Os bolsistas puderam perceber
que os alunos do noturno possuem características específicas e que precisam ser levadas em
conta. Estas especificidades são a curta duração das aulas, o público mais adulto (geralmente
trabalhadores), além do alto grau de evasão e frequência irregular dos alunos. Do mesmo modo,
embora de uma mesma modalidade de curso e nível escolar (inclusive, mesmo turno), essas
turmas apresentam diferenças quanto ao interesse e, consequentemente, desempenho no
processo de aprendizagem.
Nesse sentido, também percebemos a sensibilidade dos bolsistas, influenciados pela
ação do professor supervisor, quando o planejamento envolvia salas de aula com peculiaridades,
como acontece para o ensino noturno. Gostaríamos de destacar, diante disso, a relevância de
que, em todas as etapas desenvolvidas no Pibid (observação, planejamento, intervenção,
avaliação e replanejamento), os bolsistas fossem acompanhados pelos coordenadores de áreas
(os docentes de licenciaturas) e pelos supervisores (professores da Educação Básica), ambos
atuando como co-formadores de professores.
Cabe, nesse sentido, observar que, assim como proposto por Nóvoa (2009), o processo
de formação de professores precisa acontecer dentro da profissão, próximo das rotinas e culturas
profissionais. Dessa forma, compreendemos que, por meio das atividades desenvolvidas, o
programa permitiu aos bolsistas – assim como aos os professores da Educação Básica e os
professores da universidade – a ação-reflexão-ação, que no processo educativo são ações
imprescindíveis para a efetivação do ensino e aprendizagem, tal como para o desenvolvimento
profissional. Apoiados nas ideias de Gatti (2009), afirmamos a importância da troca de
experiências e conhecimentos entre os bolsistas, o professor supervisor da escola básica e o
professor universitário, ao considerar que esses licenciandos desenvolveram a professoralidade
em suas experiências com a prática docente, nos relacionamentos inter-pares e no contexto das
redes de ensino.
Por esse motivo, a escola é um cenário de (re)construção de saberes docentes, pois
consideramos que é na sala de aula que a profissão docente melhor se materializa. Acreditamos
que é vivenciando a complexidade dos cotidianos escolares que os licenciandos vão se tornando
professores. Dessa maneira, a escola pode e deve ser considerada um espaço privilegiado para

65

a formação docente, pois, conforme afirmam Carvalho e Gil-Pérez (2001), é nesse ambiente,
vivenciando os condicionantes do ensino em sua própria prática, que os dilemas relacionados à
prática docente adquirem sentido. Podemos dizer, ainda, que o ambiente escolar é um espaço
de ser e estar na profissão. Pois, ao ser inserido na escola, o professor pode conectar-se com
aquela realidade e, desse modo, mobilizar seus saberes na produção do saber docente. Assim,
como espaço de ação-reflexão-ação, a escola é locus da profissionalização docente e,
reconhecendo que o conhecimento do professor advém de diversas fontes (TARDIF, 2002;
SELLES, ANDRADE, CARMO, 2011), a formação docente não pode se restringir à aplicação
dos conhecimentos adquiridos na universidade.
Por outro lado, advertimos que aceitar (e preconizar) que “[...] nada adianta o
aprendizado universitário” ou ainda, “[...] apenas na prática que se aprende” (SELLES;
FERREIRA, 2009, p. 52-53), são condutas que contribuem para a desvalorização dos saberes
adquiridos na universidade e, dessa forma, para a negação da importância da formação inicial.
Cabe considerar, de maneira relevante, a universidade enquanto constituição de um local de
produção e legitimação do saber, difusão e certificação de conhecimentos.
De acordo com Carvalho e Gil-Pérez (2001), há quem considere que ensinar é uma
tarefa simples, sendo suficiente ao professor, apenas conhecer a matéria a ser ensinada. A esse
respeito, também Tardif (2002) defende que nenhum saber é por si só formador e que não basta
saber algo, é preciso saber ensiná-lo. Revelando a complexidade do ensino, Abdalla argumenta
que:

Os professores devem atender a múltiplas fontes de informação, compreender
as diversas variáveis que estão interatuando e, sobretudo, submeter a
questionamentos suas decisões, já que possuir um repertório de maneiras de
pensar sobre o ensino é uma característica desejável ao docente
(SANMAMED, 1995, p. 90 apud ABDALLA, 2005, p. 87).

Desse modo, defendemos a necessidade de articulação entre os conhecimentos
adquiridos na universidade e os saberes produzidos pelos futuros professores em seu exercício
profissional. Nesse sentido, compartilhamos dos argumentos de Selles e Ferreira (2009) ao
destacar a relevância da formação inicial no processo de tornar-se professor, o que pressupõe
que um conjunto específico de saberes seja incorporado na formação universitária e não como
um aprendizado que se dá, especificamente, na prática.
Compreendemos, ainda, que o aprendizado docente na escola não ocorre, meramente,
com fins de desenvolvimento das habilidades científicas, mas de apropriação de elementos da
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cultura escolar. Assim como as autoras, compreendemos que “[...] na medida em que a escola
vai sendo revisitada, o licenciando vai internalizando suas práticas cotidianas e ressignificando
os conhecimentos aprendidos dentro e fora da universidade” (SELLES; FERREIRA, 2009, p.
63). E, por esse motivo, defendemos a contribuição do Pibid para a formação docente, ao
permitir ao bolsista o contato com o ambiente escolar e o reconhecimento dos condicionantes
do ensino, trazendo, dessa forma, novos elementos para formação dos licenciandos.
O contato dos professores em formação com o docente da escola de Educação Básica e
com o professor universitário, para Vilela (2009), além de possibilitar ao licenciando o
reconhecimento dos condicionantes da vida escolar, fortalece a relação entre o professor da
Educação Básica e a universidade. Nesse sentido, a autora afirma que é diante desses
condicionantes que os conhecimentos do futuro professor são mobilizados e tomam novos
significados. Acreditamos, portanto, que as idealizações sobre o ensinar dão lugar às reais
concepções que permeiam a realidade da ação docente, desde que a formação ocorra em
espaços-tempos adequados.

Esse momento de planejar juntamente com o professor supervisor é muito
proveitoso, pois podemos ver o que será feito e como será feito. Além disso,
planejamos a aula de acordo com as necessidades da turma, levando em conta
a aula do noturno que tem apenas 35 minutos (Relatório 64).

Da mesma forma, os documentos analisados apontam a construção do plano de aula
como um dos momentos mais ricos na aproximação do licenciando com o ofício de ensinar. De
acordo com o bolsista de ID, o ato de planejar a aula fez com que se aproximasse na prática do
dia a dia do professor, compreendendo melhor como é lecionar.

Poder criar um plano de aula foi muito importante para nós como futuros
professores, pois nos sentimos como se já fôssemos professores há muito
tempo... Isso nos proporcionou estar em contato direto com os alunos,
debatendo e tirando dúvidas dos mesmos e o plano de aula foi uma criação
nossa, estimulando, assim, a nossa criatividade e a dos alunos em demonstrar
os problemas ambientais (Relatório 09).

O plano de aula geralmente se inicia especificando os objetivos de aprendizagem a
serem atingidos, definindo o que o aluno deve saber ou ser capaz de fazer, além de verificar se
os alunos os atingiram (GAUTHIER et al., 2014). Portanto, a elaboração do plano de aula é um
processo de organização das ações do professor, no qual as atividades são previstas e
devidamente organizadas. Dessa forma, consideramos o plano de aula uma ferramenta
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orientadora do trabalho do professor e, portanto, afirmamos a relevância desse elemento na
estruturação de quais objetivos são pretendidos e das ações a serem realizadas. Ademais, diante
de nosso objeto de estudo, destacamos a relevância de o bolsista construir o plano de aula, e,
principalmente, em percebê-lo como importante elemento no planejamento de suas atividades,
contendo, ainda que de maneira resumida, suas pretensões de ensino.
É pertinente ainda observar que, embora na maioria das vezes, os bolsistas planejassem
suas atividades coletivamente, na estruturação do plano de aula levavam em conta as
especificidades de cada sala de aula, de modo que, na proposta, alguns aspectos como a duração
e o turno das aulas, o nível de aprendizagem, o contexto da escola e dos alunos foram
considerados. É importante ressaltar, portanto, que a compreensão do bolsista sobre o que e
como ensinar, de modo a considerar o contexto de cada processo educativo, revela a construção
de conhecimentos sobre a docência no que se refere ao processo de planejamento.
Tais argumentos remetem ao destaque dado por Shulman (1987) ao ressaltar, dentre
tantos aspectos do conhecimento dos professores, o conhecimento pedagógico do conteúdo,
que abrange distintos campos de conhecimentos do ensino como o conteúdo e a pedagogia. Em
diversos momentos, ao analisar os relatórios dos bolsistas, percebemos que eles atribuíam a
importância de que o professor possua não somente o conhecimento do conteúdo a ser ensinado,
mas saiba distinguir o que é essencial e o que é periférico para a aprendizagem do aluno.
A abordagem aqui apresentada revela a ação de refletir sobre a prática, organizando as
ideias e decidindo as ações a serem realizadas. A esse respeito, Vasconcelos (2002, p. 75)
destaca que “[...] precisa ficar muito claro que o planejamento não é uma coisa que se coloca
como um ‘a mais’ no trabalho do professor: muito pelo contrário, é o próprio eixo de
organização e definição deste trabalho”. Da mesma maneira, é importante que os bolsistas
compreendam que o planejamento não se resume ao momento anterior a aula, mas se estende
ao durante e depois dela, momento que se caracteriza pela reflexão e avaliação, podendo dar
lugar ao replanejamento. Nesse sentido, concordamos com Farias et al. (2009, p.129) quando
afirmam que essa é uma temática de grande importância na formação de professores,
reconhecendo que “[...] a docência não se restringe ao domínio do conteúdo, incidindo também
sobre o para que e como fazer”.
Do mesmo modo, Abdalla (2005) assevera que a ação de planejar é uma das chaves do
desenvolvimento profissional, visando ao traçar de metas a serem atingidas. O planejamento é
ato, é uma atividade que projeta, organiza e sistematiza o fazer docente no que diz respeito aos
seus meios, fins, forma e conteúdo (FARIAS et al., 2009). Assim, esses autores defendem que,
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mais do que uma obrigação, é necessário que os professores entendam e participem do
planejamento, reconhecendo-o como um direito.
Portanto, compreendemos que o planejamento é um caminho para que a escola exerça
seu papel social de emancipação, de modo que o professor pense sua prática, ressignificando-a
em busca de novas alternativas que permitam o desenvolvimento do aluno como pessoa e
cidadão (VASCONCELOS, 2000). Dessa maneira, destacamos a importância do Pibid na
produção do saber docente, ao passo que os bolsistas construíram e revelaram conhecimentos
sobre como o planejamento pode influenciar sua ação em sala de aula. Desse modo,
evidenciaram-se possibilidades de ensino diante de cada contexto, exigindo, em vários
momentos, que os bolsistas (re)adequassem os objetivos a serem alcançados e as estratégias de
ensino adotadas nas intervenções. Portanto, compreendemos que o planejamento do trabalho
pedagógico e as atividades resultantes são processos indispensáveis na ação docente, o que, nos
relatos analisados, indicam o forte potencial que as intervenções realizadas pelos bolsistas na
escola possuem na produção dos saberes profissionais.

3.2 A seleção das metodologias de ensino
Na subcategoria anterior destacamos a relevância dos primeiros momentos de inserção
na escola, quando as ações dos bolsistas consistiam na observação dos espaços para conhecer a
comunidade escolar, como condicionantes do bom planejamento. No entanto, as análises
indicam ter sido mais especificamente nos momentos de intervenção que os bolsistas puderam
perceber-se professores e, nesse sentido, ter ocorrido a produção do saber profissional. Assim,
referindo-se ao início das intervenções na escola, o relatório 81 revela que “[...] foi um dia
bastante produtivo, pois tivemos a oportunidade de estar pela primeira vez à frente daquela
turma”.
Dessa maneira, percebemos que foram nesses momentos – aproximando o bolsista da
ação docente e diante dos alunos da escola – que consideramos ter havido, de forma mais
expressiva, a produção do saber docente. Nesse sentido, os bolsistas revelam que o momento
da realização do jogo foi marcado por tensão e insegurança, no entanto, consideram que, por
meio da intervenção, puderam alcançar seu objetivo, possibilitando ao aluno a compreensão do
conteúdo estudado. Assim, abordam que finalizaram a prática com a sensação de terem
possibilitado a construção do conhecimento pelos alunos e constataram como uma atividade
lúdica como o jogo pode auxiliar nesse processo.
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Nesse sentido, as investigações realizadas por Vilela (2009) sobre a relação do
licenciando e a produção de conhecimentos durante a formação, atribuem maior relevância, na
formação docente, sobretudo, aos momentos de planejamento, (re)elaboração e intervenção.
Assim, considera que é de modo mais específico nessas situações que o licenciando assume
efetivamente a condição de professor.

[...] esse momento estratégico se dá mais precisamente no momento em que
essa “tomada de posição” para o lugar de professor efetivamente acontece, ou
seja, nos momentos em que os licenciandos planejam, organizam, discutem,
elaboram e reelaboram suas propostas de aula e realizam a regência (VILELA,
2009, p. 95).

Como a autora, inferimos que o professor, após o planejamento inicial, ao executar a
proposta da aula elaborada e avaliando os seus resultados, compreende que o fazer docente e
os saberes profissionais são materializados. Dessa maneira, considerando a relevância da escola
como unidade de desenvolvimento do ensino-aprendizagem, é indispensável que a formação
docente diminua a distância entre esse lugar e a universidade, reconhecendo a importância desse
espaço formativo. É indispensável que, mais do que local para aplicação de saberes, a escola
seja reconhecida como um espaço onde esses saberes são produzidos.
Nessa perspectiva, ao realizarem a prática na sala de aula, os bolsistas percebem a
importância de fazer adequações diante de determinadas situações. Desse modo, ao notarem
que os alunos não se envolviam na proposta da aula, decidiram sortear os alunos para que um
maior número deles pudesse participar ativamente do jogo. Nessa ocasião, destaca o relatório
88, ter sido na reflexão sobre a prática que puderam perceber as necessidades de reelaboração.
Refletir sobre a ação faz, muitas vezes, mudar a maneira de abordar um
determinado tema para assegurar uma melhor aprendizagem por parte dos
alunos. A intervenção transcorreu tranquilamente e os alunos mostraram-se
participativos.

