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RESUMO 

 

Essa investigação tem como foco mapear o Estado da Arte dos saberes docentes no ensino de 

Ciências e Biologia entre os anos de 2005 e 2012, tendo como objetivos: (i) analisar as 

pesquisas acadêmicas brasileiras sobre saberes docentes relacionados ao ensino de Ciências e 

Biologia, apresentadas sob a forma de teses e dissertações; (ii) identificar os focos temáticos 

que abordam esses estudos e as perspectivas teórico-metodológicas, no que diz respeito aos 

saberes docentes. Nesse sentido, buscamos fazer um diálogo com Tardif (2014), Gauthier e 

colaboradores (2013) e Shulman (1986; 1987). O estudo é de natureza qualitativa, e o corpus 

de análise foi composto por 30 produções acadêmicas, sendo 27 dissertações e 03 teses. Para a 

análise das informações presentes nesses documentos, empregamos a técnica de Análise de 

Conteúdo Temática. Dos resultados obtidos, podemos identificar as instituições públicas 

como principais fomentadoras dessas pesquisas e, também, como o campo de investigação 

mais escolhido para o estudo dos saberes docentes. No que se refere à perspectiva 

metodológica, a técnica de análise que se destacou foi a Análise de Conteúdo. Para estudar os 

saberes docentes no ensino de Ciências e Biologia, os autores das produções acadêmicas 

basearam-se teoricamente nas questões relativas à base de conhecimento (Knowlegde base) 

discutida por Shulman (1896; 1987) e nas reflexões de Tardif (2014) e Gauthier e 

colaboradores (2013) sobre os diferentes tipos de saberes docentes. Desse contexto, emergem 

os focos temáticos que tratam das particularidades do ensino de Ciências e Biologia, desde a 

educação infantil até o ensino superior. Dentre os pontos mais abordados pelos documentos, 

dois são fortemente discutidos, sendo eles: a prática e a formação dos professores que atuam 

na educação infantil e no ensino fundamental I; e a carência, nos cursos de Ciências 

Biológicas, de um maior aprimoramento didático-pedagógico dos conteúdos específicos, para 

que eles sejam trabalhados de modo adequado na educação básica. Assim, os resultados dessa 

pesquisa indicam que os saberes docentes são utilizados como uma espécie de “radiografia” 

da profissão docente, pois fornecem informações acerca dos vários elementos que compõem a 

formação de professores, bem como sobre a prática pedagógica. Nesse sentido, acreditamos 

que, por meio do estudo dos saberes docentes, foi possível identificar os traços que compõem 

o “ser professor”. Por isso, apostamos na fertilidade de investigação futura acerca do saber 

docente, tanto para questões relacionadas ao ensino, quanto para aquelas voltadas à formação. 

 

Palavras-chave: Saberes docentes. Ensino de Ciências e Biologia. Formação de professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This investigation has as focus to map the state of art of teachers knowledge in the teaching of 

Science and Biology between the years of 2005 and 2012, having as goals: (i) analyze the 

Brazilian academic researches about teacher knowledge presented in the form of thesis and 

dissertations; (ii) identify the thematic focus that involve these studies and the theoretical-

methodological perspectives  and about teachers knowledge. Regarding the methodological 

perspective, the analysis technique that stood out was Content Analysis. That way we have 

looked for making a dialogue with Tardif (2014), Gauthier e collaborators (2013) e Shulman 

(1986; 1987). The study is of qualitative nature and the corpus analysis was composed by 30 

academic productions, being 27 dissertations and 03 theses. To study the teachers knowledge 

in the teaching of Science and Biology, the authors of the academic productions based 

theoretically on the questions related to Knowledge base discussed by Shulman (1896; 1987) 

and in the reflections of Tardif (2014) and Gauthier and collaborators (2013) about the 

different kinds of teachers knowledge. From this context, emerge the thematic focuses that 

treats particularities in the teaching of science and biology, since the infant education until the 

higher education. Among the points more mentioned by the documents, two are strongly 

discussed, being them: the practice and the training of the teachers that act in the infant 

education and in the primary school teaching I; and the lack, in the courses of Biological 

science of bigger didactic-pedagogical improvements of the specific content, for that they are 

worked on a suitable way in the basic education. This way, the results of this research indicate 

that the teachers knowledge are used as a species of "x-ray" of the teaching profession, 

because provide information about the several elements that make up the training of teachers, 

as well as the pedagogical practice. In that way, we believe that, through the study of the 

teachers knowledge, was possible to identify the traits that make up the "being a teacher". 

That’s why, we bet in the fertility of future investigation about teachers knowledge, both for 

issues related to the teaching, and for those focused on the training.  

 

Key words: Teachers knowledge. Science and Biology teaching. Teacher’s training. 
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INTRODUÇÃO 

 

Percurso formativo e envolvimento com a pesquisa 

 

A arte de ensinar é uma tarefa complexa para aqueles que se propõem a realizá-la, uma 

vez que é necessário um conjunto de saberes de origens diversas para alcançar os objetivos do 

ensino. Nesse sentido, os estudos sobre os saberes dos professores abrem possibilidades para 

a compreensão das práticas docentes dentro dos contextos cotidianos da sala de aula. Logo, 

conhecer como têm sido pesquisados os saberes docentes no campo educacional pode ampliar 

os conhecimentos acerca da profissão docente e do modo como estes saberes são articulados 

na prática pedagógica pelos professores.  

Com esse objetivo, propomo-nos a fazer uma investigação bibliográfica, baseada em 

dissertações e teses produzidas no Brasil, a respeito dos saberes docentes atrelados ao ensino 

de Ciências e Biologia. Antes, porém, de abordar algumas especificidades no tocante ao 

objeto de estudo, gostaria de relatar um pouco do meu1 percurso formativo e do envolvimento 

com a pesquisa. 

Venho de uma família de professores. As conversas sobre o ato docente fazem parte 

das minhas lembranças de infância e me acompanham até hoje, sobretudo, pela escolha por 

esta profissão. Recordo-me das reuniões em família, nas quais se formava uma roda de 

conversa entre os tios que eram professores. Assim, eles compartilhavam suas experiências 

enquanto docentes e comentavam sobre os desafios que haviam enfrentado ao longo da 

carreira, mas sempre ressaltando a satisfação que tinham em exercer a profissão e o desejo de 

prosseguir em busca do desenvolvimento profissional. Essas lembranças estão sempre 

presentes em minha memória. 

Além da influência familiar, as aulas de Biologia durante o ensino médio contribuíram 

significativamente para a minha escolha pelo curso de licenciatura em Ciências Biológicas. 

Tive o mesmo professor de Biologia ao longo de todo o ensino médio, e duas características 

da sua prática docente me marcaram: a primeira delas era o domínio do conteúdo: ele 

raramente não sabia responder a algo sobre os assuntos relacionados à disciplina; a segunda 

característica era o modo como ele conduzia a aula. Apesar de ter uma prática bastante 

tradicional, ele conseguia mobilizar os alunos, estimulando-os a estudarem cada vez mais. 

Entre esses estímulos, estavam os exercícios desafiadores que ele nos propunha a fazer.  

                                                           
1 Tendo em vista que parte desta seção da apresentação é composta por um memorial, utilizarei o tempo verbal 

em 1ª pessoa do singular quando se tratar das experiências de vida do próprio autor do texto.  
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Assim, sob a influência de um contexto familiar com muitos professores e estimulado 

pela prática pedagógica do professor de Biologia do ensino médio, a qual me desafiava 

constantemente a me superar, escolhi cursar licenciatura em Ciências Biológicas pela 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e o meu ingresso nessa universidade 

ocorreu em 2008. 

Após cursar dois semestres, comecei a atuar no ensino, como estagiário. Fiz a 

substituição de um professor em turmas de Educação para Jovens e Adultos (EJA). Devido a 

essa primeira experiência, e pelas incursões nas pesquisas acadêmicas, que fiz ao longo de 

toda a graduação, percebi o quão prazeroso e transformador é o ensino, mesmo com todas as 

dificuldades que a realidade lhe impõe. Assim, tive a certeza de que a docência era a escolha 

profissional que iria exercer ao longo da vida. 

Durante a graduação, sempre me interessei pela área da pesquisa acadêmica. Ao 

elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso, percebi o quanto é vasto o campo das pesquisas 

na área educacional e como o conhecimento sobre o trabalho diário do professor é de 

fundamental importância para a formação profissional docente. 