De acordo com Santos e Santos (2007), para que o aluno consiga aprender aquilo que
está sendo ensinado, o professor faz muitas opções no decorrer da sua atividade. Nesse sentido,
os conteúdos, os objetivos e as estratégias didáticas são alguns dos elementos para os quais ele
deve estar atento. Considerando que é na sala de aula que o professor coloca em prática as ações
planejadas, as estratégias didáticas utilizadas pelos professores devem ser bastantes claras.
Assim, elas consistem em importantes componentes do planejamento e, desse modo,
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compreendemos as escolhas metodológicas e as estratégias que o professor utiliza para ensinar
como aspectos relevantes a serem considerados na formação docente.
Mediante ao exposto, acreditamos que, nos momentos nos quais o bolsista percebeu a
necessidade de reelaborar sua prática, realizando adequações metodológicas que, considerando
os condicionantes do ensino, mostrassem-se adequadas na promoção da aprendizagem, ele
percebeu as singularidades do contexto escolar e, dessa forma, percebeu as especificidades da
ação docente.
Cabe destacar que a apropriação pelos bolsistas dos conhecimentos sobre a ação docente
é bastante relevante, porque, assim como Selles e Ferreira (2009) afirmam, há uma tensão na
entrada do estudante de graduação no ambiente escolar. Por exemplo, é o momento no qual ele
se dá conta do distanciamento entre os conhecimentos acadêmicos e as práticas escolares. Por
esse motivo, confrontar os conhecimentos tal como aprendidos na universidade com o formato
que ele adquire no ambiente escolar faz com que os licenciandos percebam as especificidades
daquele contexto, o que carece de ser considerado no processo formativo.
Baseando-se nos argumentos de Forquin (1992), Selles e Ferreira (2009) afirmam ser
essencial, além da seleção dos saberes, que o professor torne o conhecimento transmissível e,
efetivamente, assimilável pelos alunos. Isso requer um investimento de reorganização,
reestruturação e transposição didática. Para tanto, “[...] são necessários ‘dispositivos
mediadores’, identificados também como mecanismos de didatização que transformam os
objetos a ensinar em objetos de ensino” (FORQUIN, 1992, 1993 apud SELLES; FERREIRA,
2009, p. 61).
Forquin (1992, p. 32) considera que “é preciso a intercessão de dispositivos mediadores,
a longa paciência de aprendizagens metódicas e que não deixam nunca de dispensar as muletas
do didatismo”. Como imperativos didáticos, o autor também acrescenta o imperativo de
interiorização, isto porque, além de fazer compreender, é necessário fazer aprender, de modo
que “[...] o saber se incorpore aos indivíduos sob a forma de esquemas operatórios ou de
habitus” (FORQUIN, 1992, p. 33). Para esse autor, os saberes escolares são caracterizados por
certos traços morfológicos e estilísticos:

[...] a predominância de valores de apresentação e de clarificação, a
preocupação da progressividade, a importância atribuída à divisão formal (em
capítulos, lições, partes e subpartes), a abundância de redundâncias no fluxo
informacional, o recurso aos desenvolvimentos perifrásticos, aos comentários
explicativos, às glosas e, simultaneamente, às técnicas de condensação
(resumos, sínteses documentárias, técnicas mnemônicas), a pesquisa de
concretização (ilustração, esquematização, exemplificação), o lugar
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concedido às questões e aos exercícios, tendo uma função de controle ou de
reforço [...](FORQUIN, 1992, p. 34).

Remetendo aos modos como o professor mobiliza o conhecimento para ensiná-lo, os
relatórios destacam a abstração dos conteúdos da Biologia como um dos elementos que mais
dificultam a aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, sugerem adequações e inovações
metodológicas de abordagem dos conteúdos biológicos em sala de aula, dentre eles, o uso de
modelos didáticos tridimensionais. Nossas análises evidenciaram que a perceptível dificuldade
de compreensão das estruturas espaciais das células aponta para a necessidade de métodos e
recursos que auxiliem nesse processo. Dessa forma, o uso de modelos didáticos tridimensionais
é bastante útil, uma vez que desperta o interesse e agrega o aspecto criativo. Assim, o relatório
05 revela que:

Foi possível perceber que assuntos como esses [citologia] são difíceis de
serem entendidos pelos alunos, [pois] se trata de algo que eles têm que
imaginar, pois dificilmente veriam tal estrutura em sala. Sendo assim, a todo
momento eles questionavam e falavam da dificuldade de imaginar tais
estruturas do núcleo.

De acordo com os bolsistas, as ações foram idealizadas buscando a realização de
atividades práticas capazes de envolver os alunos para a construção de conhecimentos de forma
mais interessante e menos convencional. Desse modo, consideraram que acompanhar o
processo educativo da turma, por meio de observação das aulas, possibilitou a identificação dos
interesses e, principalmente, das dificuldades dos alunos em relação aos assuntos que eram
abordados. Assim, foi possível para o bolsista de ID, por exemplo, perceber o quanto é
complexo para o aluno compreender os conteúdos de citologia.
Durante a abordagem do assunto ficou explicitado que os alunos em alguns
momentos não se sentiam familiarizados com termos como “cromossomos”,
“cromatina”, “centrômero”, “cromátides” etc., ainda mais, quando esses
termos se associavam para elucidar melhor o que é o núcleo e como ocorrem
os processos dentro dele (Relatório 08).

Corroborando com estes argumentos, os relatórios analisados descreveram,
marcadamente, as produções de materiais didáticos como ações facilitadoras da aprendizagem
dos conteúdos de Biologia. E, nesse sentido, consideramos que o reconhecimento pelo bolsista
do modo como algumas ações podem possibilitar a aprendizagem dos alunos representa a
produção do saber docente. Esta constatação foi também evidenciada nos encontros para
discussão de textos e socialização das atividades desenvolvidas que ocorriam na universidade.
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A esse respeito, afirmaram que, tanto as ações que ocorriam na escola, quanto os encontros
realizados na UESB possibilitaram o reconhecimento deles como futuros docentes e
mediadores do processo de ensino e aprendizagem.
Destacam-se, ainda, a importância da criação dos modelos didáticos como facilitadores
da aprendizagem dos alunos, bem como o processo de socialização das intervenções que
ocorriam nos encontros na escola e na universidade. Tais experiências revelam a importância
do projeto em permitir o contato do graduando da licenciatura em Biologia com a escola da
Educação Básica, permitindo conhecer suas rotinas e estabelecer uma relação com os pares que
favorece familiaridade com seu futuro campo de atuação e a constituição de sua identidade
profissional.
Principalmente diante da dificuldade que os alunos revelam sobre a Biologia,
destacando a complexidade do conteúdo, os modelos didáticos funcionam como importante
ferramenta na compreensão e fixação do conteúdo trabalhado, despertando a curiosidade dos
alunos. No entanto, além da ausência de planejamento do professor e a formação direcionada
para o ensino tradicional, a diversificação no uso de metodologias também é dificultada por
outras questões, por exemplo, o excesso de alunos na sala e a falta de recursos didáticopedagógicos. Outras vezes, os professores também ficam restritos à utilização de metodologias
tradicionais, porque preferem não sair da sua zona de conforto.
Desse modo, foi dado maior destaque pelos bolsistas aos modelos didáticos construídos
no intuito de estabelecer relações entre diferentes tipos celulares e as maquetes de célula animal
produzidas pelos alunos da escola. O relatório 08 destaca:
Ao término das apresentações, nós bolsistas, mostramos um modelo de célula
procariótica e um modelo de célula vegetal a fim de provocar a percepção das
diferenças que são apresentadas pelos três tipos celulares. Os alunos
conseguiram identificar esses aspectos de forma rápida e foram capazes de
relacionar as informações obtidas em aulas anteriores com as maquetes
apresentadas.

Após as discussões sobre as maquetes de diferentes tipos celulares, como meio de
reforçar os conhecimentos daquela prática, os bolsistas realizaram um jogo que intitularam
“jogo das organelas mergulhadas no citoplasma”. Divididos em grupos, a proposta da atividade
era que, ao observar a carta contendo a imagem de cada organela, o aluno pudesse identificar o
nome e a função por ela desenvolvida. Para uma das bolsistas, o sucesso obtido a partir daquela
criação mostrou o potencial que possui os modelos didáticos no processo de ensino.
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O uso de jogos didáticos em sala de aula tende a ser um grande recurso
metodológico para auxiliar no processo ensino aprendizagem, uma vez que
foge do tradicional quadro e giz, além de tornarem as aulas de Biologia mais
dinâmicas (Relatório 86).

Nesse sentido, os bolsistas ressaltam que, satisfatoriamente, os materiais produzidos por
eles para abordagem das estruturas e diferentes tipos cromossômicos foram utilizados pela
professora supervisora nas revisões dos conteúdos. Destacaram ainda o baixo custo e a
facilidade na confecção desse material, no qual pedaços de emborrachados representaram as
cromátides, bolas de isopor cortadas ao meio, o centrômero, e fita adesiva atuou como a proteína
coesina, unindo um cromossomo ao outro. Para a explicação dos estados de condensação dos
cromossomos, sugerido anteriormente pela professora supervisora, utilizaram um barbante. Por
meio de um cartaz produzido com emborrachado e fixado no quadro, finalizaram a atividade
prática, diferenciando as partes ativas e inativas dos cromossomos. Assim relatam:

Por se tratar de uma prática simples, o resultado foi surpreendente.
Conseguimos fazer com que os alunos imaginassem e colocassem em prática,
a partir de tiras de emborrachado, um conteúdo que para eles era muito mais
difícil de compreender. Além disso, percebemos que muitas vezes práticas
simples são mais eficientes que práticas mais complexas e que, apesar de
exigir menos esforço dos alunos, podem ser bem mais interessantes (Relatório
08).

Revelado por outros bolsistas, as atividades realizadas fora da sala de aula também se
mostraram bastantes significativas no processo de ensino-aprendizagem.

A partir do que foi proposto, percebemos a receptividade dos alunos por nós
e pelos novos métodos de ensino, quanto à satisfação da professora em relação
ao projeto e, sobretudo, para nós bolsistas (Relatório 11).

Em um dos encontros, a professora do curso de Agroecologia levou os alunos para
conhecerem o minhocário da escola, explicando a importância econômica do cultivo de
minhocas e esclarecendo sobre a construção e manutenção desse sistema. Nessa ocasião, foi
solicitado que alguns alunos transferissem minhocas de um minhocário para o outro,
observando que alguns alunos não conseguiam estabelecer distinções entre minhocas e larvas
de besouro. Os bolsistas apontam a importância dessa prática em despertar nos alunos
interesses, inclusive, voltados ao futuro mercado de atuação profissional e ressaltam a
relevância de momentos como esses em que os conhecimentos teóricos adquiriram maior
significado para a realidade do aluno. Destacam:
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Fugir um pouco da sala de aula e apresentar uma temática diferente, sem fugir
do conteúdo, demonstra o quanto é importante para os alunos o contato com
o campo e o rendimento da aula, pois os alunos ficam mais interessados e
dispostos para a aprendizagem (Relatório 01).

No entanto, em diversas disciplinas, os conteúdos costumam ser abordados na sala de
aula de forma fragmentada, muitas vezes, como uma série de verdades descontextualizadas e
distantes da realidade. Destacamos, então, a importância dos conhecimentos e das experiências
que o aluno leva para a escola e, para isso, o professor precisa conhecer sobre o ambiente e o
cotidiano dos alunos. Assim como Reynolds (1992) apud Gauthier et al. (2013), acreditamos
haver maior sucesso quando o professor, no planejamento das atividades, busca despertar os
interesses dos alunos. Nesse sentido, percebemos em alguns relatos de bolsistas que estes
reconhecem a importância da sensibilidade necessária ao professor, percebendo quais
conteúdos são mais significativos para o aluno. Assim, no processo de aprendizagem, é
essencial que o conteúdo estudado tenha sentido para a vida do aluno e, portanto, consideramos
a importância de que, como parece acontecer no Pibid, o licenciando se dê conta desse aspecto
ainda na sua formação.
Entretanto, com certa frequência, os conteúdos biológicos são abordados de forma
desvinculada da realidade e dos aspectos históricos e sociais. É bastante comum que os
conteúdos sejam memorizados e não realmente aprendidos, podendo isso estar relacionado ao
fato de o aluno não perceber funcionalidade desses conteúdos ensinados em sala de aula. Dessa
forma, o uso de técnicas e recursos didáticos mais potentes, vinculados aos conteúdos a serem
trabalhados e aliados às experiências pessoais dos alunos, poderiam despertar maior interesse
pela aprendizagem.
Corroborando esse pensamento, outros relatórios dos bolsistas ainda revelam o
enriquecimento na aprendizagem por meio de aulas experimentais, descrevendo, por exemplo,
a importância do experimento sobre a mitose na cebola. Nesse sentido, puderam abordar os
métodos de coloração celular, assim como o funcionamento do microscópio. O relatório 01
dizia:
Enquanto corava, explicamos o funcionamento de microscópio e descobrimos
que aquele era o primeiro contato deles com o microscópio e com materiais
de laboratório, o que foi uma surpresa, já que a escola tem um excelente
laboratório e trata-se de uma turma de segundo ano [do Ensino Médio].

Após a coloração, iniciou-se a preparação das lâminas, explicando todo o procedimento,
ao que os alunos observaram atentamente. Solicitaram voluntários para produção de outras
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lâminas, fornecendo-lhes os equipamentos de produção individual (EPIs) para atividades de
laboratório, como luvas e jalecos. Após a preparação das lâminas, manusearam o microscópio,
percebendo que os alunos se interessaram em encontrar o melhor foco para observação. Dessa
maneira, ressaltaram o envolvimento dos alunos com a atividade realizada, participando e
interagindo satisfatoriamente. Por vezes, demonstraram curiosidades, questionando sobre o
conteúdo e os materiais utilizados na prática.

Algumas alunas fizeram junto com a professora uma lâmina com o fio do
cabelo e mostramos ainda como transformar a câmera de um celular em uma
lente de aumento [...]. Percebemos a satisfação deles com a aula de
laboratório, isso demonstra o quanto é importante e faz falta para as aulas de
Biologia um laboratório bem equipado e a disposição do professor em realizar
experimentos. Sentimos também a satisfação da professora com a aula
decorrida e o interesse para que outras aulas com essa estratégia sejam
realizadas (Relatório 11).

Em outra intervenção, os bolsistas distribuíram para cada grupo uma placa de Petri,
recipiente de vidro utilizado por profissionais de laboratório para a cultura de microrganismos.
Com o auxílio de um cotonete, os alunos coletaram amostras bacterianas de diferentes locais
ou objetos e, em seguida, prepararam as placas por meio da técnica do esfregaço.
Posteriormente, as culturas foram acondicionadas em estufa e, decorrido uma semana para o
crescimento das colônias, os alunos observaram os resultados do experimento.
O conteúdo abordado por outra dupla foi sobre protozoários. Para eles, como a
observação ao microscópio é um recurso pouco comum nas aulas de Biologia que ocorrem na
escola, os alunos ficaram muito atentos à visualização de microrganismos, enquanto discutiam
sobre as doenças tendo como agentes etiológicos as bactérias e os protozoários.
Percebemos que ao falar em doenças, os alunos se manifestam mais nas aulas,
isso pode ser em decorrência desses assuntos estarem mais próximos da
realidade deles. Alguns citam que algum conhecido já passou por isso ou até
mesmo, alguma notícia que tenham tido acesso (Relatório 68).
[...] percebemos que quando o assunto da aula passou para doenças causadas
por bactérias a atenção dos alunos ficou mais aguçada, eles começaram a fazer
associações a casos cotidianos e surgiram algumas perguntas em relação a
sintomas dessas doenças, exemplos de casos e tratamentos. A partir disso, o
professor aproveitou o interesse dos alunos lhes fazendo perguntas com
relação às doenças e a reprodução acelerada das bactérias no corpo (Relatório
63).

Para Therrien et al. (2004, p.2) os docentes fazem adaptações na estrutura dos
conhecimentos e conteúdos de ensino, atuando como mediadores entre os alunos e os
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conhecimentos científicos. De tal modo, a opção dos bolsistas em enfatizar as doenças
relacionadas aos microrganismos usando para isso a experimentação confirma as ideias desses
autores quando destacam que “[...] é a partir das necessidades concretas do alunado [...] que o
professor decide quais conteúdos irá priorizar ou descartar e de que forma irá fazê-lo”. Portanto,
compreendemos que, quando os bolsistas exitosamente selecionaram o que ensinar aliado ao
como ensinar, proporcionaram significativos avanços na aprendizagem dos alunos.
Assim, as análises indicam que a experimentação é um importante recurso no ensino de
Ciências e Biologia, potencializando o processo de ensino e aprendizagem. Desse modo,
concordamos com Giordan (1999, p. 44) quando afirma que:

Tomar a experimentação como parte de um processo pleno de investigação é
uma necessidade, reconhecida entre aqueles que pensam e fazem o ensino de
ciências, pois a formação do pensamento e das atitudes do sujeito deve se dar
preferencialmente nos entremeios de atividades investigativas.

Os relatos também evidenciam que os bolsistas percebem a importância de, na sua
prática, o professor diversificar as suas estratégicas pedagógicas. Nesse aspecto, por exemplo,
revelam ter utilizado recursos didáticos diferentes, quando, na realização do experimento no
laboratório, abordaram, em seguida, o conteúdo de microrganismos, fazendo uso de slides para
a diferenciação das bactérias gram-positivas e gram-negativas e explanação sobre doenças
bacterianas.