Após a conclusão do curso, passei a lecionar Ciências do ensino fundamental II numa 

instituição privada e a atuar como tutor do curso de licenciatura em Ciências Biológicas de 

uma faculdade de Ensino à Distância (EAD). Dessa forma, a prática docente e o contato 

sempre constante com as leituras nessa área me levaram a refletir sobre minha própria prática 

e me motivaram a ampliar meus conhecimentos no que diz respeito às pesquisas educacionais. 

Em 2014, ao obter aprovação como aluno especial na disciplina do Programa de Pós-

graduação em Educação: “Seminário Temático II - Pesquisa (Auto)biográfica: Redes e 

Pesquisa, Currículos e Práticas Educacionais”, despertou-me ainda mais o desejo de 

compreender a prática docente. Após o término da disciplina, prestei o processo seletivo para 

cursar o Mestrado em Educação da Uesb, mesmo Programa de Pós-graduação em que cursei 

como aluno especial, e obtive aprovação na seleção, dando início assim a uma nova fase da 

minha carreira acadêmica. 

Ao iniciar no curso de Mestrado, ampliaram-se os horizontes de investigação que eu 

poderia seguir. Com base em discussões sobre saberes docentes no Grupo de Pesquisa 

Currículo e Formação Docente2, propus-me a fazer uma investigação mais ampla acerca das 

pesquisas que haviam sido realizadas sobre os saberes docentes que estavam ligadas ao ensino 

de Ciências e Biologia, no intuito de contribuir, tanto para as pesquisas relacionadas aos 

                                                           
2 Para conhecer o perfil do Grupo de Pesquisa Currículo e Formação Docente na Plataforma Lattes, acessar:             

< gp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7620642049942407>.   
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saberes docentes, quanto para aquelas cujo enfoque é o ensino de Ciências e Biologia. Temos 

o propósito, também, de colaborar com as investigações sobre essa temática que têm sido 

feitas em nosso grupo de pesquisa. 

Nesse sentido, a nossa proposta de investigação foi mapear o Estado da Arte dos 

saberes docentes, baseada em dissertações e teses produzidas no Brasil, relacionando-os ao 

ensino de Ciências e Biologia, sendo este o nosso objeto de estudo. Para tanto, apresentamos 

como questão de pesquisa: quais as perspectivas teórico-metodológicas dos estudos sobre 

saberes docentes envolvendo o ensino de Ciências e Biologia das dissertações e teses no 

Brasil? E nossos objetivos foram: (i) analisar as pesquisas acadêmicas brasileiras sobre 

saberes docentes relacionados ao ensino de Ciências e Biologia, apresentadas sob a forma de 

teses e dissertações; (ii) identificar os focos temáticos que abordam esses estudos e as 

perspectivas teórico-metodológicas, no que diz respeito aos saberes docentes.  

 

Organização da dissertação 

 

Para fins de organização, a dissertação está estruturada em duas partes. Na primeira 

parte, trazemos reflexões acerca dos pressupostos teóricos e metodológicos que orientam a 

nossa pesquisa, sendo ela composta pelo primeiro e segundo capítulos. 

O primeiro capítulo, Saberes docentes: desvelando caminhos, está dividido em três 

seções. Na primeira, Um breve relato epistemológico, elucidamos os principais 

acontecimentos históricos no âmbito educacional que deram origem às discussões sobre os 

saberes docentes, e refletimos, com base nesses saberes, sobre a importância de destinarmos 

um “olhar mais sensível” às questões relacionadas à profissão docente. 

A segunda seção, O lugar dos saberes docentes – fundamentos teóricos, é a parte em 

que procuramos fazer uma abordagem teórica sobre as ideias dos principais autores que 

trabalham com a temática, considerando a prática docente como um ambiente de apropriação, 

execução e retradução de saberes. Encerramos o capítulo 01 com a seção Entre saberes e 

ensino de Ciências e Biologia, na qual trazemos algumas contribuições das discussões sobre 

os saberes docentes, que têm sido desenvolvidas por aqueles que trabalham com ensino de 

Ciências e Biologia. 

No segundo capítulo, intitulado Caminho metodológico da pesquisa, abordamos os 

aspectos metodológicos que utilizamos para a execução da nossa pesquisa. Dividimos esse 

capítulo em quatro seções, as quais descrevemos a seguir. Na primeira, trazemos o contexto 
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histórico da pesquisa científica. Na segunda seção, apresentamos possibilidades de 

investigação de pesquisas do tipo “Estado da Arte”. Na seção seguinte, descrevemos os 

procedimentos metodológicos que realizamos para catalogação das dissertações e teses. Na 

quarta seção, apontamos a nossa escolha pela Análise do Conteúdo Temática, como técnica de 

análise. 

Na segunda parte, apresentamos as perspectivas metodológicas e as características 

técnicas presentes nas dissertações e teses analisadas, assim como a análise e interpretação 

das informações com respeito aos saberes docentes e ao ensino de Ciências e Biologia. 

 No capítulo 3, Características técnicas e perspectivas metodológicas apresentadas 

pelas produções acadêmicas, trazemos os resultados do levantamento que fizemos sobre as 

especificidades técnicas das produções acadêmicas analisadas, tais como: Instituições de 

Ensino Superior, ano de defesa, gênero dos autores e orientadores, Programas de Pós-

graduações e agências de financiamento à pesquisa. Finalizamos o capítulo 03 com os 

resultados do mapeamento das metodologias aplicadas pelas dissertações e teses que 

compuseram o corpus documental do nosso estudo.   

O capítulo 04, Saberes docentes tratados nas dissertações, é composto de três 

categorias, conforme a técnica de análise que utilizamos. Na primeira categoria, A docência e 

os saberes pré-profissionais, discutimos as informações apresentadas nas produções 

acadêmicas sobre a influência dos saberes pré-profissionais na profissão docente. Em seguida, 

na categoria Saberes docentes sistematizados: identificando saberes disciplinares e da 

formação profissional nas produções acadêmicas, refletimos sobre os saberes disciplinares e 

da formação profissional, baseando-nos nas tipologias de Tardif (2014) e Gauthier e 

colaboradores (2013). Na terceira e última categoria deste capítulo, intitulada Saberes 

experienciais: reflexões sobre o “ser-professor” e suas práticas, tratamos da mobilização 

desses saberes no contexto da prática pedagógica dos professores e na construção do “ser-

professor”. 

No capítulo 05, Ensino de Ciências e Biologia, discutimos aspectos relacionados à 

formação de professores para o ensino de Ciências e Biologia e questões sobre a prática 

docente nessas disciplinas, desde a educação infantil até o ensino superior. 

Finalizamos a dissertação com as considerações finais acerca das perspectivas teórico-

metodológicas encontradas nas dissertações e teses que investigaram os saberes docentes 

envolvendo o ensino de Ciências e Biologia no período de 2005 a 2012 no Brasil. 
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CAPÍTULO 1 - SABERES DOCENTES: DESVELANDO CAMINHOS 

 

1.1 Um breve relato epistemológico 

 

Daremos início às discussões sobre saberes docentes partindo do contexto histórico de 

surgimento desse campo de pesquisa. Ao relatarmos os acontecimentos que lhe deram origem, 

trataremos dos momentos que o antecederam, na esfera educacional, para situar o leitor 

cronologicamente e contextualmente. Por se tratar de “um breve relato epistemológico”, não 

faremos uma densa abordagem sobre as discussões que fogem à nossa temática – uma vez que 

não iremos versar sobre questões políticas e econômicas relacionadas ao ensino. Esta opção se 

sustenta em querermos demarcar de maneira clara e objetiva os episódios mais relevantes, do 

nosso ponto de vista, sobre a gênese das pesquisas sobre saberes docentes. 

Para começarmos o delineamento epistemológico acerca do tema escolhido, partimos 

de inquietações que se tornaram o alicerce ou “framework” (estrutura) que deram início à 

escrita deste texto. Tais inquietações são: por que um tema que faz parte do cotidiano docente 

começou a ser discutido apenas há poucas décadas? Como ocorreu a gênese das discussões 

sobre saberes docentes3 e quais eventos que contribuíram para esse fato? As ideias sobre os 

saberes docentes surgiram da junção de alguma(s) teoria(s) da Educação ou são uma nova 

teoria, ou não se enquadra nessa perspectiva?  