Neste momento, apesar de haver apenas exposição do conteúdo, os alunos
ficaram atentos, provavelmente por associarem o que viam nas culturas [de
bactérias cultivadas] [...]. Isso mostra que uma aula expositiva, sendo
executada após uma abordagem prática aguça o interesse dos alunos, fazendo
com que estes se mantenham mais atentos (Relatório 62).
Alguns alunos até lembraram-se da prática de cultura de bactéria se referindo
a ser nojento conviver com [esses] organismos em todos os lugares... Para a
prática docente é motivador ver que a partir de uma aula prática foram feitas
discussões em aulas teóricas posteriores, reafirmando a importância da prática
experimental no ensino de biologia (Relatório 62).

Dessa maneira, ao realizarem as intervenções, os bolsistas consideram terem abordado
o conteúdo de forma contextualizada, facilitando a aprendizagem.

A todo momento houve comentários repulsivos ao uso da água usada [na
experimentação], o que tornou a aula mais interativa, pois conseguimos
atentá-los aos perigos do consumo de água não potável (Relatório 64).
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Com todas essas reações percebemos que a aula não corria mais de forma
comum. Os alunos estavam falando entre si sobre o assunto, por mais que de
maneira informal e com poucas informações científicas. Isso nos trouxe a
reflexão da aprendizagem significativa, pois de forma “tímida” conseguimos
que assuntos do dia a dia entrassem no contexto da classe (Relatório 62).

Nessa perspectiva, de acordo com Giordan (1999, p. 43), “[...] em seus depoimentos, os
alunos também costumam atribuir à experimentação um caráter motivador, lúdico,
essencialmente, vinculados ao sentido”. Frente aos relatos dos bolsistas, concordamos que o
trabalho em laboratório é motivador da aprendizagem, pois, desenvolvendo as habilidades
técnicas, permitem a aprendizagem do conhecimento do fenômeno estudado. Por esse motivo,
apostamos na realização de aulas experimentais como uma importante ferramenta na construção
de conhecimentos no ensino de Biologia. Nesse sentido, os bolsistas relataram sobre a
infraestrutura das escolas, destacando a importância dos laboratórios nas aulas de Biologia.

Isso demonstra a importância do laboratório escolar, o que dá ao professor
possibilidades de planejamento que reflita em aulas atrativas. Além do
laboratório, é imprescindível que haja monitores de laboratório, o que na
maioria das escolas não tem, para a preparação dos materiais utilizados, o que
demanda tempo, recurso este não disponível para a maioria dos professores
(Relatório 64).

Assim como nas aulas experimentais, os bolsistas revelam o enriquecimento das aulas
de Biologia, quando o professor utiliza outros recursos menos convencionais. Dessa forma,
recordaram-se da utilização dos slides e vídeos para trabalhar com os conteúdos de reprodução
das bactérias e a ação de antibióticos na seleção de formas bacterianas resistentes. Desse modo,
o uso do computador representou um importante recurso tecnológico na sala de aula para a
construção de conhecimentos. Os bolsistas relataram:
Ficou claro que para uma aula, qualquer distanciamento da abordagem
tradicional gera curiosidade nos alunos. O simples fato de diferenciar a aula,
já é elemento favorável para o professor, pois nem sempre são necessários
grandes experimentos ou materiais excepcionais, mas saber utilizar
adequadamente os materiais disponibilizados pela própria escola (Relatório

63).
Para Therrien et al. (2004, p. 7), no planejamento e realização de sua ação em sala de
aula, “[...] o docente faz ajustamentos e adaptações sobre a matéria a ser ensinada, apoiado nos
múltiplos olhares do seu reservatório de saberes e da heterogeneidade de suas fontes sociais de
aquisição”. Assim, consideramos que as opções metodológicas dos bolsistas facilitaram aos
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alunos a assimilação dos conceitos e conhecimentos biológicos, ao passo que na ação docente,
também produziam e ressignificavam os saberes da profissão.
Do mesmo modo, ensinando anatomia humana por meio da demonstração de peças
anatômicas, os bolsistas afirmam ter notado grande interesse dos alunos, o que atribuem ao fato
de que assuntos relacionados ao corpo humano acabam sempre despertando curiosidade,
levando-os a emitir variados questionamentos. Nesse sentido, a utilização do conhecimento
cotidiano do aluno mostra ser um caminho para que o aluno chegue ao conhecimento biológico.
Sobre esse aspecto, Carmo (2013, p. 132) argumenta que

[...] o conhecimento cotidiano chega à escola por meio das práticas sociais
desenvolvidas pelos professores e pelos alunos nos seus contextos de vida e
de trabalho e é associado a outras formas de produção de conhecimento, por
exemplo, o conhecimento científico e escolar nas situações de ensino.

Mediante os relatórios, consideramos que os bolsistas produziam e revistavam saberes
docentes quando compreendiam a importância de que o professor consiga relacionar os
conteúdos com a realidade dos alunos, pois, de tal forma, percebem que o que aprendem na
escola tem uma relação com o cotidiano. A partir de tal compreensão, os bolsistas mobilizavam
os saberes disciplinares quando realizavam ajustes e adequações nos conteúdos a serem
ensinados e, assim, o aprendizado adquiria significado para o aluno, conforme indica outro
relatório 72:
Sempre que o professor relaciona o conteúdo com a realidade do aluno, é
perceptível o interesse que é despertado. Essa é, sem dúvida, uma prática que
acreditamos ser importante adotar para a nossa formação docente, pois
acreditamos que é muito válida e contribui bastante no processo de ensinoaprendizagem.

Portanto, os estudos de Carmo (2013) assinalam a relevância de que as concepções
prévias dos alunos sejam utilizadas de modo a criar outros conhecimentos. Nessa ocasião, a
partir da compreensão do aluno, é permitida ao professor a reelaboração dos conceitos
biológicos, tornando-os mais facilmente entendidos. Ainda no que concerne ao uso de
questionamentos e conhecimentos prévios dos alunos, os resultados de sua investigação
revelaram:

Enquanto alguns docentes apresentavam perguntas durante a exposição dos
conteúdos e eles mesmos respondiam, outros as apresentavam de modo
propositivo para suscitar debate e confronto de ideias. Este último movimento
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permitia conhecer o que os alunos sabiam sobre os conteúdos e, a partir daí,
elaborar uma teia, em que os conhecimentos biológicos eram entremeados
pelas concepções dos alunos, gerando uma interlocução em que essas duas
dimensões do saber se entrelaçavam (CARMO, 2013, p. 123).

Quando o conteúdo abordado foram os artrópodes, o objetivo da intervenção realizada
pelos bolsistas era que os alunos pudessem diferenciar as estruturas externas dos insetos. Para
tanto, os alunos tocaram nos exemplares e desenharam, comparando com esquemas dos livros
e, assim, compreenderam a morfologia dos insetos. De acordo com os bolsistas, os alunos
demonstraram aproximação com o conteúdo quando comentavam já ter visto um dos
exemplares ou questionavam onde os insetos haviam sido capturados. Nesse sentido,
consideram que, no ensino de Biologia, possibilitar ao aluno manipular o material é muito
significativo para a compreensão do conteúdo. Isso também pode ser observado quando a
intervenção envolveu conteúdo da botânica.
Começamos a aula apresentando para os alunos a samambaia e alguns alunos
falaram que já conheciam. “Ah, na casa de minha avó tem uma dessa...” Eles
ficaram deslumbrados em ver os soros (pontinhos pretos) com a lupa
(Relatório 72).
Começamos a aula explicando sobre a estrutura reprodutora das
angiospermas. Para isso levamos exemplares de flores de Hibiscos sp., pois
trata-se de uma flor que contém todos os verticilos florais bem visíveis, o que
possibilita trabalhar este conteúdo de forma didática (Relatório 73).

Para Lopes (1999) apud Carmo (2013, p. 132), os conhecimentos cotidianos dos alunos
costumam aparecer agregados aos científicos, revelando o quanto “[...] são dinâmicos e
mutáveis, pois podem a todo tempo incorporar outros saberes, inclusive, os científicos”. Assim,
de acordo com as análises, compreendemos que “a ação docente é continuamente reinventada
nas interações significativas travadas entre professor e alunos” (THERRIEN et al., 2004, p.7).
Nesse sentido, os depoimentos dos bolsistas revelaram que, por meio da mediação
didática, os saberes disciplinares passam por um processo de “tradução” e “reconstrução” para
que então sejam ensinados. A esse respeito, de acordo com Carmo (2013), para que sejam
ensinados e efetuem mudanças nos modos de pensar dos alunos, é indispensável que os
professores reinterpretem e traduzam, previamente, os conteúdos biológicos.
Dessa maneira, Andrade et al. (2004) apud Selles e Ferreira (2009), sugerem considerar
o papel da escola e da universidade no processo de formação docente, destacando a importância
das relações entre as comunidades educacionais e científicas na configuração das disciplinas
escolares, na seleção e na organização de conteúdos. Portanto, para Therrien et al. (2004, p.2)
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“O docente é responsável pela transformação das orientações curriculares em ações efetivas: a
gestão da matéria no chão da sala de aula”.
A análise dos relatórios mostrou que, comumente, os bolsistas destacam a relevância do
Pibid na produção do saber experiencial. Este saber é denominado por Porlán, Rivera e Martín
(1997) como saberes baseados na experiência e são caracterizados pelos autores como ideias,
crenças e princípios construídos, conscientemente, pelos professores em suas ações na sala de
aula. Portanto, baseado na abordagem de Tardif (2002) é possível afirmar que, à medida que os
bolsistas manifestavam suas ideias sobre os outros saberes, de certo modo, apresentavam
indícios de que o saber experiencial estava sendo produzido.
Cabe ressaltar, conforme assevera Tardif (2002), que o ofício docente é composto por
um conjunto de saberes, formando um corpus de conhecimentos oriundos de várias fontes e,
desse modo, a ação docente não pode se restringir a apenas um deles. Ainda segundo esse autor,
os saberes experienciais são desenvolvidos pelos professores no exercício de sua profissão,
portanto, são frutos do trabalho docente. Desse modo, considerando que, no exercício da
prática, o professor mobiliza diferentes conhecimentos, o saber experiencial engloba o conjunto
dos demais saberes. Dessa maneira, originados e validados no exercício do professor, os saberes
experienciais são retraduzidos, julgados, avaliados e ressignificados.
As análises também nos levaram a considerar que a construção do conhecimento no
ambiente escolar pode ser favorecida pelo uso das tecnologias, assim como de metodologias
inovadoras para abordagem dos conteúdos. Dessa maneira, outra estratégia utilizada pelos
bolsistas consistiu na criação de uma página nas redes sociais, tendo dois alunos como
moderadores, viabilizando a interação entre bolsistas, alunos e supervisor. Afirmam os bolsistas
que o uso desse recurso foi muito eficaz em possibilitar a divulgação de materiais, solucionar
dúvidas e curiosidades acerca do conteúdo.
Como observado, as abordagens dos bolsistas revelam vários indícios da influência das
escolhas metodológicas do professor na aprendizagem dos alunos. No entanto, um dos bolsistas
revelou que, comumente na escola, as aulas são apenas expositivas, apoiadas basicamente no
uso do livro didático ou apresentação de slides. Dessa maneira, ao observar que,
frequentemente, o professor segue a rotina de fazer anotações no quadro e solicitar dos alunos
a utilização do livro, o bolsista afirmou: “Já percebemos que essa acaba sendo uma prática
muito comum pelo professor e acreditamos que isso acaba deixando os alunos muito restritos
ao livro didático” (Relatório 72). De modo semelhante, essa observação é também mencionada
em outro relatório:
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Pode-se destacar também que esta forma de apresentação de conteúdos levou
os alunos a dominarem um conteúdo, anteriormente cansativo e extenso.
[Trabalhamos] de forma lúdica, ressaltando a importância de se utilizar novas
metodologias e de propor maior liberdade à criatividade dos alunos para que
o processo de ensino seja mais que apenas decorar assuntos dos livros
(Relatório 02).

Entretanto, numa atividade em que os bolsistas solicitaram aos alunos representarem
por meio de esquemas a estrutura corpórea dos insetos, à medida que observavam os
exemplares, percebia-se que eles mantinham os livros abertos e questionavam se não poderiam
desenhar tal como estava no livro. Nessa ocasião, esclareceram que não esperavam desenhos
perfeitos, mas a representação por meio da observação dos exemplares. Para os bolsistas, o fato
relatado também confirma que, embora a abordagem do conteúdo possa ser feita de maneira
diversificada, os alunos ainda ficam presos ao livro didático. Destarte, podemos perceber como
o livro didático aparece em nossas análises como um relevante instrumento de apoio às aulas
de Biologia, como reforçado no relatório 72:

[...] os professores em grande parte acabam se acomodando e usando apenas
o livro como recurso didático. O Pibid até o momento nos permitiu aprender
diversos recursos didáticos que podem ser usados, sendo muitas vezes de
baixo custo e permitir que os alunos não fiquem tão presos ao livro didático.

Portanto, entendemos que os livros didáticos representam um significativo material de
apoio e orientação aos professores para a apresentação dos conteúdos. Dessa maneira,
consideramos importante que, além de diversos, o professor utilize materiais de qualidade,
incluindo livros, manuais de laboratórios, recursos tecnológicos etc. De antemão, é
indispensável que os docentes sejam capazes de usá-los, porém, são necessárias condições da
escola para o bom desenvolvimento da ação docente. No entanto, no atual cenário educativo,
observa-se a falta de infraestrutura das escolas, a sobrecarga de trabalho dos professores, a
desvalorização profissional e o ensino deficiente.
As análises ainda indicaram que a aula expositiva foi a modalidade didática mais comum
nas aulas de Biologia das quais tiveram participação. Segundo Farias et al. (2009), de tão
frequente no cenário escolar, a exposição oral chega a ser confundida com a própria aula.
Embora reconhecida sua importante função em apresentar informações, é comum que, em aulas
baseadas estritamente nesse recurso didático, o aluno fique passivamente ouvindo enquanto o
professor repete a informação contida no livro. O relato a seguir aponta:
Creio que seria interessante a busca por novas formas, novos métodos para
utilizar como forma de transmissão de conteúdo, seja um filme, uma música,
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um passeio pelo campo, um relato de experiência etc. Elementos que sejam
significativos e diferenciados para poder relacionar com o conteúdo que será
abordado (Relatório 01).

Para Farias e colaboradores (2009), as aulas podem se tornar muito mais atrativas se o
professor recorrer a recursos didáticos auxiliares como slides, fotografias, filmes,
documentários, entre outros. No entanto, os autores alertam para que sejam sempre preparados
e, se necessário, testados previamente. Compreendemos que o uso desses recursos constitui em
metodologias alternativas que, diferentemente das metodologias tradicionais, acontecem fora
de rotinas da sala de aula. Para esses autores, ainda, a escolha das estratégias deve ser adequada
aos conteúdos, às características dos alunos, recursos materiais e tempo disponível para estudo.
Além desses elementos, para o bom funcionamento das estratégias, é essencial que o professor
conheça a dinâmica de funcionamento das mesmas.
Nessa perspectiva, compreendemos que é preciso que em sua ação, o professor crie
artifícios capazes de instigar o aluno para a aprendizagem. A nosso ver, para o êxito do ensino
e da aprendizagem, o aluno deve ser motivado a buscar, integrar e criar os conhecimentos.
Nesse sentido, mais do que mero receptor das informações apresentadas, o aluno atua na
construção do saber, formulando e reformulando conceitos. O relatório 82 destaca:
Embora a prática mais comum entre os docentes da rede pública de ensino
seja a explanação oral e aulas expositivas no quadro branco, cremos que no
ensino de Biologia o uso de recursos didáticos diferenciados como, por
exemplo, cartaz com figuras, esquemas e vídeos, possibilita ao aluno uma
maior compreensão dos conteúdos.