Ao analisarmos o contexto mais amplo das pesquisas sobre Educação, preferimos 

dividi-las em três momentos transcorridos no período entre as décadas de 1940 e 1970. No 

intuito de elucidar os episódios mais marcantes, tais momentos não serão tratados aqui de 

modo cronológico, podendo haver, entre eles, sobreposições de décadas analisadas. Para 

melhor esclarecimento, abordaremos no texto a sequência a seguir: (i) investigação das ideias 

que dominaram as primeiras pesquisas em Educação; (ii) elucidação de como iniciou os 

estudos sobre ensino na sala de aula, bem como do desenvolvimento das pesquisas nesse 

campo; (iii) surgimento das discussões sobre profissionalização do ensino e as pesquisas 

sobre saberes docentes, tanto em âmbito internacional quanto nacional. 

Inicialmente, remetemo-nos ao período entre as décadas de 1940 e 1960, nas quais não 

havia discussão sobre o conhecimento dos professores. Os pressupostos ideológicos que 

                                                           
3 Embora alguns autores tratem estes termos como conceitos distintos, ao longo do texto, utilizamos os seguintes 

termos como sinônimos: saberes docentes, saber docente, saberes dos professores, saber do professor, 

conhecimentos dos professores, conhecimento do professor. 



15 

 

dominavam o discurso educacional nessa época giravam em torno de ideias que eram 

provenientes de outras áreas, principalmente da Psicologia (TARDIF, 2000), e elas estavam 

interessadas em vertentes que não se relacionavam diretamente ao conhecimento dos 

professores ou com o processo de ensino. 

Diante da influência da Psicologia e de suas correntes nesse período, percebemos que 

esta funcionou, na educação, ora como uma “esponja”, absorvendo os princípios e tendências 

teóricas que norteavam as pesquisas no campo da cognição e do estudo de terapias 

comportamentais, ora como um laboratório experimental dessas tendências.  

Nas abordagens da chamada Psicologia da Educação, estavam claras as influências do 

positivismo em suas pesquisas. As teorias da aprendizagem pautavam-se no behaviorismo4, o 

qual tinha como seus principais porta-vozes Skinner5 e Piaget6. Para eles “[...] o ensino nada 

mais é do que um campo de aplicações de leis de aprendizagem descobertas graças a 

pesquisas realizadas por psicólogos em laboratórios ou em clínicas” (TARDIF, 2000, p. 7). 

Nesse sentido, o tratamento dado ao ensino foi tão somente experimental e positivista, o qual, 

baseado numa racionalidade instrumental, vislumbrava torná-lo um campo aplicacionista, 

através do emprego das teorias da aprendizagem e de controle e adaptações das variáveis que 

a compunham (TARDIF, 2000; GAUTHIER et al., 2013).  

Com efeito, podemos perceber que as teorias da aprendizagem propostas 

anteriormente não se referem ao modo como se dá o processo de ensino, nem como este é 

concebido em sala de aula. Outro fator que não é levado em conta pelas correntes da 

Psicologia da Educação, na época, é o modo como o professor influenciava na assimilação 

                                                           
4  Segundo Matos (1993, p. 1) “O Behaviorismo surgiu [...] como uma proposta para a Psicologia, para tomar 

como seu objeto de estudo o comportamento, ele próprio, e não como indicador de alguma outra coisa, como 

indício da existência de alguma outra coisa que se expressasse pelo ou através do comportamento”. 

5 Para Ostermann e Cavalcanti (2010, p. 13), “Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) foi o teórico behaviorista 

que mais influenciou o entendimento do processo ensino-aprendizagem e a prática escolar. [...] As etapas básicas 

de um processo ensino-aprendizagem na perspectiva skinneriana são: estabelecimento de comportamentos 

terminais, através de objetivos instrucionais; análise da tarefa de aprendizagem, a fim de ordenar 

sequencialmente os passos da instrução; executar o programa, reforçando gradualmente as respostas corretas 

correspondentes aos objetivos”. 

6 De acordo com Gadotti (1998, p. 156), “Jean Piaget (1896 – 1980), psicólogo suíço, ganhou renome mundial 

com seus estudos sobre os processos de construção do pensamento nas crianças. [...] Segundo Piaget, a criança 

passa por três períodos de desenvolvimento mental. Durante o estágio preparatório, dos 2 aos 7 anos de idade, a 

criança desenvolve certas habilidades, como a linguagem e o desenho. No segundo estágio, dos 7 aos 11 anos, a 

criança começa a pensar logicamente. O período de operações formais estende-se dos 11 aos 15 anos, quando a 

criança começa a lidar com abstrações e raciocinar com realismo acerca do futuro”. 
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dos conhecimentos e no modo como este lecionava. Antes de tratarmos especificamente do 

processo de ensino e das questões relacionadas à docência, gostaríamos de refletir de modo 

mais detalhado a influência das ideias positivistas no campo da educação e de que forma as 

teorias da aprendizagem ganharam espaço dentro dele. 

Se pensarmos somente na perspectiva das teorias da aprendizagem como estavam 

acontecendo naquele momento, deixaremos de lado uma série de elementos que constituem o 

ensino, sobretudo, os saberes dos professores, que são essenciais para que ele ocorra. As 

pesquisas sobre aprendizagem que eram realizadas naquele período se aproximavam dos 

alunos (e dos conhecimentos destes, ou de como eles se apropriavam desse conhecimento) à 

medida que se distanciavam dos professores. De acordo com Gauthier e colaboradores (2013, 

p. 50), as análises dos processos de instrução deixavam lacunas significativas. “Seu defeito, 

todavia, foi o de não tornar explícitos os comportamentos que o professor deveria manifestar 

para favorecer a aprendizagem”. 

Nesse momento, percebemos que as pesquisas sobre educação estavam sendo 

direcionadas sob a óptica de como os alunos assimilavam os conteúdos e de que maneira estes 

poderiam ser “melhor” aprendidos por eles. Em resumo, o foco da “Psicologia Científica”, 

como denomina Tardif (2000), estava sobre o aluno e servia de base para o ensino naquele 

contexto histórico. Vale ressaltar que os conhecimentos práticos do ensino eram considerados 

residuais ou acessórios pelos pesquisadores da época, uma vez que esses conhecimentos, para 

eles, seguiam uma linha não científica, isto é, não estavam em consonância com as ideias 

positivistas. Desse modo, as teorias da aprendizagem ganhavam força, mesmo sendo 

desenvolvidas em outro locus que não a sala de aula, ditavam normas e estabeleciam regras 

para serem aplicadas no ambiente escolar (TARDIF, 2000). 

Nessa perspectiva, o professor era visto como alguém responsável apenas por 

"transferir" um determinado conhecimento aos alunos por meio dos métodos provenientes 

dessas pesquisas.  Estas tinham como ambientes de produção os laboratórios de aprendizagem 

e clínicas, os quais eram totalmente diferentes do ambiente de sala de aula. Assim, os métodos 

e técnicas utilizados por essas investigações não alcançavam, em sua maioria, os objetivos 

necessários para o ensino e, muitas vezes, mostravam-se contraproducentes (GAUTHIER et 

al., 2013). Em resumo, o que estava acontecendo naquelas circunstâncias era a tentativa de 

desenvolver subsídios que servissem tanto para a aprendizagem quanto para o ensino. 

Contudo, sabemos que um não pode ser derivado diretamente do outro, pois dizem respeito a 

sujeitos distintos, isto é, para o aluno e para o professor, respectivamente. 
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 Durante a década de 1960, um grupo de estudiosos da área de Educação, nos Estados 

Unidos, buscava outro campo de pesquisa, agora, atrelado aos programas de ensino 

("currículo", em termo simplificado). Projetos de reformas nacionais, como o "teacher-proof 

curricula" – currículos à prova de professor – (GAUTHIER et al., 2013), investiram esforços 

na criação de modelos de programas para as áreas da Matemática, Física e Biologia. Para os 

idealizadores desses programas de ensino, os materiais que eles produziam eram completos, e 

os alunos poderiam aprender os conteúdos apenas com os manuais, sem necessidade de 

auxílio dos professores. Com efeito, os professores eram tidos, na visão dos idealizadores dos 

programas, como empecilhos para a otimização desses programas, sendo considerados como 

meros administradores do material didático e aplicadores de avaliações.  Por outro lado, é na 

década de 1960, também, que as pesquisas sobre observações em sala de aula ganham mais 

força, e é a partir desse momento que novos grupos de pesquisa surgem voltados para a área 

de ensino, no intuito de analisar quais eram as características ou os comportamentos dos 

professores que facilitavam a aprendizagem dos alunos. Tais investigações ficaram 

conhecidas como pesquisas do tipo processo-produto (GAUTHIER et al., 2013). 