Cabe considerar, nestes termos –presente no Brasil desde a época do ensino jesuíta–,
que a aula expositiva “[...] se caracteriza pela ênfase na linguagem oral, na estruturação lógica
de um assunto, e na transmissão de determinados conteúdos” (FARIAS et al., 2009, p. 134).
Como modalidade de relevância, deve-se atentar para que ela não ocorra de forma verticalizada
e autoritária, pois como afirmam os autores, é criticada pelo fato de ocorrer de modo unilateral,
na forma autoritária que o professor ensina aos alunos. Portanto, com base nas afirmações de
Farias et al. (2009), sugerimos a utilização da exposição dialogada, na qual professores e alunos
atuam mutuamente na construção do saber.
Desse modo, compreendemos a importância da participação dos bolsistas no programa,
ao passo que puderam se aproximar das situações reais de ensino. Assim, como abordado por
Gauthier et al. (2013), consideramos que, distante do exercício concreto do professor, a ação
docente pode ser considerada um saber sem ofício, restringindo sua ação à técnica puramente.

83

A partir do exposto, observamos que os bolsistas participantes dessa investigação
reconhecem a importância de os professores fazerem uso de diferentes recursos e estratégias
metodológicas no ensino de Biologia. Nesse sentido, ressaltamos que os relatórios revelam que,
assim como os alunos da escola, os bolsistas atribuem a complexidade dos conteúdos
biológicos, principalmente, ao fato de a disciplina abordar informações muito abstratas e termos
tão complexos, ao que apontam a necessidade de aulas mais diversificadas.
Tais argumentos são corroborados pelos estudos realizados por Gauthier et al. (2013)
ao afirmar que os professores possuem maior êxito no ensino de Ciências quando diversificam
o material didático. Assim, acreditamos que permitir aos bolsistas a percepção não somente das
possibilidades, mas, sobretudo, a necessidade de em sua atuação ele adotar estratégias didáticas
mais eficazes, é, de certa maneira, facilitar para que as inovações metodológicas cheguem às
salas de aula.
Ao apresentar a análise oriunda das intervenções realizadas no subprojeto Biologia,
nossa intenção não foi de apresentar possibilidades na abordagem de diferentes conteúdos
biológicos, mas, sobretudo, analisar como os bolsistas compreendem as escolhas de estratégias
e metodologias no ensino de Biologia e o modo como elas influenciam na aprendizagem dos
alunos. Nesse sentido, também revelam a importância da mediação didática, diante da
complexidade e abstração dos conteúdos biológicos.
Acreditamos que a utilização de metodologias alternativas seja capaz de promover a
aprendizagem, por considerarmos, gerindo o conteúdo por meio dessas ferramentas, ser mais
provável que o interesse do aluno seja despertado. Sobretudo, consideramos fundamental os
licenciandos compreenderem, ainda durante a formação, a influência das ações que o professor
realiza sobre a aprendizagem dos alunos. Isto posto, ao abordar as ações realizadas pelos
bolsistas nas aulas de Biologia, intentamos revelar de qual maneira, atuando no Pibid,
produziram saber profissional por meio da seleção das metodologias de ensino.
Cabe, portanto, ressaltar que a análise dos documentos nos permitiu a compreensão de
ser mais necessariamente nos momentos de intervenção dos bolsistas que percebíamos maior
expressão dos elementos indicativos da produção do saber docente. De maneira relevante, foi,
principalmente, nos momentos em que era permitido ao bolsista exercer a docência, que as
temáticas abordadas nesse estudo (as categorias e subcategorias às quais chegamos) ganharam
corpo e visibilidade.
Enfim, não é nossa intenção propor um manual de didática para a formação de
professores de Ciências e Biologia, apresentando receitas prontas sobre como fazer para que os
alunos assimilem o conteúdo, o que, a propósito, consideramos impossível. Mas, sobretudo, ao

84

enveredar nos saberes que constituem o professor, nos propusemos a fazer uso de nossos dados
de forma a desvelar e melhor compreender a complexidade da ação docente.
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Capítulo 4 – A produção do saber docente na gestão da classe
Ensinar requer um esforço do professor no sentido de propiciar um ambiente favorável
à aprendizagem, exigindo que seja instituída alguma organização na classe. Compreendemos
também que uma das condições para o êxito no ensino é o aluno estar disposto a aprender. Por
esses motivos, pareceu-nos relevante o planejamento da dinâmica da aula e o emprego de
estratégias quando os bolsistas intentaram gerir a classe com sucesso. Dessa maneira, buscaram
despertar a motivação dos alunos e envolvê-los nas atividades propostas, facilitando, portanto,
o aprendizado.
De acordo com Gauthier et al. (2014), a gestão da classe envolve o planejamento
docente, no qual é prevista a provável sequência de ações na aula e os seus desdobramentos.
Logo, mediante as ações desenvolvidas pelos bolsistas na atuação no Pibid, os artifícios que
utilizavam quando geriam a classe constituem uma dimensão que fundamenta o ensino e
alicerça o trabalho do professor. Assim, a gestão da classe emergiu como categoria empírica,
quando nos relatórios, os bolsistas descreveram situações reveladoras da produção do saber
docente. Dessa maneira, atrelada a esta categoria, duas subcategorias emergiram, a saber: a
seleção de estratégias de ensino como mecanismos para gestão da classe e consolidação da
aprendizagem e o saber produzido na perspectiva da fluidez na dinâmica da aula. A seguir
apresentamos a análise da primeira.

4.1 A seleção de estratégias de ensino como mecanismos para gestão da classe e consolidação
da aprendizagem
Ao analisarmos a categoria que trata da gestão dos conteúdos, percebemos a relevância
atribuída pelos bolsistas ao planejamento. Na análise da presente categoria, ao investigar as
contribuições do Pibid na produção de saberes relacionados à gestão da classe, constatamos que
habitualmente os bolsistas explicitavam também o modo como planejavam estratégias que
permitissem a aprendizagem do grupo, ou seja, eram também previamente pensadas ações
relacionadas à gestão da classe.
De acordo com Doyle (1990) apud Gauthier et al. (2013), a gestão da classe remete à
antecipação, pelos professores, da provável dinâmica da aula, na qual são previstas as
atividades, bem como as consequências dessas na aprendizagem dos alunos. Ainda que se
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depare com situações que exijam mudanças, de qualquer modo, é importante que o professor já
tenha uma direção sobre quais ações realizará para obter êxito. Diante dessas circunstâncias, de
acordo com Good (1979), O´Neil (1988) apud Gauthier et al., (2013), a gestão da classe é a
variável que mais influencia na aprendizagem dos alunos.
A exemplo disso, nossas análises revelaram que quando os bolsistas abordavam o
conteúdo de ecologia por meio da realização do jogo de roleta com perguntas e respostas,
perceberam a necessidade de replanejar a prática, modificando a dinâmica anteriormente
planejada de convocá-los para rodarem a roleta e responderem às perguntas, conforme revela o
fragmento a seguir:
Como no dia anterior eles ficaram receosos em quem da equipe iria participar
da atividade, nós, então, decidimos sortear para que, dessa forma, todos se
envolvessem. Este aspecto nos fez perceber que o trabalho docente exige um
processo de reflexão constante da prática. Refletir sobre a ação faz, muitas
vezes, mudar a maneira de abordar um determinado tema para assegurar uma
melhor aprendizagem por parte dos alunos (Relatório 88).

Um olhar atento para a fala do bolsista revela ter sido por meio da reflexão sobre a
prática realizada que perceberam a necessidade de reelaborá-la, tendo a aprendizagem do aluno
como finalidade. Mais uma vez, destacamos a importância de o planejamento da ação docente
ser maleável, pois o próprio planejamento é sujeito a erros, e isso exige do professor a atenção
e contínua avaliação da sua ação, revelando em certos momentos outras necessidades que não
foram antecipadas. O replanejamento marcou a ação do bolsista em ocasiões nas quais buscava
maneiras mais eficazes de ensinar e, desse modo, consideramos que representa um dos
principais condicionantes para o aprimoramento das atividades desenvolvidas na ação
pedagógica.
Outra reestruturação da prática dos bolsistas se deu no momento no qual perceberam
que a atividade não fluiu como haviam planejado. Pensavam que os grupos se envolveriam com
a proposta de montagem de cariótipo utilizando pedaços de lã, no entanto, perceberam-na
bastante desestimulante, ao que consideraram ter sido uma atividade cansativa e que exigia
muito tempo para execução. A compreensão dos bolsistas dialoga com o que Gauthier et al.
(2014) revelaram sobre maneiras de abordar um conteúdo, expressando que determinadas
estratégias tomam mais tempo do que outras e, desse modo, têm impacto negativo no conteúdo
explorado. As situações descritas anteriormente, solicitando dos bolsistas a reflexão sobre o que
fizeram e, a partir disso, a reestruturação de como ensinar de modo mais eficaz, a nosso ver,
estão intimamente relacionadas com a complexidade do saber docente. Nesse sentido, o
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trabalho docente exige certas habilidades e conhecimentos específicos a esse grupo – repertório
de conhecimentos do professor – e que estruturam as atividades a serem desenvolvidas. Assim,
o docente é alguém que precisa conhecer a disciplina, ter clareza dos objetivos a serem
alcançados, apropriando-se de estratégias eficazes para o ensino do conteúdo e para gerir o
grupo de alunos. Portanto, o professor deve conhecer o conteúdo da disciplina, mas, além disso,
precisa possuir determinados conhecimentos da pedagogia, desenvolvendo o fazer por meio da
experiência diária com os alunos (TARDIF, 2002).
Nesse sentido, o processo de ensino e aprendizagem é “[...] muito mais eficaz se os
professores conhecem a matéria que ensinam, se conhecem aqueles a quem vão ensinar e se
sabem em que momento devem assumir o controle ou a liderança da classe” (CLARK, DUNN,
1991 apud GAUTHIER et al., 2013, p. 241). Para Evertson (1989) apud Gauthier et al. (2013),
o planejamento nas primeiras semanas do ano letivo é fundamental, sobretudo, por antecipar e
prever os problemas no processo de gestão da classe. Dessa maneira, os professores
estabelecem e definem regras, procedimentos e expectativas assim que o ano se inicia
(BROPHY, 1983 apud GAUTHIER et al., 2013).
O planejamento de como o professor pode revisar e reutilizar os conhecimentos
produzidos pelos alunos mostrou-se particularmente importante em nosso estudo. Em
determinados momentos, constatamos nos depoimentos indícios do reconhecimento sobre o
sucesso da prática de revisão por meio da correção de exercícios. Assim, no relatório 90,
mediante experiência vivenciada, o bolsista afirma que “A discussão [correção] de atividades
na sala de aula tende a ser muito eficaz, pois mostra aos alunos como o uso de exercício é útil
para auxiliá-los na fixação do conteúdo”. Assim, a realização de exercícios representa uma
importante ferramenta de fixação e “revisitação” das aprendizagens. Portanto, apostamos em
sua eficiência quando, bem elaboradas, permitem ao aluno a mobilização e organização dos
conhecimentos e informações adquiridos no processo de ensino e aprendizagem.
Embora reconhecido o esforço do professor em ensinar um conteúdo, é sabido que a
aprendizagem só acontece quando os alunos estão motivados e implicados nas atividades
propostas ou negociadas, daí a relevância de os exercícios serem devidamente planejados. Para
Rodrigues (2005, p. 435), as atividades consistem em oportunidades para aprender, pois, “[...]
ao moldar o ambiente e o processo de aprendizagem, estruturam o modelo de organização e
gestão da classe e definem a intencionalidade e a cobertura que é dada ao currículo”.
Dessa maneira, compreendemos a revisão dos conteúdos como uma prática que o
professor utiliza para a construção do conhecimento de maneira mais sólida. Assim, a estratégia
de iniciar a aula com uma breve revisão (retroação) é viável, sobretudo, porque permite ao
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professor corrigir erros ou resolver questões de compreensões equivocadas. Contudo, as
revisões cotidianas não representam uma prática comum dos professores (GAUTHIER et al.,
2014).
Os autores também afirmam que muitos professores consideram que, ao ter ensinado
um conteúdo e o aluno ter aprendido, não é mais necessário voltar a ele. Desse modo, o
planejamento de revisões e reutilizações de conteúdos é um elemento bastante negligenciado.
De acordo com Gauthier et al. (2014, p.133), “[...] gravar algo na memória de longo prazo exige
revisar e reutilizar aprendizados”. Segundo Hall (2002) apud Gauthier et al. (2014) a relevância
da revisão estratégica está em permitir que os alunos conservem certo “controle” conceitual dos
saberes aprendidos. Desse modo, a oportunidade de revisão e reutilização do aprendizado
influencia positivamente na assimilação da informação a longo prazo, e desse modo, é
importante que o professor faça uso dessa ferramenta para fixação dos conhecimentos
aprendidos.
Ao discutirmos o planejamento da gestão da classe, intentamos revelar a importância de
o professor prever as ações necessárias para a manutenção de certa “ordem” na sala, ou seja,
criar uma ambiência que favoreça o processo de ensino-aprendizagem. Embora alguns de seus
princípios possam ser utilizados de modo geral, a gestão da classe é dependente de outras
variáveis, como, por exemplo, o tempo disponível para realização da aula, a disponibilidade de
recursos didático-pedagógicos, a infraestrutura da sala, o grau de dificuldade e envolvimento
dos alunos.
De todo modo, os relatórios indicam que certas situações vivenciadas pelos bolsistas
possibilitaram perceber no planejamento uma atividade indispensável nas situações de ensino,
pois permite ao professor prever a trajetória da aula e antecipar os procedimentos e decisões a
serem tomados. Nesse sentido, consideramos extremamente enriquecedor para a formação
profissional quando as falas dos bolsistas mostram indícios de compreensão da aprendizagem
do aluno como meta no processo educativo e, desse modo, replanejaram seu trabalho, buscando
ações exequíveis e maneiras de organização da dinâmica da aula. De tal maneira, ao passo que
o bolsista percebeu o planejamento da gestão da classe como um componente importante para
a eficácia do ensino, compreendemos a relevância da atuação no Pibid para construção do seu
saber profissional.
Também compreendemos que, indiscutivelmente, o envolvimento dos alunos na aula é
elemento essencial para a aprendizagem. Nesse sentido, os relatórios analisados aqui revelam a
importância de o professor incentivar a participação ativa dos alunos, e, para tanto, a utilização
da aula dialogada apareceu no relato de muitos bolsistas. A esse respeito, Gauthier et al. (2014)
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asseveram que o conhecimento não pode ser produzido no monólogo “informação, informação,
informação” e sim, no diálogo “informação, pergunta, resposta”. A partir das expressões
adotadas por esses autores, podemos notar a relevância de, no processo de ensino e
aprendizagem, o professor induzir os alunos a compartilhar suas ideias e, desse modo, o
conhecimento ser produzido coletivamente.
Dessa maneira, os relatórios dos bolsistas demarcam que eles constantemente faziam
questionamentos aos alunos durante a intervenção, provocando-os para a participação na aula.
Isso foi percebido nas falas do bolsista, por exemplo, quando apresentaram a estrutura
reprodutora das angiospermas e, para tanto, devido à presença de verticilos florais bem visíveis,
utilizaram exemplares de plantas Hibiscos sp.
Dissecamos a flor e nesse momento íamos perguntando para eles as partes que
estavam sendo retiradas. Eles participaram em todo momento e prestaram
atenção. Percebemos que, com ações simples como estas, conseguimos
prender a atenção dos alunos no momento da explicação (Relatório 73).

Também na prática de observação de lâminas ao microscópio, quando intentavam que
os alunos fossem estimulados pela visualização de estruturas celulares (cromossomos e
núcleos), foi notável a utilização de questionamentos pelo bolsista, de modo a motivá-los para
o processo de aprendizagem.
Durante toda a intervenção várias perguntas eram dirigidas aos alunos de
forma a estimulá-los a raciocinar sobre algo que ainda não haviam utilizado,
pois, assim, esperava-se que as perguntas auxiliassem na percepção crítica dos
alunos e que eles, com o tempo, conseguissem desenvolver melhor a
capacidade de argumentação quanto aos temas (Relatório 07).