Nesse contexto, as pesquisas sobre ensino buscavam identificar quais eram os 

comportamentos dos professores que contribuíam para um maior rendimento nas avaliações 

dos alunos (BROPHY, 1989, apud GAUTHIER et al., 2013). Nesse sentido, podemos 

perceber que o foco principal dessas investigações ainda estava sobre os alunos e, por 

conseguinte, os produtos que se esperavam destes estavam ligados diretamente ao rendimento 

nas avaliações. De modo geral, os testes que eram aplicados aos alunos giravam em torno de 

pontos relacionados ao desempenho, rapidez na aprendizagem, motivação para aprender, grau 

de ansiedade etc. (GAUTHIER et al., 2013).  

Outras ideias para investigar a eficiência do ensino foram pensadas nesse período, 

contudo, sem sucesso. Um exemplo foi a investigação baseada nos rendimentos dos métodos, 

os quais eram focados nos alunos e não nos professores. Desse modo, os resultados não foram 

satisfatórios por uma série de fatores, entre eles, as falhas metodológicas na execução da 

pesquisa (GAUTHIER et al., 2013). 

Durante o período entre os anos de 1940 e 1960, de acordo com Tardif (2000), as 

questões que se referem ao conhecimento dos professores eram praticamente ausentes nos 

debates e trabalhos que tratam de ensino. Ainda de acordo com esse mesmo autor, os 

pressupostos ideológicos que dominam as pesquisas nessa época não deram espaço para a 

problemática dos saberes docentes. Por outro lado, os avanços dessas pesquisas na área da 
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educação forneceram as bases para o rápido crescimento dos sistemas escolares em larga 

escala no Ocidente, principalmente na América do Norte e na Europa (TARDIF, 2000). 

Se estendermos por mais uma década o período investigado, até a década de 1970, 

perceberemos que não há muita diferença entre o contexto que foi analisado anteriormente. 

Além disso, como se pode verificar nos recortes aqui apresentados, as pesquisas sobre ensino 

até este período pouco se importavam com as questões reais de trabalho docente em sala de 

aula e na escola (TARDIF, 2000). Nesse aspecto, tanto no recorte anterior como no que será 

feito agora,  a preocupação com a formação dos professores e com o repertório de 

conhecimentos que estes possuíam eram questões praticamente inexistentes. O pouco que se 

via das pesquisas relacionadas a esses aspectos era distante da realidade dos professores, e 

elas se baseavam simplismente na “mensuração” da eficiência dos professores, a qual estava 

sujeita à óptica dos diretores, alunos e supervisores. Para caracterizar esse cenário, remetemo-

nos a Rosenshine (1971, apud, GAUTHIER et al., 2013, p. 46), ao afirmarem: 

 

Nas pesquisas anteriores sobre o ensino, a principal preocupação consistia 

em medir o professor, em obter dados a respeito de sua educação, de sua 

inteligênica, e de sua experiência, assim como sobre uma série de testes de 

personalidade e de comportamento, para em seguida relacionar essas 

informações com as medidas de rendimento dos alunos. Tais pesquisas 

mostraram-se improdutivas até o momento.  

 

Considerando a importância dos estudos de como se dava o ensino na própria sala de 

aula, tal forma começou a ser demonstrada na publicação do Handbook of Research on 

Teaching7 (Manual de Pesquisa em Ensino), em 1963. Em sua primeira edição, de acordo com 

Gauthier e colaboradores (2013), os artigos traziam resultados de observações sobre as 

aplicações das pesquisas do tipo "processo-produto" no ambiente escolar. Ou seja, não havia 

uma preocupação com o repertório de conhecimentos que era desenvolvido pelos professores. 

Nesse contexto, a primeira edição serviu, primariamente, como um catalizador de pesquisas 

do tipo "processo-produto" e para a divulgação das recomendações dos autores, sendo elas, 

tão somente, baseadas em convicções pessoais ("commitment"), ao invés de se pautarem em 

reflexões sobre os resultados de suas pesquisas (GAUTHIER et al., 2013). 

                                                           
7 Handbooks ou Handbooks on research “[...] são obras coletivas em grande formato (em torno de 1000 páginas 

cada um) que apresentam sínteses exaustivas e críticas a respeito das pesquisas empíricas em setores e subsetores 

de pesquisa. [...] o primeiro Handbook of Research on Teaching (foi) publicado em 1963 sob a direção de N. L. 

Cage, e o segundo Handbook of Research on Teaching, publicado em 1986, sob a direção de M. C Wittrock, 

ambos projetos da American Educational Research Association” (TARDIF,  2000, p. 4; grifo nosso). 
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Somente a partir da segunda edição do Handbook, em 1973, é que as pesquisas em 

sala de aula começaram, verdadeiramente, a ser estimuladas (GAUTHIER et al., 2013). Na 

concepção de Medley (1979, apud, GAUTHIER et al., 2013, p. 54), "[...] começavam assim a 

ser identificados padrões de comportamento que podiam distinguir um professor eficiente de 

um outro tido como não eficiente". Com efeito, percebemos que nesse ponto o papel do 

professor toma proporções que outrora não eram consideradas.  

As reflexões sobre o comportamento dos professores contribuíram para perceber que 

as reformas nacionais na educação que estavam sendo realizadas não eram bastante para dar 

conta de um ofício tão complexo como o ensino. Como se pode verificar, foi a partir da 

década de 1970 que os pesquisadores da área de educação iniciam, de fato, as reflexões sobre 

o ensino e, assim, deram início a um novo campo de investigação nessa área. De acordo com 

Gauthier e colaboradores (2013), as sínteses sistemáticas de pesquisas sobre ensino desde a 

década de 1950 foram publicadas na segunda edição do Handbook. 

Após relatarmos os acontecimentos que demarcaram as investigações sobre o ensino 

até os anos de 1970, gostaríamos de retomar os principais eventos que antecederam os debates 

a respeito dos saberes dos professores. Vimos que as pesquisas atreladas à educação se 

apropriaram de correntes da Psicologia, principalmente o behaviorismo e as teorias 

piagetianas, para investigar questões ligadas à aprendizagem dos alunos e ao comportamento 

deles. De modo indireto, essas pesquisas buscavam dar subsídios aos estudos sobre os 

processos de ensino. Todavia, como os sujeitos investigados, em sua grande maioria, eram os 

alunos, tal objetivo não foi alcançado.  

De modo similar aos resultados obtidos anteriormente, encontramos escasso 

desenvolvimento nas pesquisas que analisavam diretamente a realidade do ensino, uma vez 

que os pesquisadores procuraram estudar quais seriam os melhores métodos que 

proporcionavam a transmissão eficiente dos conhecimentos, porém, baseados somente em 

observações das aplicações dos métodos em sala de aula. Mais uma vez, o foco estava nos 

alunos e não nos professores. Buscava-se encontrar quais eram os melhores métodos de 

instrução e se eles conseguiam aumentar a capacidade de assimilação dos conteúdos por parte 

dos alunos.  

Podemos afirmar que, até o início da década de 1970, havia uma desarticulação entre o 

que se pretendia alcançar e aprimorar com e no ensino e o que era pesquisado sobre ele. 

Somente no final da década de 1970 e início dos anos de 1980 é que surge o interesse pelos 

conhecimentos dos professores e de como estes mobilizavam seus saberes para ensinar. 

Portanto, é no contexto político e social de luta da classe dos professores pela 
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profissionalização do ensino, que se alicerçam discussões sobre os saberes docentes. Contudo, 

perceberemos que, antes dessas discussões alcançarem o campo educacional, essa temática se 

inicia numa esfera mais ampla, relacionada à ordem social dos indivíduos na sociedade.   

O que se pode verificar é que as discussões sobre saberes docentes começam a 

aparecer com mais força no início da década de 1980. Percebemos que os estudos que se 

relacionavam a assuntos ligados à cognição iniciam as pesquisas sobre os saberes, contudo, 

sob uma perspectiva mais sociológica e não diretamente associada aos conhecimentos dos 

professores (TARDIF, 2000). Assim, o que se via era uma utilização dos saberes a favor da 

manutenção e estruturação da ordem social e da distribuição de poderes. De acordo com o 

mesmo autor, os trabalhos que se dedicavam a abordar essa temática enxergavam os saberes 

como um meio de alcançar recursos, já que estávamos, em uma “Credential Society” 

(Sociedade de credencial) (TARDIF, 2000), e que saber é poder. Com efeito, percebemos que 

os interesses e as defesas ideológicas a respeito do conhecimento sofreram mudanças ao longo 

do tempo.  Uma temática que estava esquecida nas discussões no âmbito educacional, como 

os saberes, naquele momento, era de interesse tanto da comunidade científica como de todos 

os setores da sociedade. Tardif (2000) chega a denominar esse período como a “Economia do 

Saber”. Essa “economia” diz respeito às transformações que ocorreram nos modos de 

produção de conhecimento, os quais ultrapassam as barreiras acadêmicas tradicionais, a 

ciência pura e a aplicada. Diante de tais modificações, Tardif (2000, p. 20) resume essas 

modificações da seguinte forma: 

 

[...] o conhecimento é produzido através de uma negociação contínua e sua 

produção inclui os interesses de múltiplos atores. A consequência disso é o 

aumento importante dos espaços onde o conhecimento pode ser produzido, 

não somente nas universidades, mas nos institutos, nos centros de pesquisa, 

agências governamentais, nos laboratórios industriais, nas consultorias, etc. 

As ligações entre esses espaços assumem uma variedade de formas: 

eletrônica, informal, social, organizacional, através de uma rede de 

comunicação funcional, etc.  

 

Nesse contexto de produção de conhecimentos, encontra-se a escola, a qual está 

diretamente ligada aos processos tanto de produção e construção destes, como aos de 

ressignificação, transformação e transmissão desses conhecimentos. Para melhor elucidar as 

transformações e os fenômenos ocorridos no período da “Economia do Saber” e de sua 

associação com o ambiente escolar, Tardif (2000, p. 20) assegura: 
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[...] eles dizem respeito mais diretamente às instituições, às profissões e às 

práticas para as quais o saber constitui um princípio central de justificação 

de sua existência e função. Ora, esse é o caso da escola, instituição destinada 

à transmissão de saberes produzidos por nossas sociedades, e esse é, na 

escola, o caso da profissão docente, cuja missão consiste em assumir 

processos de formação aos saberes. Essa dupla articulação com os saberes, 

através da instituição na qual ela atua e da missão que ela cumpre, confere à 

profissão docente o status de um grupo estratégico na sociedade do 

conhecimento. 

 

Como se pode verificar, a escola e os professores assumem nesse momento papéis de 

suma importância nas discussões sobre saberes docentes. Com efeito, as pesquisas no âmbito 

educacional e, principalmente, aquelas diretamente relacionadas ao ensino começam a 

investigar sobre esses saberes. Além disso, tais pesquisas trazem para o debate educacional as 

precárias condições de formação dos professores, ao mesmo tempo em que levam consigo a 

bandeira em defesa da profissionalização do ensino. 

É importante, neste momento, refletirmos sobre quais foram os movimentos dentro da 

própria pesquisa educacional que deram suporte às discussões sobre saberes docentes e sobre 

profissionalização do ensino. Vale ressaltar que, na década de 1980, os interesses da pesquisa 

estão muito mais voltados para as investigações qualitativas do que na década de 1960, a qual 

estava baseada no positivismo – sendo, portanto, essencialmente quantitativa – e tinha como 

focos a criação de programas nacionais de ensino e o estudo dos processos de aprendizagem 

por parte dos discentes (GAUTHIER et al., 2013). 

Ademais, é durante as décadas de 1980 e 1990, que o contexto educacional nos 

Estados Unidos é marcado pelo desenvolvimento do movimento de profissionalização do 

ensino. Os principais porta-vozes desse movimento são Holmes Group8 (Grupo Holmes) e o 

Carnegie Task Force on Teaching as a Profession9 (Carnegie força tarefa sobre ensino como 

profissão), os quais apostam na reforma educacional partindo de duas vertentes, da construção 

de uma base de conhecimentos (Knowledge base) que alicerce a formação dos professores e a 

profissionalização do ensino. Os participantes desse movimento empreendem um enfático 

apelo em prol da construção de um repertório de conhecimentos profissionais, os quais 

possam vir a ser validados pela pesquisa e sirvam, para os docentes, como uma garantia de 

legitimidade e eficácia do seu ofício (TARDIF, 2000; GAUTHIER et al., 2013). Assim, a 

construção de um conjunto de saberes profissionais específicos dos docentes tornou-se a pauta 

                                                           
8 Conforme Gauthier et al. (2013, p.58), “O Holmes Group é constituído por representantes das faculdades e 

colégios de uma centena de universidades de pesquisa”. 

9 Para Gauthier et al. (2013, p.58), “Esse grupo é constituído por personalidades oriundas do alto escalão da 

função pública, do mundo dos negócios, da educação e do sindicalismo docente”. 



22 

 

principal desse movimento, no intuito de dar solidez e unidade de pensamento àquilo que era 

defendido por eles. Podemos perceber claramente essa iniciativa nos relatos do Holmes Group 

quando se refere à necessidade de um repertório de conhecimentos específicos para os 

professores: 

 

Todos eles terão recebido uma educação comum que fará com que falem a 

mesma linguagem profissional, com que dominem um certo conjunto de 

habilidades e conservem valores profissionais que os unam ao invés de 

dividi-los (HOLMES GROUP, 1995, apud GAUTHIER et al., 2013, p. 60). 

  

Indubitavelmente, com base nas evidências contextuais que demonstramos até o 

momento, a busca por uma melhor qualidade de ensino está diretamente associada à prática 

do professor em sala de aula, e não unicamente alicerçada nos modos de aprendizagem dos 

alunos, como era considerado nas décadas anteriores a 1980. A partir daqui, entendemos que 

as pesquisas nas Ciências da Educação tomam outros rumos que outrora não eram 

vislumbrados. Em tese, as investigações científicas em sala de aula, que antes eram 

desmerecidas, passam a ter um valor bastante significativo para os estudos sobre o ensino.  

Do mesmo modo, as questões subjetivas dos docentes, como: a maneira que eles 

concebem o ensino, o modo como eles tratam do conhecimento para consigo mesmo e para a 

turma e a forma como eles articulam as diferentes experiências, tanto pessoais e particulares 

quanto coletivas no momento da execução do seu ofício, tornam-se panos de fundo para as 

novas tendências das pesquisas educacionais a partir desse momento. Além do Holmes Group 

e Carnegie Forum (Fórum do Carnegie), pesquisadores de diferentes universidades como 

Shulman (1986; 1987), Tardif (2000; 2002; 2014) e Gauthier et al., (2013) se enveredam nas 

investigações a respeito da Knowledge base, dos saberes e do repertório de conhecimentos 

docentes, na busca por mais informações a respeito do que fazem e de como fazem os 

professores em sua prática cotidiana e de que maneira esses elementos interferem na eficácia 

do ensino.  Para evidenciar essa incursão dos pesquisadores, tomamos as reflexões de 

Gauthier e colaboradores a respeito desses aspectos e de suas possíveis contribuições. 

Destacam os autores:  

 

Se o professor é um agente de primeira importância na busca da excelência 

educacional e se o desvelamento dos saberes que ele utiliza é uma condição 

para a profissionalização, quais são então as práticas, os saberes, as 

competências que aumentam a eficácia do ensino? Responder a essa 

pergunta significa, de um certo modo, identificar um repertório de 

conhecimentos próprios ao ofício do professor (GAUTHIER et al., 2013, p. 

61). 
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Shulman (1987), nesta mesma perspectiva e com a preocupação de discutir as 

possibilidades de uma reforma no ensino, o que certamente contribuiu de maneira 

significativa para as pesquisas nesta área, considera que existe uma base de conhecimentos 

próprios para o ofício docente. Uma das maiores preocupações desse autor está centrada no 

aprimoramento do ensino e na valorização dessa atividade como uma profissão. Com efeito, 

ele procura investigar quais entendimentos, habilidades, aspectos e sensibilidades que levam 

alguém a se tornar um professor. Assim, surge a ideia da Knowledge base para o ensino, que 

representa para este campo “[...] um conjunto de conhecimentos, habilidades, entendimentos e 

tecnologias codificadas e codificáveis e de uma ética, uma disposição e uma responsabilidade 

coletiva [...]” (SHULMAN, 1987, p. 2). 