Do mesmo modo, a emissão de questionamentos aos alunos mostrou ser uma ferramenta
utilizada para envolver a classe quando, explorando o conteúdo sobre plantas pteridófitas,
demonstraram um exemplar diante da turma e questionaram sobre as características desse
grupo. Assim, ao passo que os alunos citavam as partes das plantas, os bolsistas faziam registros
no quadro, o que permitiu a melhor compreensão da caracterização e a reprodução desse grupo
de plantas.
Nessa perspectiva, cabe ressaltar que a aula dialogada ocorre quando a exposição do
conteúdo pelo professor acontece com a participação ativa dos alunos, impelindo-os na
discussão do mesmo. Dessa maneira, consideramos relevante quando, na produção de
conhecimentos, os bolsistas interrogaram os alunos em diversos momentos durante a aula.
Acreditamos que, tanto na explicação do conteúdo, quanto na demonstração de elementos
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relacionados ao conteúdo da aula, a emissão de questionamentos foi um aspecto positivo nas
intervenções realizadas e constituíram, de certa maneira, o cerne para a atenção na aula. A esse
respeito, as perguntas otimizam a aprendizagem quando os alunos percebem que podem ser
chamados e responder, e, por esse motivo, prestam mais atenção ao que o professor fala
(GAUTHIER et al., 2013).
Com base nos estudos de Gauthier et al. (2014), consideramos que, por meio dos
questionamentos e feedbacks, os quais devem ser constantes, o professor pode se certificar se
os alunos realizaram as ações corretamente. Além disso, “[...] os professores mais bemsucedidos dedicam mais da metade do tempo em sala de aula explicando, demonstrando, dando
exemplos, monitorando os alunos durante os exercícios e fazendo perguntas” (ROSENSHINE,
2010 apud GAUTHIER et al., 2014, p. 206).
Assim, mediante provocações como as percebidas nesses exemplos, ressaltamos a
influência no processo de aprendizagem do modo de apresentação dos conhecimentos aos
alunos, pois a abordagem do bolsista permitiu a sua interação com eles e, principalmente,
despertou no aluno o interesse em participar da aula. Desse modo, os relatórios apontam que a
maneira que escolheram para explorar o conteúdo motivou os alunos à própria (re)elaboração
de conceitos científicos do campo da Biologia, e, por esse motivo, puderam ser aprendidos.
Nessa perspectiva, compreendemos que na transposição didática, a fim de serem ensinados, os
saberes científicos foram transformados e “traduzidos” (LOPES, 1999 apud CARMO, 2013),
e, desse modo, os conhecimentos científicos produzidos por pesquisadores e cientistas das áreas
científicas foram transformados em conhecimentos escolares.
Uma ideia que ajuda a explicar o argumento por nós defendido parte das contribuições
de Shulman (1986), quando, a partir do mapeamento de programas de pesquisa sobre o ensino,
aponta as categorias que envolvem os conhecimentos do professor e as especifica como
conhecimento do conteúdo (conhecimentos específicos da área de formação do professor),
conhecimento pedagógico do conteúdo (conhecimentos do que e como ensinar) e conhecimento
curricular (conhecimentos dos conteúdos a serem ensinados e escolhas de materiais e
metodologias). De certa forma, frente às possibilidades de análise que o nosso objeto de estudo
apresenta, damos merecido destaque à categoria conhecimento pedagógico do conteúdo, pois
este conhecimento é produzido essencialmente por meio da prática do professor, reforçando a
importância do saber experiencial ser considerado no processo de formação de professores.
Assim, é pertinente retomarmos os estudos de Tardif, Shulman e Gauthier, ao passo que,
como destacado pelos bolsistas, na condição de professor e na complexidade da sala de aula, a
fim de garantir o aprendizado, estes bolsistas mobilizaram diversos saberes em sua ação.
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Igualmente pertinente são as contribuições de Selles, Andrade e Carmo (2011), quando afirmam
que, oriundos de diversas fontes, o conhecimento dos professores não pode se restringir à
aplicação de conhecimentos universitários, e, portanto, atribuem ao espaço escolar o lócus de
produção de saberes.
Abordando a pluralidade do saber docente, Tardif (2002) afirma ser impossível propor
unicidade nos saberes que servem de base ao ofício do professor, tampouco, fundamentá-los no
modelo aplicacionista, de modo que o papel do professor se resumiria à aplicação do repertório
de conhecimentos. Por esse motivo, o autor afirma que o saber do professor detém várias
concepções sobre sua prática, e estas são modificadas em função “[...] de sua realidade cotidiana
e biográfica e de suas necessidades, recursos e limitações” (TARDIF, 2002, p. 65). Reportandose ao modelo aplicacionista institucionalizado nas formações nas universidades, esse autor
destaca que

Os alunos passam um certo número de anos a assistir a aulas baseadas em
disciplinas e constituídas de conhecimentos proposicionais. Em seguida, ou
durante essas aulas, eles vão estagiar para ‘aplicarem’ esses conhecimentos.
Enfim, quando a formação termina, eles começam a trabalhar sozinhos,
aprendendo seu ofício na prática e constatando, na maioria das vezes, que
esses conhecimentos proposicionais não se aplicam bem na ação cotidiana
(WIDEEN et al.,1998 apud TARDIF, 2002, p. 270).

Também compreendemos que, em certo ponto, o uso de perguntas em classe corrobora
para a desmistificação da ideia do professor como autoridade não questionada. Dessa forma,
possibilitar a emergência de diferentes opiniões, de modo que os alunos não estejam restritos
ao papel de ouvintes, é aceitar sua participação no processo de construção do conhecimento.
Nesse sentido, destacamos ser necessária ao professor a sensibilidade sobre as concepções do
aluno, permitindo e incentivando-o a socializar suas ideias. Sobretudo, ressaltamos o papel do
professor ao passo que atua como provocador e direcionador da aprendizagem. Assim, os
bolsistas destacaram ser
[...] preciso que o professor mostre aos seus alunos que o ensino e
aprendizagem só acontecem quando feitos em conjunto entre professor e
aluno. Isso evidencia para nós a importância dessa postura na nossa formação
docente (Relatório 88).
[...] constatamos como atividades práticas tornam as aulas mais dinâmicas e
participativas, fazendo com que aluno e professor participem ativamente do
processo de ensino e aprendizagem (Relatório 90).
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Cabe ao professor, portanto, fomentar no aluno a busca do conhecimento, e é importante
que nessa situação não seja atribuído aos alunos o papel de mero receptor de conhecimentos
prontos e absolutos. Como mediador do processo de ensino e aprendizagem, o professor
estimula os alunos para articulação de informações, ao passo que o aluno expõe suas ideias,
crenças e conhecimentos prévios adquiridos em diversos espaços e momentos. De tal maneira,
como um misto de questionamentos, afirmações, exemplificações e reflexões, o conhecimento
é tecido pelo coletivo de alunos e professor.
Entretanto, ainda que sejam reconhecidos os avanços da escola nos últimos tempos, para
Farias et al. (2009), ela carrega traços do passado, quando, do século XVI a meados do século
XX, foi marcada pelas práticas tradicionalistas e conservadoras, conforme assevera na citação
a seguir:
Convencionalmente, ao pensarmos na aula no ambiente escolar, a primeira
imagem que vem à tona é a de carteiras dispostas em filas; à frente um birô
contendo livros, cadernos, gizes e apagador. Nas carteiras, alunos silenciosos,
quietos, atentos e à sua frente, o professor e um quadro (nem sempre verde, às
vezes, branco). O momento da aula, marcado por situações de obediência,
guarda os seus ritos próprios, vividos pelo professor e pelos alunos. Ao
professor é garantido o direito de voz; aos alunos, o direito de ouvir (FARIAS
et al., 2009, p. 154).

Noutro momento, a intervenção dos bolsistas consistiu na abordagem do conteúdo de
genética, de modo a almejar naquela aula que os alunos compreendessem o processo de
segregação e cruzamentos de alelos. Para esse fim, cada grupo deveria escolher cinco cartões
(alelos) disponíveis nas caixas e responder às perguntas anexadas a eles, que poderiam ainda
ser redirecionadas a outros grupos. Nesse aspecto, Gauthier et al. (2014, p. 207) argumentam
que “se forem bem estruturados e supervisionados pelo professor, trabalhos em equipe
constituem um meio pedagógico muito eficaz para favorecer a integração dos aprendizados,
visto que suscitam o diálogo entre os alunos”.
Importa-nos destacar o fato de que o modo com que desenvolveram essa atividade
sugerir a compreensão dos bolsistas de o aluno precisar estar envolvido e interagir no processo
de produção do conhecimento, o que, nesse caso, foi evidenciado por meio da discussão
promovida após a resposta do aluno.

Deve-se destacar que os bolsistas, como mediadores da atividade, não
informavam se as respostas estavam corretas ou não, abrindo com isso o
espaço para a discussão e argumentação de cada grupo na tentativa de
estabelecer um debate que, de fato, trouxesse uma análise sobre o conteúdo da
pergunta (Relatório 06).
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É considerável que o professor não se prenda a fornecer informações, mas coloque
questionamentos e espere a resposta dos alunos. Isso permite a externalização de sua
compreensão sobre o assunto, evitando a dispersão na aula. Nesse sentido, Gauthier et al. (2014,
p. 207) acrescentam que “[...] essa prática os mantém concentrados na tarefa e lhes dá a
oportunidade de verbalizarem suas respostas, o que os obriga a relembrarem, organizarem,
tratarem as informações e, assim, compreenderem e registrarem mais”.
Como demarcam os relatórios, a motivação para a aprendizagem também veio com a
realização de jogos e, nessa senda, sublinhamos que a fala do bolsista, de certa forma,
demonstra clareza sobre suas pretensões na utilização desse recurso didático. Ao que nos
pareceu, a intenção dos bolsistas diante da utilização de jogos não se resumia a permitir a
abordagem do conteúdo da maneira mais atrativa, tampouco, a incentivar a competição entre
os alunos. A pretensão na utilização do jogo como recurso didático foi propiciar a aprendizagem
do aluno. É o que nos revela o relato sobre a realização do jogo quando, após girarem a roleta,
deveriam acertar a resposta para a pergunta em questão. Desse modo, o relatório 88 destaca:
O nosso intuito ao realizarmos a intervenção era de ajudar na construção do
conhecimento, bem como na fixação do conteúdo trabalho anteriormente. Por
isso, quando os alunos não sabiam a resposta, esta era discutida por nós, afinal
a aprendizagem era o mais importante.

Desse modo, embora reconheçamos a importância de o aluno desenvolver certa
autonomia, assim como destacam Rosenshine (2010) apud Gauthier et al. (2014), consideramos
importante o professor oferecer aos alunos certo apoio pedagógico na realização de tarefas que
não conseguem realizar sozinhos. Desse modo, a ajuda aos alunos na execução de atividades
tem efeito positivo, por exemplo, na manutenção da atenção e organização de conhecimentos.
No entanto, se o professor questiona, mas logo em seguida dá a resposta, ele interrompe o
esforço do aluno em produzir conhecimento e desenvolver sua autonomia. Para Gauthier et al.
(2014), na prática autônoma, os alunos não necessitam mais de nenhuma ajuda, pois já
entendem e conseguem desempenhar a tarefa sozinhos. Diante desse argumento, percebemos
que, à medida que o aluno vai adquirindo mais habilidade, o apoio deve ser retirado
progressivamente.

O apoio inicial indispensável e sua progressiva retirada variam em função das
necessidades dos alunos... Ao retirar o apoio os professores pedem para seus
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alunos executarem a tarefa com cada vez mais autonomia, até que eles
consigam realizá-la sozinhos e com êxito (GAUTHIER et al., 2014, p. 168).

Gauthier et al. (2014), de acordo com Archer e Hughes (2011), afirmam que, para o
sucesso na aprendizagem dos alunos, os professores precisam considerar alguns elementos:
certificar-se da adequação entre o nível de dificuldade do conteúdo e o nível dos alunos; ter
clareza nas apresentações; mostrar as habilidades e estratégias que os alunos terão de aprender;
oferecer apoio apropriado durante a prática; provocar o envolvimento ativo dos alunos e
supervisionar suas respostas, dando-lhes o feedback imediato.
Entretanto, cabe considerar que o simples envolvimento nas atividades propostas não
garante a aprendizagem. É indispensável que os alunos as realizem com sucesso e, portanto,
não fiquem exercitando coisas erradas. Por isso, o feedback consiste na ação do professor
externar o julgamento a uma pergunta emitida e respondida pelo aluno, e, afirmam Filby e
Cahen (1985) apud Gauthier et al. (2014), seu uso está fortemente relacionado ao bom
desempenho escolar. Desse modo, o professor deve fornecer ao aluno esse retorno antes que os
erros se consolidem em seu pensamento. É relevante, portanto, que o erro seja corrigido
imediatamente, pois isso “[...] evita que cristalizem na memória dos alunos e se tornem então
conhecimentos errados” (GAUTHIER et al., 2014, p. 158). Para uma abordagem mais eficaz
durante a aula, o professor também pode oferecer dicas no sentido de retificar a informação do
aluno e, desse modo, induzi-lo a corrigir a si mesmo.
Também identificamos a utilização de jogos como recurso didático quando, para a
explicação sobre sistema imunológico, baseados nas ideias de Amabis e Martho, os bolsistas
desenvolveram o jogo intitulado como “Sistema Imunitário”. O propósito dessa atividade era
os alunos conseguirem formar as sequências de ativação do sistema imunológico e, dessa
maneira, compreenderem os mecanismos de defesa em resposta a organismos invasores. A
respeito desse momento, os bolsistas destacam o uso de jogos como importante recurso
metodológico para auxiliar no processo de ensino aprendizagem, uma vez que tornam as aulas
de Biologia mais dinâmicas.
A utilização do jogo num primeiro instante não despertou grande interesse,
pois a turma é desmotivada no desenvolvimento de atividades, no entanto, no
decorrer da atividade eles começaram a se interessar e compreenderam o tema
trabalhado (Relatório 86).

Esse fato sugere que, a qualidade do uso de jogos, quando devidamente aplicados,
promoveram a interação com os alunos e estimularam sua criatividade, produzindo a
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aprendizagem. Nesse sentido, salientamos a percepção dos bolsistas quanto a diferentes
possibilidades de realizarem aulas menos convencionais como condicionada no momento em
que assumiu o papel do professor. Cabe, portanto, ressaltar que, na possibilidade de, em
determinados momentos, estar diante dos alunos com a tarefa de lhes ensinar um conteúdo, o
Pibid proporcionou ao bolsista a construção de saberes relacionados à sua futura profissão.
Ainda nesse sentido, outro aspecto relevante em nosso estudo foi a percepção de que,
para o desenvolvimento das atividades de intervenção, os bolsistas, frequentemente, optavam
pela formação de grupos. Ainda que nos relatórios não explicitem os motivos pelos quais
escolheram agrupar os alunos, acreditamos que dessa maneira viabilizaram a dinâmica da aula,
pois as orientações dadas pelo bolsista e o entendimento pelos alunos são mais eficazes quando
direcionados ao grupo do que quando feitos de modo individual. Notoriamente, o trabalho em
grupo permite o compartilhamento de diferentes pontos de vistas, oriundos de contextos e
histórias de vida muito diversos.
De acordo com Gauthier et al. (2014), o ensino realizado para grupos de alunos é mais
eficaz porque otimiza o tempo de aprendizado escolar e a quantidade de ensino oferecido a cada
aluno. Embora demasiado útil no exercício de habilidades adquiridas e no desenvolvimento da
autonomia do aluno, para os autores, o ensino individual não substitui o ensino em grupo.
Apostam, portanto, no ensino em grupo como abordagem mais eficaz, pois consideram que
“[...] dividir a turma em grupos menores permite praticar e repetir mais, bem como
supervisionar os alunos mais de perto” (GAUTHIER et al., 2014, p. 162).
Além disso, percebemos que em determinados momentos os bolsistas atribuíam alguma
recompensa ao grupo vencedor. As recompensas materiais costumavam ser dadas aos alunos
mediante o acerto de respostas ou comportamentos desejáveis. Entretanto, nossas análises nos
levam a compreender que os bolsistas consideravam essencial os alunos não saberem da
premiação, pois, acreditavam desse modo, a recompensa não ser o objetivo maior para o aluno,
mas a aprendizagem. Assim, afirmam no relatório 02 “achamos interessante a participação dos
alunos durante a prática, o quanto eles estavam empenhados em serem os ganhadores, mesmo
não sabendo que haveria um prêmio”. De certo modo, esta compreensão foi corroborada pelo
argumento de outro bolsista
Ao fim da atividade o grupo vencedor recebeu uma caixa de chocolate. É
importante destacar que apesar de uma premiação ter grande efeito motivador
em atividades escolares, nesta, só foi divulgado que haveria um prêmio nos
momentos finais da intervenção, de modo que esta não fosse a única
motivação para os alunos (Relatório 06).
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Vale ressaltar as estratégias que o professor emprega no sentido de motivar os alunos
serem diferenciadas como motivações extrínsecas e intrínsecas.