Ao investigarmos as ideias de Shulman sobre a Knowledge base, percebemos que ele 

estabelece quatro fontes principais para a existência dessa base: (i) perícia do conteúdo de 

uma disciplina, que consiste na literatura acumulada, tanto historicamente quanto 

filosoficamente, a respeito daquele campo de conhecimento; (ii) materiais e estruturas 

educacionais, os quais estão pautados no conhecimento do professor sobre as ferramentas de 

sua profissão, assim como das condições que facilitam ou inibem o ensino; (iii) perícia na 

educação formal, que consiste na ciência da literatura especializada que divulga as pesquisas  

sobre os processos de escolarização, ensino e aprendizagem; e, (iv) sabedoria da prática, a 

qual inclui os conhecimentos próprios da prática, o desenvolvimento de representações 

codificadas para a otimização do exercício docente, sobretudo, pela racionalização reflexiva 

(SHULMAN, 1987). 

Desse modo, percebemos que, além do surgimento do novo campo de pesquisa, 

ocorreu uma evolução nas abordagens de pesquisa na área da educação. As investigações que 

anteriormente estavam baseadas apenas na racionalidade técnica e nos modos de mensuração 

quantitativos, agora, podem considerar questões ligadas a fatores subjetivos e realidades 

práticas, a exemplo do cotidiano do professor na sala de aula, como elementos propícios de 

serem investigados e validados pela comunidade científica. Outro fator a ser levado em 

consideração é a ideia de que os saberes docentes não se enquadram na perspectiva de uma 

teoria ou da fusão de teorias na área educacional. Sobre esse aspecto, chamamos atenção para 

o conceito de "saber docente" proposto por Tardif evidenciado por Selles, Andrade e Carmo 

(2011, p. 364):  

 

[...] o conceito de saber docente configura-se como um amálgama sincrético 

e heterogêneo de saberes e conhecimentos provenientes de variadas fontes, 
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adquiridos pelos professores em diferentes momentos de sua trajetória 

escolar ou mesmo de sua história de vida. 

 

Diante dessas breves considerações a respeito da epistemologia dos saberes docentes, 

podemos perceber o quão fértil e mutável é a pesquisa no campo educacional, sobretudo na 

área do ensino. Seria, no mínimo, pretencioso se tivéssemos a intenção de encerramos com 

essas reflexões, mesmo que em forma de síntese, todos os acontecimentos marcantes que 

culminaram no surgimento das discussões a respeito dos saberes docentes. 

 

1.2 O lugar dos saberes docentes: fundamentos teóricos 

 

A partir desta seção, abordaremos teoricamente as ideias de diversos autores que 

trabalham com saber10 docente. Todavia, apesar de ser uma abordagem teórica, não 

pretendemos nos ater somente às ideias dos autores, mas dialogar com eles, trazendo também 

algumas contribuições e reflexões sobre a temática. É interessante dizer que as considerações 

que fazemos aqui não têm a pretensão de restringir ou acabar com as discussões que giram em 

torno dos saberes. Antes, porém, pretendemos instigar o leitor a pensar e refletir sobre 

saberes, no que diz respeito a questionamentos do tipo: "para que serve estudar saberes?"; ou, 

por outro lado, incitaremos este leitor a se aprofundar nas ideias e teorizações que os diversos 

autores trazem em relação ao tema. Por ora, findamos as nossas observações iniciais e 

partiremos ao diálogo da relação dos professores com o saber, ou saberes, que são inerentes à 

prática docente. 

Partindo do entendimento de que a atividade docente está pautada numa perspectiva 

relacional, seja esta relação com o saber do sujeito – isto é, os saberes que eles possuem e 

mobilizam no cotidiano da sua profissão –, ou a relação entre o trabalho e a prática docente, 

compreendemos que os saberes que os professores possuem são saberes do e para o trabalho. 

Todavia, é somente em seu locus de execução, ou seja, na prática, que os saberes desse 

sujeito, o professor, materializam-se. 

Por esses motivos, um fator de suma importância para se entender a questão dos 

saberes dos professores é a indissociável relação que existe entre esses saberes e as dimensões 

do ensino e do trabalho que eles executam no cotidiano, como afirma Tardif (2014). Ainda 

                                                           
10 O conceito de “saber” que adotamos neste texto não está associado ao significado estritamente filosófico que o 

enquadra num sinônimo para o termo “conhecimento” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 170). Antes, 

entendemos o termo “saber” (quando relacionado aos professores) como um saber “[...] plural, compósito, 

heterogêneo, porque envolve, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diverso, 

proveniente de fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente” (TARDIF, 2014, p. 18). 
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segundo o autor, não podemos falar de saber docente sem relacioná-lo com o contexto de 

trabalho dos professores, visto que  

 

[...] o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito 

de realizar um objetivo qualquer. Além disso, o saber não é uma coisa que 

flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles e está relacionado 

com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua 

história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e 

com os outros atores escolares na escola, etc. Por isso, é necessário estudá-lo 

relacionando-o com esses elementos constitutivos do trabalho docente 

(TARDIF, 2014, p. 11). 

 

Nessa perspectiva, é necessário entendermos que os professores são sujeitos que lidam 

com a questão do saber que eles próprios possuem e o saber dos seus alunos. Assim, podemos 

considerar os saberes docentes, na perspectiva de Tardif (2014), como algo que é produzido 

no contexto de trabalho e na prática pedagógica, considerando também que eles são 

permeados pela pessoalidade de cada indivíduo. Portanto, compreender a relação com o saber 

dos professores é refletir sobre saberes que servem de base para o ofício profissional deles.  

Diante disso, pensar nos saberes sobre estes dois elementos constitutivos principais, 

trabalho e prática, é considerar que os saberes docentes possuem um lugar e que este lugar se 

encontra na relação entre esses dois elementos – contexto do trabalho e prática cotidiana. 

Nesse sentido, entendemos ser necessário, também, refletirmos sobre a caracterização dos 

saberes docentes como plurais e estratégicos (TARDIF, 2014). Para esse investimento 

reflexivo, é exigida de nossa parte uma incursão em caminhos que perpassam os processos 

históricos referentes à educação e à construção da profissão docente, bem como às tipologias 

e especificidades destes saberes.  

Para entendermos a condição plural e estratégica do saber docente, buscamos na 

formação elementos que explicitem essa constatação apontada por Tardif (2014). Segundo 

este autor, alguns processos fizeram parte do arcabouço contextual da formação docente atual. 

Com o passar das décadas e com o advento da industrialização, podemos perceber que o 

corpo docente está se tornando cada vez mais especializado. Nesse sentido, devemos 

considerar que existe uma transmissão de saberes no processo de formação, contudo, são 

saberes “pré-moldados”, podemos assim dizer. Para justificar nosso posicionamento, 

chamamos a atenção para os saberes disciplinares, curriculares e da formação profissional. 

Tais saberes, segundo Tardif (2014), são produzidos fora do contexto da sala de aula.  
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No que se refere aos saberes disciplinares, podemos dimensioná-los como um corpo 

de conhecimentos específicos que são transmitidos na universidade. Já os curriculares são 

aqueles que dão conta dos métodos e objetivos de ensino, bem como dos programas e 

conteúdos que serão utilizados em uma determinada escola. Por fim, os saberes da formação 

profissional constituem os conhecimentos didático-pedagógicos e das teorias da educação, os 

quais são transmitidos aos professores ao longo da formação inicial ou continuada.  

Desse contexto de formação profissional, percebemos que a universidade e a formação 

que é dada por ela são o elo entre os saberes previamente sistematizados para formar 

professores e os futuros docentes, os quais terão como locus de trabalho a sala de aula. Assim 

como Tardif (2014, p. 40), compreendemos os saberes referidos anteriormente como sendo 

“mais ou menos de segunda mão”, uma vez que eles não são produzidos pelos próprios 

professores. O que se pode verificar é que, no percurso de formação, os iniciantes na 

profissão, por vezes, relacionam-se com esses saberes, transmitindo conhecimentos 

disciplinares de acordo com os livros didáticos, ou aqueles que foram elaborados por 

programas educacionais adotados pela instituição de ensino que atua. Por outro lado, é 

perceptível também que, geralmente, os professores principiantes não controlam nem definem 

a relação de saberes que dominam a prática social que exercem. 

Quando refletimos sobre as condições citadas anteriormente, o resultado é a alienação 

da relação entre os docentes e estes saberes. Isso reflete de modo bastante negativo no ensino, 

uma vez que um dos protagonistas desse processo, o professor, é considerado como mero 

transmissor ou executor de conhecimentos sistematizados e externos à sua prática, ao invés de 

ser percebido como produtor de saberes durante sua prática pedagógica. Os “saberes de 

segunda mão” são, portanto, incapazes de definir um saber produzido pelo próprio professor 

através da sua experiência profissional. Por isso, faz-se necessária uma investigação mais 

atenta à prática docente e aos saberes produzidos por eles, isto é, os saberes experienciais, 

para que os professores venham a ser mais protagonistas do que coadjuvantes nesse cenário.  

É nessa óptica que Tardif (2014), Nunes (2001), Santos (2014), Therrien (1997), 

Gauthier et al. (2013) e Shulman (1986; 1987) procuraram compreender de maneira mais 

aprofundada a relação dos professores com os seus próprios saberes. 

Nessa perspectiva, os saberes docentes vão sendo transformados através da prática 

pedagógica e integram-se à identidade dos docentes no decorrer das suas vivências cotidianas, 

constituindo-se como um “saber original” (NUNES, 2001, p. 31) dos próprios professores. Do 

mesmo modo, o professor desenvolve a sua formação mediante a auto-formação – buscando 
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aprimoramento por meio da formação continuada – e reelaboração de saberes iniciais no 

exercício de sua profissão.  

Assim, os saberes que são mobilizados pelos professores terão como resultado um 

novo saber, o saber experiencial, o qual possui uma relação direta com o contexto de sala de 

aula e com as atividades cotidianas do docente. Para tanto, retornamos à fala de Therrien 

(1997, p. 09) quando trata dos saberes experienciais e das pesquisas feitas para investigar a 

prática docente no contexto da sala de aula a fim de validar o nosso posicionamento a respeito 

desse saber. 

  

[...] a sala de aula se torna um ambiente próprio de reflexão sobre a ação 

antes, durante e depois de sua execução, ou seja, uma situação de tomada de 

decisões fundadas numa racionalidade que o rigor dos processos científicos 

dominantes nem sempre sustentam. Em outros termos, estes atores recorrem 

a experiências da prática, do fazer, da ação pedagógica [...], a qual tem sua 

racionalidade e seus saberes validados nos contextos onde se situam. 

 

Para melhor compreendermos os saberes experienciais, adotamos a conceituação de 

Tardif (2014): 

 

Pode-se chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes atualizados, 

adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão docente e que não 

provêm das instituições de formação nem dos currículos. Estes saberes não 

se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias. São saberes práticos (e 

não da prática: eles não se superpõem à prática para melhor conhecê-la, mas 

se integram a ela e dela são partes constituintes enquanto prática docente) e 

formam um conjunto de representações a partir das quais os professores 

interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana 

em todas as suas dimensões. Eles constituem, por assim dizer, a cultura 

docente em ação (TARDIF, 2014, p. 48-49). 

 

Em consonância com essa visão, entendemos que os saberes experienciais são também 

fruto da ação reflexiva do professor sobre sua própria prática. Não se pode considerar 

estritamente que os professores "de carreira" possuem mais saberes experienciais do que 

aqueles que acabaram de entrar na profissão, tendo em vista que o "saber-ser" e o "saber-

fezer" é próprio de cada sujeito e é fruto tanto da sua formação acadêmica quanto da sua 

história de vida. Entretanto, os saberes práticos ou experienciais são produzidos somente a 

partir da reflexão desse sujeito do seu próprio "saber-ser" e "saber-fazer", a fim de consolidar 

a sua prática cotidiana naquilo que o constitui, isto é, na sua identidade enquanto professor. 

Nessa mesma óptica dos saberes experienciais, Tardif (2014, p. 48) considera que:  
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É a partir deles que os professores julgam sua formação anterior ou sua 

formação ao longo da carreira. É igualmente a partir deles que julgam a 

pertinência ou o realismo das reformas introduzidas nos programas ou nos 

métodos (TARDIF, 2014, p.48). 

 

Diante desse contexto, Tardif e Lessard (2014) apontam que o ambiente do trabalho 

docente é o mais apropriado para as pesquisas em ensino e que diferentes áreas estão focando 

nisso, uma vez que dispomos hoje de uma ampla gama de conhecimentos a respeito do 

trabalho docente em seu cotidiano, o que confere maior segurança aos pesquisadores de 

estudar a docência em contexto escolar. Além disso, o ato de lecionar acarreta algumas 

influências significativas naqueles que optam por esta profissão, tendo em vista que “[...] o 

trabalho modifica a identidade do trabalhador, pois trabalhar não é somente fazer alguma 

coisa, mas fazer alguma coisa de si mesmo, consigo mesmo” (TARDIF, 2014, p. 56).  

Diante dessas ponderações e considerando aquilo que foi destacado nas citações 

anteriores, dois elementos se coadunam: o ato de "julgar" e a "mudança" na identidade do 

docente. Se considerarmos que o ato de julgar, da forma em que foi posto, está em íntima 

correlação com o ato de refletir, entendemos que os saberes experienciais não podem se 

distanciar dessa ação cognitiva por parte do docente. Do mesmo modo, a mudança na 

identidade do professor (e na constituição da sua própria identidade ao longo da carreira) não 

se concebe sem o auxílio da ponderação daquilo que ele é ("saber-ser") e daquilo que ele faz 

("saber-fazer"). Vale ressaltar que os saberes práticos encontram-se demarcados no cotidiano 

do professor, em sua práxis pedagógica, dos quais ele não pode se afastar. 

De acordo com as reflexões de Santos (2014) a respeito dos saberes experienciais, 

compreendemos que tais saberes são construtores de uma epistemologia da prática, todavia, 

isso não quer dizer que estes sejam melhores ou piores do que os outros saberes, mas que eles 

se apoiam em uma práxis, ou seja, a reflexão crítica da própria ação profissional docente 

baseada em suas experiências pessoais e profissionais. Desse modo, apostamos na fertilidade 

da reflexão da prática docente e na aquisição de saberes daí advindos, os quais são singulares 

e contextualizados, sendo fundamentais tanto na formação inicial como na continuada do 

professor, constituindo, assim, o lugar dos saberes docentes.  
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1.3 Entre saberes e ensino de Ciências e Biologia 

 

O investimento dos estudos sobre os saberes docentes tem aumentado 

significativamente nas últimas décadas. Um dos motivos para o crescimento e 

desenvolvimento de pesquisas nessa área decorre do empenho de inúmeros pesquisadores, 

muitos destes, trazidos ao longo desta dissertação, que buscam conhecer o modo como os 

saberes docentes são mobilizados por licenciandos e professores dos mais variados campos 

disciplinares e níveis de ensino. Diante disso, dedicamo-nos a investigar o modo como as 

produções acadêmicas dos cursos de Pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) têm 

pesquisado esses saberes no ensino de Ciências e Biologia. Para tanto, faz-se necessário 

conhecer de que modo vem sendo discutida, atualmente, no contexto nacional, a articulação 

entre os temas, “saberes docentes” e “ensino de Ciências e Biologia”. 

Se fizermos uma retrospectiva da evolução do ensino de Ciências e Biologia no Brasil, 

notamos que esse processo ocorreu de modo descontínuo, com avanços e retrocessos na 

elaboração e implementação de projetos normativos, e pelo atravessamento de fatores sociais, 

políticos, econômicos e culturais. Além disso, os avanços científicos e tecnológicos a partir da 

segunda metade do século XX influenciaram de maneira significativa no desenvolvimento 

desse processo. Nesse sentido, Krasilchic (2000) nos mostra, com bastante clareza, como 

ocorreu a evolução no ensino de Ciências no período entre os anos 1950 a 2000.  

Segundo Krasilchic (2000), nos anos de 1950 e 1960, os objetivos do ensino de 

Ciências giravam em torno da formação da elite social na época e se baseavam em programas 

rígidos de ensino, os quais eram influenciados pelo Biological Science Curriculum Study11 

(BSCS). Durante a década de 1960, o papel da escola passa de um grupo privilegiado para 

todos os cidadãos. Nesse momento, existia uma forte influência do método científico nas 

disciplinas relacionadas ao ensino das Ciências Naturais. Entre 1970 e 1980, as finalidades 

das disciplinas escolares, Ciências e Biologia, voltavam-se para a formação de cidadãos 

qualificados para mercado de trabalho, os quais deveriam ser capazes de desenvolver um 

pensamento lógico-crítico relacionado sobre os conteúdos que eram trabalhados por essa 

disciplina. Nos anos de 1990 a 2000, o ensino, orientado pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), visava que se preparassem os indivíduos tanto para o trabalho quanto para a 

progressão nos estudos. 