Por motivação extrínseca deve-se entender o emprego, pelos professores, de
um sistema de recompensas e sanções com o fim de obter dos alunos um
conjunto de comportamentos esperados ou pelo menos, aceitáveis. Por
motivação intrínseca entende-se o resultado de um processo de interiorização
que levem os alunos a se envolverem nas atividades por prazer, por
curiosidade e por interesse do trabalho escolar (DURAND, 1996, apud
GAUTHIER et al., 2013, p. 203-204).

A despeito disso, para Roy (1991) apud Gauthier e colaboradores (2013), o efeito na
aprendizagem dos alunos é mais positivo quando o professor promove a motivação intrínseca
deles ao invés de fornecerem fontes de recompensas exteriores. De todo modo, a atribuição de
recompensas aos alunos deve estar associada ao alcance de comportamentos e desempenhos
esperados, e é fundamental que eles tenham clareza sobre o que motivou a recompensa, de
forma que o professor deve especificar o comportamento que a suscitou (GAUTHIER et al.,
2014).
Conforme Gauthier e colaboradores (2013) abordam, as recompensas tendem a
aumentar o número de respostas corretas e diminuir a incidência de comportamentos
indesejáveis. No entanto, embora associadas ao bom êxito em níveis de ensino mais inferiores,
“[...] no Ensino Médio parecem exercer pouca influência no desempenho e podem até produzir
um efeito negativo sobre a motivação” (GAUTHIER et al., 2013, p. 267). Embora ainda
imprecisos quanto à entrega de prêmios, os resultados das pesquisas realizadas por esses autores
indicam que essa ação produz efeitos negativos na motivação dos alunos.
Compreendemos que agir como professores exigiu dos bolsistas determinados
conhecimentos que serviram de base para suas atitudes em relação à aprendizagem dos alunos.
Para tanto, acreditamos que diversas vezes revisitavam o repertório de saberes da ação docente
como forma de sustentar as ações que realizavam diariamente na prática. No resgate dessas
considerações, intentamos compreender de quais maneiras os bolsistas percebiam a potência de
atitudes como o estabelecimento do diálogo com os alunos na interação, a fim de permitir a
construção conjunta de conhecimentos; a qualidade da realização de jogos na motivação pela
aprendizagem; a importância do apoio ao aluno durante a realização de tarefas e o feedback
rápido para as respostas dos alunos; além da influência da formação de grupos e oferta de
premiações diante do êxito nas atividades.
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Enfim, semelhante ao preconizado por Tardif (2002), ao passo que os relatórios
revelaram conhecimentos, habilidades e modos de fazer dos bolsistas bastante diversos, nossas
análises reforçam o caráter plural, compósito e heterogêneo dos saberes próprios dos
professores. Portanto, reconhecer os saberes docentes como sendo variados e heterogêneos é,
justamente por essas características, compreender que não compõem um repertório de
conhecimentos uniformes. Como revela o autor, o professor, geralmente, não molda sua ação
de um só jeito, pelo contrário, de acordo com a necessidade, utiliza diversas maneiras de fazer
a ação docente. De tal modo, baseando-se nas ideias de Durand (1996), para Tardif (2002), os
saberes profissionais dos professores estão a serviço da ação e nela adquirem significado e, por
esse motivo, a escola representa um significativo espaço de produção dos saberes docentes; por
isso, de grande relevância para os processos formativos.

4.2 O saber produzido para promover a fluidez na dinâmica da aula
Doravante, nossa abordagem está direcionada para uma análise dos dados no sentido de
identificar aspectos que evidenciem outros modos utilizados pelos bolsistas para manter os
alunos concentrados e evitar situações indesejáveis, como comportamentos inadequados,
dispersão durante as aulas e desestímulos para aprendizagem. Nesse sentido, as análises
evidenciaram determinadas ações dos bolsistas no sentido de manter na sala de aula as
condições favoráveis para o processo de ensino e aprendizagem, que consideramos o
favorecimento da fluidez na dinâmica da aula, nossa subcategoria empírica.
Nesse intuito, nosso olhar manteve-se voltado para a percepção e compreensão de
indícios reveladores de como eles executavam as ações quando assumiram o papel de professor
no tempo e no espaço da sala de aula. Essas percepções incluíram a disposição espacial na sala
de aula e a existência de elementos na atividade do professor, que ora revelaram a contingência,
ora a estabilidade do fazer docente.
Por exemplo, percebemos que, em determinados momentos, os bolsistas circulavam
pela sala de aula enquanto mantinham o diálogo como os alunos, como um deles observa ao
descrever sua primeira intervenção na sala de aula: “Caminhamos pela sala para dialogar com
os alunos acerca do conteúdo [tipagem sanguínea] e fizemos uso do quadro para construção de
conceitos a partir das discussões com eles” (Relatório 81).
Compreendemos que, quando o professor circula pela sala, diminui as barreiras
existentes entre ele e a classe, influenciando na aproximação com os alunos. De outro modo, a
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movimentação do professor na sala de aula é também relevante ao permitir que acompanhe
melhor o processo de aprendizagem dos alunos. Uma vez que caminha por entre eles,
independentemente da posição que ocupam nesse ambiente, por exemplo, o professor pode
acompanhar mais de perto tanto aqueles que optam por sentar mais próximos dele, quanto os
que preferem se sentar mais distantes. Além disso, é provável que, percorrendo melhor os
espaços da sala, o professor consiga diminuir a incidência de comportamentos indesejáveis, e
isso influencia positivamente no sucesso do ensino.
Pareceu-nos igualmente interessante a abordagem do bolsista quando menciona o modo
que apresentou as informações aos alunos, dispondo, estrategicamente, de algumas palavras e
conceitos integradores no quadro. Os estudos realizados por Gauthier et al. (2014), de acordo
com as contribuições de Archer e Hughes (2011), revelam algumas ferramentas que podem ser
utilizadas como facilitadores do aprendizado de palavras ou conceitos científicos. Nesse
sentido, mencionam os organizadores gráficos, os mapas de palavras, as cartografias semânticas
e os mapas conceituais.
Partindo da abordagem desses autores, compreendemos que a descrição trazida no
relatório 81 aponta para a utilização pelo bolsista de organizadores gráficos, quando dialogando
e fazendo registros no quadro, intentavam ensinar conceitos importantes relacionados ao
Sistema ABO. Desse modo, podemos inferir sobre a influência na aprendizagem, dos modos
que o professor organiza e apresenta os conteúdos e a qualidade de técnicas que utiliza quando
pretendem fisgar a atenção do aluno.
Sustentando nossos argumentos, dialogamos com o que Tardif (2002, p. 125)
compreende como ensinar, que em suma, é perseguir fins. Noutras palavras, “[...] é empregar
determinados meios para atingir certas finalidades”. Assim, a respeito dos organizadores
gráficos para fins de ensino, Gauthier et al. (2014, p. 200) declaram
São excelentes ferramentas para ajudar os alunos a se representarem um
conceito, organizarem e relembrarem as informações essenciais. À medida
que o professor for dando a aula, ele pode pedir para os alunos responderem a
perguntas oralmente ou preencherem espaços em branco deixados no
organizador gráfico.

Parece óbvio também a potência de quando o professor utiliza estratégias que permitem
captar a atenção dos alunos, o que exige dele encontrar uma maneira de despertar sua atenção
e mantê-lo concentrado no desenrolar da aula. Como declaram Gauthier et al. (2014), se a aula
começa sem que os alunos estejam atentos, provavelmente não compreenderão o que será
exigido deles e, portanto, o professor precisará repetir a explicação. Para esses autores, as
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técnicas adotadas pelo professor para chamar atenção do aluno podem ser diversas, desde um
pronunciamento até uma combinação de gesto como bater palmas. O importante é que, como
um “código” estabelecido entre o professor e os alunos, estes reajam rapidamente ao sinal.
Em nossas análises, consideramos ainda que os bolsistas puderam perceber como alguns
aspectos são capazes de influenciar na dinâmica da aula, por exemplo, quando sinalizam como
a quantidade de alunos na sala pode interferir no modo do professor gerir a turma. Nesse
aspecto, descrevem a circunstância na qual precisaram trocar de turma, destacando que mesmo
sendo uma turma de mesma série que a anterior, as diferenças de uma classe para a outra são
fortemente notáveis. Referem-se, nesse sentido, à quantidade de alunos, às maneiras de se
comportarem, os níveis de dificuldades e de envolvimento, por exemplo.

Mudar de turma no decorrer das atividades foi bastante proveitoso, pois, nos
permitiu comparar o comportamento de ambas as turmas. Mesmo em se
tratando de turmas de mesma série escolar [3° ano do ensino médio], mesma
escola e mesma faixa etária, é possível perceber as diferenças de uma turma
para outra (Relatório 82).

Dessa forma, consideraram a mudança de turma um elemento enriquecedor na
constituição de conhecimentos sobre a ação docente, percebendo aspectos que atravessam o
fazer do professor. De modo semelhante, sobre a prática de demonstração de efeitos da osmose
em células da cebola, observaram que, “como o número de alunos foi bem reduzido, a aula fluiu
rapidamente, tendo uma aproximação maior dos alunos com o bolsista e professor, o que
permitiu ficar à vontade para perguntar e observar minuciosamente as células [...]” (Relatório
80). A nosso ver, essa situação implicou a produção do saber profissional, como apreensões
sobre a ação docente, ao passo que o bolsista complementa:
[...] quando estivermos exercendo nossa docência deveremos ter esta mesma
percepção e preparar as nossas aulas de acordo com a realidade e
particularidade de cada turma, talvez uma atividade que você trabalhe em uma
determinada turma é bastante exitosa, já em outra pode ser que esta mesma
atividade não tenha o mesmo efeito (Relatório 82).

Vale ressaltar, no entanto, que as mudanças de turmas exigem do professor certa
adaptação e flexibilidade e, ainda, costumam ser mais marcantes quando os professores
precisam mudar de uma série para outra. Para Tardif (2002, p. 92), “[...] a mudança de série
representa toda uma adaptação para esses professores, porque nenhuma série é realmente como
a outra”. Por vezes, ainda que na mesma turma, os bolsistas reportavam-se a mudanças na
dinâmica da aula. Nesse sentido, mencionavam alguns fatores que poderiam influenciar nesse
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aspecto, como a ausência de determinado aluno, vésperas de avaliações, encerramento de
períodos letivos, dentre outros.
Assim, de modo semelhante ao que percebemos na análise sobre a produção de
conhecimentos na gestão do conteúdo, os relatórios apontam a contingência da sala de aula
como um forte elemento no fazer docente. Isto posto, voltando nossa investigação para a gestão
da classe, observamos que o ambiente da sala de aula é dotado de muita imprevisibilidade e
incerteza. No entanto, a contingência da sala de aula não impede as pesquisas de continuarem
a analisar o ensino a partir desse ambiente, pois

[...] alunos e professor se encontram embrenhados na realização de
determinadas tarefas, utilizando certos materiais e recursos, obedecendo a um
esquema interiorizado, embora por vezes surjam alterações visíveis do
percurso, seja por proposta dos alunos, seja por imposição do professor
(RODRIGUES, 2005, p.434).

Nesse sentido, tal como Gauthier e colaboradores (2013), destacamos que a ação
docente assume um caráter contingente, devido à incerteza, à imprevisibilidade, à instabilidade
e à complexidade das ações que acontecem no ambiente escolar. Por outro lado, pelo fato de
compreendermos que há na ação do professor certos elementos previsíveis e situações que se
repetem, o trabalho docente é, de certo modo, estável. Assim, concordamos com Gauthier et al.
(2013), quando afirmam que o ofício dos professores apresenta simultaneamente aspectos que
resultam na estabilidade e contingência no fazer desses profissionais.
Reconhecer certa estabilidade na ação docente nos permite compreender os saberes
construídos por meio de previsões dos acontecimentos da aula que desencadeiam o que esses
autores consideram esquemas tácitos do professor. Tais esquemas são representados por etapas
a serem realizadas pelo professor, embora não de modo definitivo, pois algumas mudanças
costumam ser necessárias.
Por exemplo, em determinada aula, o aluno pode se mostrar mais apático à explicação
do professor, e, na aula seguinte, parecer intensamente motivado. Além disso, mediante pouco
esforço, pode o professor assumir o controle em determinada aula, e na próxima não conseguir
gerir a turma suficientemente. A instabilidade nas relações estabelecidas em sala de aula entre
professores e alunos é, a nosso ver, influenciada por inúmeros aspectos que atravessam o espaço
da escola, e a subjetividade do indivíduo parece-nos influenciar demasiadamente nessas
relações. Desse modo, para Gauthier et al. (2013) certas ocasiões exigem do professor tomar
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decisões perante a classe, por exemplo, em avançar ou não na abordagem dos conteúdos,
considerando as diferentes especificidades dos alunos.
Para Tardif (2002, p. 130), uma das principais atividades dos professores (e talvez a
mais importante) “[...] consiste em fazer com que as ações dos alunos se harmonizem com as
suas, ao invés de se oporem a ela”. Então, a manutenção de certo equilíbrio no ambiente de sala
de aula contribui para o processo de ensino e aprendizagem. Reportamo-nos, nesse sentido, aos
modos que o professor organiza a turma, aos procedimentos que ele adota perante aos alunos,
às manobras utilizadas para driblar a indisciplina e a dispersão dos alunos e às medidas adotadas
diante dessas situações, por exemplo.
Logo, os acontecimentos em sala de aula representam importantes elementos a serem
considerados nos processos formativos dos professores, de modo que os cursos de licenciatura
permitam a esses profissionais a aquisição de saberes e habilidades necessárias para obtenção
de sucesso na aprendizagem. Afinal, é no cotidiano das escolas, no contato com os alunos e
com os condicionantes da sala de aula que os professores mobilizam os diversos conhecimentos
–adquiridos na formação profissional, nas disciplinas, nos livros didáticos, nos currículos, nas
relações sociais, nas histórias de vida etc.– e esses saberes se materializam como um corpo de
conhecimentos específicos ao professor. Estes saberes produzidos na ação docente na sala de
aula são de grande valia, uma vez que estruturam a ação do professor e dá legitimidade e
qualidade ao ensino.
Enfim, investigando as atividades desenvolvidas pelos bolsistas no Pibid, alinhavamos
duas dimensões na ação docente. De um lado, a gestão do conteúdo, que pode ser resumida
como o modo que planejaram e ensinaram o conteúdo programático, motivando os alunos para
a aprendizagem. Do outro, a gestão da classe caracteriza a organização que o professor faz do
ambiente de aula, envolvendo aspectos como estabelecimento de regras para a manutenção da
organização e disciplina. Importa-nos ressaltar que essas dimensões são fortemente imbricadas,
pois o conhecimento do conteúdo é essencial para a manutenção do equilíbrio e fluidez da sala
de aula, e, do mesmo modo, para sucesso do ensino do conteúdo, o professor precisa manter
“controle” sobre a turma.
Assim, como Gauthier et al. (2014) afirmam, a pedagogia envolve a totalidade das ações
que o professor realiza perante o grupo de alunos em sala de aula. Desse modo, o sucesso na
gestão da classe é condicionado pela preparação e apresentação do conteúdo, pois o mestre
precisa compreender e ter domínio sobre o que pretende ensinar. Por outro lado, não é possível
ensinar satisfatoriamente um conteúdo se os alunos não estão receptivos, e por esse motivo,
para Doyle (1986) apud Gauthier et al. (2014), a gestão dos comportamentos representa um
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aspecto central na sala de aula. Dessa forma, profundamente complementares e interligadas, a
gestão do conteúdo e a gestão da classe são dimensões indispensáveis ao trabalho docente e,
por esse motivo, constituem os cernes do processo educativo. A esse respeito, concluem os
autores, “nenhum professor consegue ser eficaz se ignorar uma ou a outra. Elas constituem o
âmago da vida em sala de aula” (SHULMAN, 1986 apud GAUTHIER et al., 2014, p. 62).
Notavelmente, as categorias às quais chegamos nesse estudo, e também as subcategorias
delas resultantes, aproximam nossos resultados da teoria do ensino explícito proposta por
Gauthier e colaboradores (2014). Na perspectiva desse ensino, “[...] o professor é o fator de
maior impacto no desempenho dos alunos que lhes são entregues” (GAUTHIER et al., 2014,
p. 29).
É sabido que o ensino realizado de modo organizado e sistemático auxilia o aluno no
processo de aquisição de conhecimentos. No entanto, refletindo sobre maneiras eficazes de
ensinar, Gauthier et al. (2014) abordam a relevância do ensino explícito, referindo-se à
abordagem de aprendizado dirigido pelo professor, quando, usualmente, adota estratégias em
três etapas sequenciadas e integradas – a preparação (P), ou seja, o planejamento do professor;
a interação (I) do professor com os alunos na sala de aula ou o ensino propriamente dito; e a
consolidação (C), que consiste em atividades que permitem fixar os aprendizados. Dessa forma,
esses autores destacaram como modelo PIC de gestão dos aprendizados as fases do ensino
explícito. Destacam:
Esse ensino também é qualificado de “explícito” porque se trata de uma
maneira direta de ensinar, que descreve com exatidão os elementos que se
deve levar em conta para preparar sistematicamente o que será ensinado (o
design e planejamento das aulas) e delimita as estratégias que se deve instaurar
para garantir uma interação eficaz com os alunos, no intuito de facilitar o
aprendizado de conteúdos ou habilidades, bem como as estratégias de
consolidação e automatização dos saberes adquiridos (GAUTHIER et al.,
2014, p. 65).

Ao utilizar a expressão ensino explícito, Gauthier e colaboradores (2014) basearam-se
nas ideias de Hattie (2012), no livro Visible Learning for Teachers, referindo-se aos
comportamentos visíveis do professor e dos alunos que facilitam o aprendizado. Desse modo,
remetem às ações de dizer (explicitar as intenções e objetivos da aula), mostrar (explicitar a
tarefa a ser executada) e guiar (fazer com que os alunos explicitem seu raciocínio), como
arcabouço para a aprendizagem dos alunos.
Parece-nos interessante ressaltar que, na explicação do conteúdo de plantas, os bolsistas
planejaram e iniciaram a abordagem apresentando a samambaia como exemplar suporte
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daquela aula, e então, guiaram a elaboração dos conhecimentos, incitando a participação dos
alunos. Nesse intuito, lançaram mão de esquemas tácitos de modos de gerir o conteúdo e a
classe, por exemplo, organizando os alunos em grupo, mas também exigindo deles o esforço
individual e autônomo. Além disso, faziam questionamentos que proporcionaram tanto a
explicitação dos conhecimentos prévios dos alunos, quanto a manutenção do controle e atenção
da classe, como mostra o relatório 73:

Começamos a aula apresentando para os alunos a Samambaia... Perguntamos
a eles quais as características que os levaram a identificar a Samambaia como
uma planta. De acordo com o que respondiam anotamos no quadro. As
respostas foram: folhas, raiz, tamanho, forma, cor e caule. A partir das
respostas falamos as características e como ocorria a reprodução daquela
planta. Em seguida, pedimos para eles sentarem em grupo. Para cada grupo
entregamos uma folha da samambaia e uma lupa e, para cada aluno,
entregamos uma folha. Pedimos que esquematizassem e identificassem as
estruturas da planta.

A nosso ver, ao passo que essas atitudes dos bolsistas tornaram explícitos os objetivos
da aprendizagem, os alunos tiveram clareza sobre o que esperavam deles. Do mesmo modo,
acreditamos que o fragmento revela a preocupação em conhecer o nível de compreensão dos
alunos e se estavam adquirindo os conhecimentos. Por esse motivo, acreditamos que as
estratégias mencionadas se aproximam do ensino explícito, a qual, para Gauthier et al. (2014),
reúne os meios que os professores devem utilizar para os alunos aprenderem, tendo, assim, mais
êxito o ensino oferecido nas escolas.
De certo modo, consideramos que, nessa investigação, as abordagens percebidas nos
relatórios correspondentes à gestão da classe foram pontuais e menos acentuadas, quando
comparadas às abordagens dos bolsistas sobre os saberes produzidos no âmbito da gestão do
conteúdo. Nesse sentido, é importante destacar que, diante da posposta do subprojeto Biologia,
“a produção de material didático e a experimentação como possibilidade para o ensino de
Biologia na perspectiva da etnografia e da pesquisa-ação”, as intervenções ocorriam na
expectativa da produção de materiais didáticos e da experimentação, sempre mediadas pelo
professor supervisor, o que de certa maneira limitava a gestão da classe pelos bolsistas.
Ao analisarmos os dados que emergiram nesse estudo, buscamos evidenciar situações
que revelassem como os bolsistas construíam conhecimentos sobre o ser e fazer docente e, de
certa forma, como percebiam elementos presentes no trabalho dos professores e de que modos
eles moldam suas práticas. Portanto, consideramos que nossos resultados dialogam com a
proposta do ensino explícito, no sentido da preparação (P), quando os bolsistas planejavam a
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gestão da classe e do conteúdo; da interação (I), quando realizavam as intervenções pondo em
ação o seu planejamento; e na consolidação (C), quando propunham atividades e revisões a fim
de consolidar os aprendizados.
Acreditamos, desse modo, que nossa investigação consolida a ideia da contribuição do
Pibid na produção do saber docente pelos bolsistas. Nesse estudo, compreendemos os saberes
docentes como habilidades e competências que fundamentam a ação do professor e, nesse
sentido, constatamos que a prática docente integra um conjunto de conhecimentos bastante
distintos. Mediante as ideias de Tardif (2002), também consideramos o saber docente na
confluência de conhecimentos de várias fontes, das histórias individuais, das instituições
escolares, dos espaços formativos, entre outros. Contudo, é na prática em sala de aula, nas
interações que o professor realiza, que esses saberes são mobilizados. Isso foi evidenciado nessa
investigação, nos modos como os bolsistas planejaram as estratégias e realizaram as
intervenções (gestão do conteúdo) e nas atitudes adotadas no intuito de manter a atenção dos
alunos durante as aulas (gestão da classe).
De acordo com Tardif (2002), o início da carreira dos professores representa uma fase
crítica, pois muitos deles relatam que sua formação universitária não os preparou devidamente
para enfrentar certas condições complexas na ação docente. Desse modo, é relevante quando o
Pibid, na aproximação entre a universidade e a escola, permite ao aluno a experiência do “ser
professor”, vivenciando de modo prolongado a realidade das escolas e o contato direto com os
alunos. Assim, o argumento de Farias et al. (2009, p. 161) oferece possibilidades para
repensarmos as estratégias de formação de professores, pois, segundo estes autores, “[...]
ninguém ensina ao outro a fórmula da boa aula. A construção desse saber fazer não advém da
vocação e do talento individual, mas da busca e da produção compartilhada da
profissionalização docente”.
Nesse sentido, particularmente importante, nossas análises mostraram que os bolsistas
experimentaram limitações, tentativas, erros e reelaborações do cotidiano do professor. E,
antecipando o reconhecimento de elementos que atravessam a prática docente, acreditamos
minimizar o futuro choque com a realidade do ensino. Desse modo, contrapondo-se às
formações meramente técnicas e demasiado vazias, as escolas representam um local favorável
para a aprendizagem do professor. Assim, tal como Tardif (2002, p.237), defendemos que a
prática do professor – seu fazer cotidiano – precisa ser compreendida como um “[...] espaço de
produção, de transformação e de mobilização de saberes que lhe são próprios”. Além disso,
devemos reconhecer o professor como produtor de saberes e não mero aplicador, garantindolhe autonomia sobre sua prática profissional.
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Diante dessas questões, consideramos necessário que os cursos de licenciaturas deem a
devida importância aos elementos constitutivos do fazer docente. Desse modo, propomos que
os saberes relacionados ao trabalho do professor, produzidos cotidianamente na relação entre
os alunos em sala e outros atores do espaço escolar, sejam levados em conta no processo
formativo dos futuros professores, reconhecendo os condicionantes contingenciais e estáveis
que atravessam os modos de gerir o conteúdo e a classe.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender a contribuição que a participação no Pibid pode trazer para os
licenciados na produção de saberes profissionais em sua formação inicial foi a motivação que
nos impulsionou nesse estudo, admitindo a importância do espaço escolar como local de
produção do saber experiencial e de identificação do licenciando com a profissão docente.
Neste movimento, os resultados das análises confirmaram que os bolsistas constituíam
saberes sobre a profissão docente quando, imergidos na tentativa de gerir satisfatoriamente o
conteúdo, realizavam o planejamento adequado, (re)elaboravam e colocavam em ação as
estratégias mais exequíveis perante cada situação. Nesse sentido, compreendemos que o
bolsista produzia saberes sobre a profissão docente, quando, por exemplo, no planejamento da
ação buscava o “diálogo” entre os objetivos, as estratégias adotadas e o contexto escolar e,
reconhecia a importância da clareza nas estratégias e nos recursos disponíveis para o
desenvolvimento das atividades. A partir dessa compreensão, pareceu-nos relevante o modo
como foram pensadas as ações do Pibid, de forma que as observações sempre antecediam as
intervenções realizadas pelos bolsistas, possibilitando o reconhecimento do espaço escolar e
das necessidades de aprendizagem dos alunos.
Além disso, nossas análises reforçam a importância dos coordenadores de áreas (os
docentes de licenciaturas) e dos supervisores (professores da Educação Básica), os quais,
atuando como co-formadores de professores, foram relevantes na sensibilização dos bolsistas
para a percepção de elementos que condicionam a ação do professor.
Igualmente importante, outros momentos demonstraram o esforço dos bolsistas em
planejar e selecionar estratégias para gerir o grupo de alunos. Nessa ocasião, mantiveram-se
atentos quanto à dinâmica e movimentação da classe e, por vezes, realizavam ações no sentido
de manter a atenção dos alunos e verificar os aprendizados. Desse modo, buscando maneiras de
promover a aprendizagem do grupo, a nosso ver, se materializavam nos bolsistas os saberes da
formação docente.
Assim, ao longo da investigação, empiricamente, desprendiam-se dos dados
analisados duas dimensões do ensino, a gestão da classe e a gestão do conteúdo. Essas duas
dimensões presentes no trabalho em sala de aula de todo professor (GAUTHIER et al., 2014)
tornaram-se nossas categorias de análise. Isso nos fez perceber a relevância da imersão teórica,
na qual nos apoiamos, remetendo, principalmente, aos estudos realizados por Gauthier e
colaboradores, fruto de pesquisas com base na observação do trabalho do professor em sala de
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aula. Desse modo, percebemos a influência do aporte teórico no qual nos sustentamos e do
delineamento dos objetivos a que nos propusemos alcançar.
Demasiadamente imbricada, foi o olhar que demos a cada situação descrita pelos
bolsistas que nos fez distinguir os momentos de produção do saber profissional nessas
categorias e, dessa forma, ora os saberes apontados se aproximavam da gestão da classe, ora da
gestão do conteúdo. Entretanto, quando nosso olhar esteve direcionado para o planejamento e
a seleção de estratégias adotadas pelos bolsistas ao assumirem a posição do professor,
percebíamos que algumas inferências que fazíamos sobre os relatórios nos remetiam tanto à
gestão da classe quanto à do conteúdo. Visivelmente, na nossa última subcategoria, discorrendo
quanto à fluidez na dinâmica da aula, a interseção entre essas dimensões pareceu-nos ainda
mais notória.
Nossas análises, portanto, confirmam o que Carmo e Selles (2013) revelam: quando
os professores asseguram a participação e o envolvimento dos alunos, simultaneamente, eles
elaboram retraduções dos conteúdos biológicos. Nesse sentido, consideramos haver entre a
gestão do conteúdo e a gestão da classe um limite bastante tênue, de tal modo que,
demasiadamente imbricados, por vezes, foi-nos exigido um esforço na distinção entre aspectos
que evidenciavam modos de gerir o conteúdo e a classe. Portanto, assim como mostram nossas
análises, Carmo e Selles (2013), fundamentados nos estudos de Tardif (2008), afirmam que na
gestão da classe, o professor combina saberes disciplinares, curriculares e saberes da formação
pedagógica e, desse modo, possibilita a reelaboração didática.
Como destacamos, a gestão da classe aparece em nossa investigação de maneira mais
pontual quando comparada a gestão do conteúdo e consideramos que dois elementos
influenciam para isso. O primeiro é que, considerando a proposta do subprojeto Biologia, “a
produção de material didático e a experimentação como possibilidade para o ensino de Biologia
na perspectiva da etnografia e da pesquisa-ação”, já era esperado que nossos resultados
evidenciassem de modo mais acentuado a gestão do conteúdo. E segundo, porque a própria
mediação pelo professor supervisor durante as intervenções, de certa forma, limitava a gestão
da classe pelos bolsistas. Desse modo, acreditamos na viabilidade de potencializar a formação
docente quando, nas ações desenvolvidas no Pibid, os bolsistas vivenciam com maior
autonomia a gestão da classe, enriquecendo a produção do saber docente.
Foi evidenciado que a escola constitui um espaço privilegiado de produção de saberes
docentes e, desse modo, é importante quando, ao se tornar professor, é permitido ao licenciando
vivenciar os cotidianos escolares. Assim, reforçamos a relevância de que os acontecimentos em
sala de aula sejam incorporados nos processos formativos dos professores. Dentre os diversos
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aspectos revelados, foi possível notar a percepção dos bolsistas de que a complexidade do
ensino demanda a necessidade da apropriação de elementos da cultura escolar e, nesse sentido,
mais do que local de aplicação de saberes científicos, a sala de aula é para o professor lócus de
revisitação de vários saberes, reelaborados continuamente.
Desse modo, na condição de professor, os bolsistas mobilizaram os conteúdos
biológicos, tornando-os ensináveis. Para além disso, outro aspecto revelado nesse estudo é que,
se por um lado percebíamos a contingência na atividade docente, por outro, alguns elementos
revelavam a estabilidade do ensino. Dessa maneira, nossas análises evidenciavam a existência
dos esquemas tácitos, de previsão dos acontecimentos em sala de aula – os saberes das rotinas
e guiões de ação. Enfim, poder compreender e se apropriar das especificidades do trabalho
docente é, de certa maneira, antecipar condicionantes presentes na ação educativa.
Então, ao passo que nos aprofundávamos na análise, compreendemos que os resultados
aos quais chegávamos também nos aproximavam dos achados de Gauthier et al. (2003, 2004)
em suas pesquisas sobre a potência do ensino. E, curiosamente, investindo na compreensão da
relação do licenciando com os saberes de sua futura profissão, os registros dos relatórios nos
mostravam o diálogo fecundo com o ensino explícito proposto por esses autores, quando
apontavam ações que poderiam facilitar a aprendizagem dos alunos.
De certo modo, embora amplamente difundida em relação à aprendizagem dos alunos,
no investimento teórico, percebíamos que as abordagens sobre o ensino explícito comumente
são atreladas às estratégias para o ensino da leitura, escrita e matemática. Logo, discutir a
relevância do ensino explícito como saber da profissão docente no ensino de Biologia nos
parece significativamente enriquecedor no campo dos processos formativos desses
profissionais, destacando práticas facilitadoras da aprendizagem dos alunos.
A imersão analítica dessa investigação nos permitiu concluir que não existe receita
para o bom professor, tampouco é nossa intenção propor a ideia de unicidade nos modos de agir
pedagogicamente. Tal como Gauthier et al. (2013), preferimos falar de comportamentos
visíveis de bons professores. Nesse sentido, se dispomos de importantes resultados de pesquisas
– validados cientificamente –, quanto às boas práticas de ensino, por isso, porque não utilizálas como publicização de estratégias didáticas que, efetivamente, funcionam? Em outras
palavras, acreditamos e defendemos que os resultados das pesquisas que tratam do
aprimoramento das práticas pedagógicas sejam utilizados nos processos formativos e,
consequentemente, na qualificação da formação docente.
O olhar investido nessa análise nos fez compreender que o professor, diante das
tensões e desafios que assolam a profissão, é ao mesmo tempo ator, agente motivador,
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influenciador, facilitador, pesquisador e produtor do conhecimento escolar. Por fim,
manifestamos nossa satisfação pela possibilidade de fortalecer e disseminar conhecimentos
sobre a profissão docente, contribuindo para o debate da formação profissional. Mediante o
contexto educacional e as múltiplas tarefas que o professor assume, adotamos a premissa de
que é necessário formar construtores de possibilidades, substancialmente, professores em
excelência. Esse é o nosso desejo.
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ANEXO 01

CATALOGAÇÃO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO
I SEMINÁRIO NACIONAL DO PIBID UFG - 2011 - CAMPUS SAMAMBAIA
GT 01 - Avanços, impasses e desafios na formação de professores de Química e Biologia
NÚMERO

GT 01 - QUÍMICA E BIOLOGIA
COMUNICAÇÕES ORAIS

01
02

03
04
05

06

07

08
09

10
11

AULER, Neiva Maria Frizon et al. Redimensionando a Formação de
Professores de Ciências Biológicas.
BORGES, A. A. T. et al. Concepções e opiniões de discentes do colégio
Estadual Professor Ivan Ferreira (Pires do Rio, GO) sobre a Biologia e
o seu ensino.
CAVALLI, Mariana Bolake; PIRANHA, Michelle Marques; BACCIN,
Eliane T. Terrário: um recurso alternativo para atividades experimentais
no ensino de Ciências em uma escola pública do oeste do Paraná.
DINIZ, Bruna Larissa Ramalho et al. Sexualidade e Gravidez na
Adolescência: percepções e reflexões de alunos do ensino médio.
FERREIRA, Daniela Rodrigues Macedo; SHUVARTZ, Marilda. Uma
análise dos PPCs do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no
período de 1999 – 2009.
GALLEGO, Raissa Caroline; JACOB, Elio H.; BACCIN, Eliane T. A
temática água e o uso de atividades investigativas: uma experiência do
Pibid com alunos de 6º ano do Ensino Fundamental.
GUIMARÃES, Simone Sendin Moreira; FONSECA, Fabíola Simões
Rodrigues da; SILVA, Karolina Martins Almeida. (Des)encontros
revelados nas narrativas dos estagiários de licenciatura em Ciências
Biológicas: elementos para repensar a formação inicial.
MORAES, Clara Karoline Gomes de et al. Teia Viva: novas vivências para
a formação inicial e continuada.
MOURA, Guilherme Henrique Arcena; SANTOS, Sayonara Martins dos;
PARANHOS, Rones de Deus. Os projetos de intervenção como proposta
pedagógica para disciplina de estágio curricular supervisionado.
SIQUEIRA, Ivone dos Santos; CHAVES, Sandramara Matias. Uma
experiência com o uso de portfólio na avaliação de aprendizagem em
Ciências.
SOUZA, Leandro Nunes de et al. PRODOCÊNCIA: Contribuições das
Rodas de formação.
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01
02
03
04
05
06

RELATOS DE EXPERIÊNCIA
CAVASIN, Gláucia Maria et al. Proposta de Edital e Estratégia para
Melhor Contração de Tutores para Cursos em Ead.
GONÇALVES, R. C. et al. Percepções sobre Bioética entre alunos do
colégio estadual Professor Ivan Ferreira, Pires do Rio, Goiás.
LIMA, Aldeniza Cardoso de; MATEUS, Wagner de Deus. Clube de
Ciências da UFAM e a Formação Inicial do professor de Ciências
Naturais.
OLIVEIRA, Talita Castro et al. A Procura pela Licenciatura em Ciências
Biológicas na UFG – onde estão os candidatos a professores?
OLIVEIRA, Rodolfo Pimentel et al. A multimídia no cotidiano escolar:
análises e perspectivas do uso na Escola.
PAPALARDO, Thayná Carolinne Guimarães et al. Estágio Docência:
articulando Teoria, Prática e Pesquisa.
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CATALOGAÇÃO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO
IV SEMINÁRIO NACIONAL DO PIBID UFRN - 2014
NÚMERO

GT 15 - EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS NO PIBID

01

ALMEIDA, E. A. de; PEREIRA, D. G. dos S. O Pibid e sua contribuição
na formação inicial do docente.

02

03

04

05
06

07

AMORIM, André Wesley Dantas de et al. “Can i speak english?”: uma
proposta para o desenvolvimento de práticas de linguagem orais em língua
inglesa no ensino fundamental.
BERNARDES, Maria Beatriz Junqueira. A construção da identidade
docente: ações decorrentes do subprojeto da geografia da FACIP/UFU.
CAETANO, Cláudia Aparecida; SILVA, Ana Paula da; CORREIA,
Cinayana Silva; SCUSSEL, Denise Rodovalho. Contribuições do
professor supervisor do Pibid na formação do futuro docente.
CEVIDANES, Veronica da Fonseca. A metodologia de projeto de
trabalho em escola do campo.
CHAVES, Jasmines Fernandes et al. O pibid e a formação inicial em
matemática: possibilidades de construção de saberes de experiências.
JUNIOR, Francisco das Chagas da Silva; RIBEIRO, Jéssyca Edly Messias,
SILVA, Jefferson Hernane da. Desafios do ensino da informática nas
escolas públicas: contribuições do Pibid na formação inicial de
professores.

08

LIMA, Francisco José de; SILVA, Ananias Felix da. A formação inicial
do professor e a aprendizagem da docência em matemática no Pibid.

09

LOPES, Tania Maria Rodrigues. Co-formação
profissional docente: a experiência do Pibid/UECE.

10

e

aprendizado

MAMAN, Andréia Spessatto de. A ciência que existe no chimarrão.

11

MEDEIROS, Adriana Avellar de Oliveira. A apropriação da leitura e da
escrita a partir do projeto de trabalho

12

NASCIMENTO, C. A. de A.; SILVA, A. A., SILVA, M. D. da. As
contribuições do Pibid Pedagogia para a formação docente.

13

PIMENTEL, Carlos Vieira; GOÉS, Tania Maria de; COSTA, Laercio
Farias da. Experiências formativas vivenciadas no Pibid.
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14

SACRAMENTO, Larissa Santos do. Experiências e contribuições do
Pibid: impactos na formação dos bolsistas de iniciação a docência.

15

SAKAY, Lady; OLIVEIRA, Eliane Gomes Silva. Roda de estudo como
instrumento de formação teórica.

16

17

18

SANTOS, Márcia Cristina Xavier dos; FRANCO, Maria Joselma Do
Nascimento; FERREIRA, Ray-Lla Walleska Santos. Contribuições do
Pibid na iniciação à docência: relação teoria-prática na materialização do
ensino.
SIEBERT, Juliana Neves; BLUME, Weligton Augusto. A escola como um
espaço de memória: uma reflexão sobre o uso de recursos tecnológicos e
cinematográficos como alternativa didática.
SILVA, Dayanne Dailla do Cajueiro; GEMAQUE, Rafaela Maria Lucena.
Desequilíbrio ecológico e extinção de animais da Região Amazônica: o
ensino de ciências através da construção de um telejornal.

19

SILVA, Karoline M. O. et al. Experiências de uma equipe de Pibid com
aulas práticas de Biologia no 3º ano do Ensino Médio.

20

SILVA, Welane dos Santos; Nascimento, Lorena Bispo do. A importância
do Pibid na formação acadêmica de Pedagogia.

21

SOARES, Adriana Barbosa; MANDULA, Linda Helena M. Re)
construindo saberes na formação inicial: o ensino da história e cultura
afro-brasileira e indígena a partir da Lei 11.645/08.

22

SOUSA, Caroline Pereira de; OLIVEIRA, Rejane Lima; ANDRADE, Eline
Teles Andrade. A utilização das narrativas no percurso formativo no
Pibid.

23

24

25

26

SOUSA, Marília Cirilia Nascimento de; ANDRADE, Aline Alessandra
Souza de. Construções de saberes para além da sociologia conceitual.
SOUZA, Geocássia de Fátima. A contribuição do Pibid espanhol para a
formação continuada dos professores/supervisores da Escola Estadual
Doutor “José Fernandes de Melo” e da Escola Estadual Professora
“Maria Edilma de Freitas” do RN.
SOUZA, Jessica Moreira da Silva et al. Experiências e contribuições
adquiridas através do Pibid para a formação docente.
VANDERLEI, Bruno Teles; FEITOSA, Maciane Rodrigues; FEITOSA,
Miriane Rodrigues. O pibid frente à ação docente: ponto de partida para
a construção de saberes.
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ANEXO 02

CATALOGAÇÃO DE TRABALHOS APRESENTADOS EM EVENTOS POR
BOLSISTAS DO SUBPROJETO BIOLOGIA - UESB – 2014

NÚMERO

01

02

03

01

02

03

04

05

LINHA TEMÁTICA: PIBID - DESAFIOS E PERSPECTIVAS
RESUMO EXTENDIDO
AMORIM, Thaís Danielle Santos et al. Uso de um modelo didático para
facilitar a aprendizagem da genética e a reflexão sobre a formação
docente.
FERRAZ, Anne Fabriele Alves; SANTOS, Magno Clery da Palma. Qual
metodologia utilizar em sala de aula: a experiência docente e os desafios
aos futuros profissionais.
MOITINHO, Luziane Lisboa; FIGUEIREDO, Ítalo Rodrigo Amaral;
CARMO, Edinaldo Medeiros. A Utilização de Jogo como Estratégia
Didática para o Ensino de Ecologia.
RESUMO SIMPLES
CAIRES, Andressa de Oliveira et al. O ensino de microrganismos através
de atividade experimental: um relato de experiência no Pibid.
FERNANDES, Eilane Alves Silva et al. Relato de experiência:
dificuldades encontradas no ensino noturno e as intervenções como
instrumento motivador nas aulas de biologia.
FIGUEIREDO, Ítalo Rodrigo Amaral et al. Aulas sobre relações
ecológicas desenvolvidas através de imagens e o conhecimento prévio
dos estudantes.
FILHO, Aldo Fernandes de Sousa; FONSECA, Neuza Maria de Castro;
SANTOS, Magno Clery da Palma. A utilização de feiras temáticas como
metodologia para o incentivo à pesquisa e aquisição de novos
conhecimentos e contribuição para a formação docente.
MOITINHO, Gisele Santos et al. Modelo didático: uma proposta para o
ensino de Biologia no noturno.
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06

07

NASCIMENTO, Shirley Santos. O PIBID como fator motivador para
alunos do ensino técnico em Agroecologia.
OLIVEIRA JR, Erasmo; MORAIS, C.G.P.; SANTOS, M. C. da P. As
contribuições das atividades de intervenção para o aprendizado dos
alunos e para a licenciatura em Ciências Biológicas.

08

ROCHA, Winne Katharine Souza et al. Atividade prática com E.V.A: a
construção do conhecimento e a contribuição para formação docente.

09

SANTOS, Rosane Baleeiro et al. A formação do fruto no ensino de
Biologia: um relato de experiência no Pibid.

10

SILVA, C. F.; MORAIS, C. G. P.; SANTOS, M. C. da P. O Pibid e a
formação docente: universidade, pesquisa e escola.

11

SILVA, Samuel Pereira et al. Os desafios da prática docente no ensino
noturno para um melhor aproveitamento do potencial dos alunos.

12

13

SILVEIRA, Laís Ribeiro da; SILVA, Edilaine Aparecida de Jesus;
CARMO, Edinaldo Medeiros. Planejamento como instrumento da ação
pedagógica que articula o processo de ensino e aprendizagem.
SOARES, Cleide Caires et al. Obstáculos na montagem do cariótipo
humano: planejamento e adequação à realidade escolar.

121

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
SUDOESTE DA BAHIA
UESB/BA
ANEXO 03

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: As implicações do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência na
produção dos saberes profissionais do licenciando de Biologia Pesquisador: Chrysna Gabriella Pereira
Morais Área Temática:
Versão: 1
CAAE: 57884016.0.0000.0055
Instituição Proponente:Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer:
1.653.932

Apresentação do Projeto:
Segundo a pesquisadora: “Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo documental em que tomará
como fontes de dados os relatórios produzidos pelos bolsistas de Iniciação à Docência (ID)
resultantes de suas participações no Pibid, subprojeto Biologia. Pretende-se com a análise destes
documentos compreender quais as implicações da atuação no Pibid para estes bolsistas na produção
do saber profissional”.

Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário:
Compreender as implicações da atuação no Pibidpara o bolsista de ID na produção do saber
profissional.
Objetivo Secundário:
Identificar nos relatórios de bolsistas de ID aspectos que evidenciem a produção do saber profissional;
Analisar os saberes apontados pelos bolsistas de ID.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
SUDOESTE DA BAHIA
UESB/BA
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Apresentados.

Página 01 de

Continuação do Parecer: 1.653.932
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Trata-se de uma pesquisa que poderá “contribuir para reflexão no que se refere a articulação entre os
conhecimentos adquiridos na universidade e os saberes produzidos pelos futuros professores em seu
exercício profissional”.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Todos apresentados.
Recomendações:
Sem recomendações.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Projeto atende às solicitações do CEP/UESB.
Considerações Finais a critério do CEP:
Em reunião do dia 29/07/2016, a plenária do CEP/UESB aprovou o parecer do relator.
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento

Arquivo

Postagem

Autor

Situação

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
do Projeto
ROJETO_755132.pdf

11/07/2016
00:11:46

Aceito

Folha de Rosto

FOLHADEROSTO.pdf

11/07/2016
00:07:27

ChrysnaGabriella
Pereira Morais

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

PROJETODEPESQUISTACOMPLETO.
pdf

07/07/2016
16:29:45

ChrysnaGabriella
Pereira Morais

Aceito

Outros

OFICIOENCAMINHAMENTO.pdf

07/07/2016
16:28:42

ChrysnaGabriella
Pereira Morais

Aceito

123

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
SUDOESTE DA BAHIA
UESB/BA
Declaração de
Pesquisadores

DECLARACAOORIENTADOR.pdf

07/07/2016
16:28:07

ChrysnaGabriella
Pereira Morais

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

DECLARACAONAOFOIINICIADA.pdf

07/07/2016
16:27:50

ChrysnaGabriella
Pereira Morais

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

DECLARACAODECOMPROMETIMENT
O.pdf

07/07/2016
16:27:27

ChrysnaGabriella
Pereira Morais

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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Continuação do Parecer: 1.653.932
JEQUIE, 29 de Julho de 2016

Assinado por:
Ana Angélica Leal Barbosa
( Coordenador )