                                                           
11 Tradução: Estudo do Currículo de Ciências Biológicas. 



30 

 

Desse contexto, as pesquisas sobre ensino começam a ganhar novas configurações no 

Brasil. E, a partir da década de 1990, as discussões sobre saberes docentes e sobre a base de 

conhecimento para o ensino começam a ser difundidas entre as Instituições de Ensino 

Superior, Programas de Pós-graduação e grupos de pesquisas na área de Educação e Ensino. 

Em seguida, essas discussões começam a crescer no campo educacional, ampliando o debate 

sobre a profissionalização docente no país. Nesse momento, há uma progressão das pesquisas 

relacionadas a saberes docentes na formação de professores de Ciências e Biologia e dos 

estudos sobre a prática pedagógica nessas disciplinas na educação básica. Em decorrência 

dessa realidade, era esperado dos cursos de licenciatura, de modo geral, que oferecessem aos 

seus alunos uma formação que: 

 

[...] atenderia às exigências de formação do professor para o século XXI: 

alguém que seja capaz de dar continuidade à sua formação a partir da própria 

prática, isso é, alguém que seja capaz de “interpretar” as necessidades e 

desafios que a atividade docente lhe coloca cotidianamente e de dar 

respostas satisfatórias; empreender ações que afetem tanto o ensino – como 

prática social e atividade fim do professor – como sua própria identidade. É 

uma formação inicial que possibilite o desenvolvimento do sujeito-professor, 

do ensino e da própria profissão (QUEIROZ, 2013, p. 116). 

 

Nessa perspectiva, quando consideramos as raízes do início das licenciaturas no 

Brasil, o quadro de formação docente se distancia consideravelmente do que foi exposto por 

Queiroz (2013). De acordo com Selles, Andrade e Carmo (2011), era evidente a forte 

dependência desses cursos em relação aos saberes específicos, os quais não consideravam os 

papéis da escola e das práticas docentes.  

Todavia, somente a partir da década de 1980, é que percebemos o crescimento nas 

pesquisas com enfoque na formação de professores. Em decorrência disso, ocorre uma 

mudança nas pesquisas que abarcam essa temática. E, paulatinamente, identificamos a 

transposição da racionalidade técnica para a racionalidade prática. Assim, nessa nova 

concepção, não basta conhecer o conteúdo para saber ensinar. Ter apenas domínio do 

conteúdo não é suficiente para ser professor, mas, para isso, é necessário que o docente 

mobilize diferentes saberes no complexo contexto de sala de aula (SELLES; ANDRADE; 

CARMO, 2011). 

Nesse sentido, as pesquisas sobre a construção dos saberes dos professores trazem 

novos olhares para a formação inicial de professores. Consequentemente, o reflexo disso visa 

enriquecer a formação e contribuir para aperfeiçoar a prática dos professores no ensino (que 

em nosso caso, se refere ao ensino de Ciências e Biologia), ensino este que passa a ser revisto 
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e reconfigurado. Desse modo, tanto a formação quanto a prática dos professores passam a ser 

vistas como um campo de produção e mobilização dos saberes.  

Em face disso, é evidenciado um dos aspectos mais marcantes dos saberes docentes, 

ou seja, o seu caráter plural e heterogêneo. Assim, ao focalizarmos na mobilização desses 

saberes na prática pedagógica dos professores, perceberemos que cada professor construirá o 

próprio modo de articulá-los no exercício de sua profissão, visto que os professores também 

são produtores de saberes (TARDIF, 2014). Uma forma de exemplificar esse processo está em 

tornar os conhecimentos biológicos em ensináveis, o que se relaciona diretamente com um 

dos aspectos fundamentais para a produção de conhecimento escolar (LOPES, 2007).  

Ao investigar a influência dos saberes docentes na prática dos professores de Ciências 

e Biologia, Carmo (2013), baseado nas tipologias de saberes apresentadas por Tardif (2014), 

entende que tais saberes (disciplinares, curriculares, experienciais e da formação profissional) 

podem servir de alicerce para formação e desenvolvimento profissional dos professores. 

Nesse contexto, a prática dos professores e o ambiente da sala de aula devem ser entendidos 

como locus de execução e ressignificação dos saberes docentes. 

Além disso, mediante as contribuições de Carmo e Selles (2013) sobre conhecimento 

escolar, podemos compreender que este é fruto de uma série de mecanismos realizados pelos 

professores, os quais articulam os conhecimentos científicos através dos diferentes saberes, no 

intuito de transformá-los em conhecimentos escolares. Nesse mesmo sentido e com o objetivo 

de investigar um pouco mais o papel dos saberes na mediação didática, Carmo e Selles (2013) 

verificam que os saberes experienciais auxiliam os professores nesse processo, combinando 

diferentes “modos de fazer”, por exemplo, exploração de imagens, resolução de exercícios e 

construção de esquemas explicativos sobre o assunto e, a partir dessas ações pedagógicas, são 

produzidos os conhecimentos escolares. 

Ainda no contexto de discussão sobre o papel dos saberes docentes na articulação dos 

conhecimentos específicos para a produção de conhecimento escolar, identificamos, no estudo 

de Selles, Andrade e Carmo (2011), algumas particularidades desse movimento pedagógico, 

dentre elas, a necessidade de que o docente seja sensato no trabalho com os conteúdos 

biológicos, a fim de poder contextualizá-los, sempre que possível, à realidade cotidiana dos 

alunos. Outra questão bastante discutida pelos autores diz respeito à hierarquização entre 

conhecimentos científicos e conhecimentos escolares.  

Nesse sentido, Selles, Andrade e Carmo (2011) acreditam que uma forma de resolver 

esse empasse é por meio da legitimação dos saberes docentes e do conhecimento escolar. 

Assim, os autores apostam na fertilidade das chamadas "zonas de intersecção entre saberes 
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docentes, conhecimento escolar e conhecimento científico" (p. 373) e no remanejamento 

hierárquico dos conhecimentos científicos, a partir de estudos da natureza epistemológica da 

formação de professores, a começar "por dentro" dessas questões que tratam da 

desqualificação e/ou desvalorização do conhecimento escolar. 

 Diante dessa breve discussão a respeito dos saberes docentes e do ensino de Ciências 

e Biologia, percebemos que as pesquisas nesse campo têm crescido bastante nos últimos anos. 

Em alguns estudos, o “saber docente” é o foco principal; em outros, o diálogo com os saberes 

auxilia na compreensão de outras temáticas, conforme podemos verificar no levantamento 

realizado por Carmo e Selles (2011).  A título de ilustração, destacamos que as pesquisas na 

área de ensino de Ciências e Biologia têm se permeado por várias vertentes, tais como: 

estágio curricular (SELLES; ANDRADE, 2013; CARMO; ROCHA, 2016), concepções dos 

professores sobre a profissão (CARMO; SELLES; ESTEVES, 2015), formação docente 

(MENDES; MUNFORD, 2005) e prática pedagógica de professores (CAMPOS; DINIZ, 

2001). 

Em razão disso, percebemos que os saberes docentes possuem diferentes aplicações no 

ensino de Ciências e Biologia, tanto para estudar a formação para esse campo, quanto para 

investigar a prática pedagógica dos professores. Ou, ainda, para desvendar o modo como os 

docentes articulam seus saberes didático-pedagógicos com os conhecimentos biológicos, a 

fim de que estes sejam trabalhados adequadamente na educação básica. Desse modo, 

acreditamos que, a cada nova pesquisa realizada no ensino de Ciências e Biologia, sob a 

perspectiva dos saberes docentes, não se investiga apenas questões relacionadas ao ensino. 

Algumas delas podem indicar pontos de tensionamento entre aquilo que o professor recebe 

durante a formação e o que realmente será aproveitado por ele em sala de aula. Outras, por 

sua vez, apontam aspectos positivos ou negativos, tanto do ensino quanto da formação, 

fortalecendo os alicerces de uma profissão que é constituída por saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

CAPÍTULO 2 - CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Este capítulo está dividido em três seções. Na primeira, refletimos sobre os aspectos 

históricos da pesquisa científica que culminaram no surgimento da pesquisa qualitativa, 

enfatizando a quebra de paradigma entre as pesquisas quantitativas e qualitativas. Na segunda 

seção, apresentamos a modalidade da pesquisa do tipo Estado da Arte em diálogo com o 

nosso objeto de estudo. Na última seção, delineamos a perspectiva metodológica utilizada na 

presente pesquisa. 

 

2.1 Aspectos históricos da pesquisa científica 

 

A pesquisa científica esteve sempre permeada pela busca de respostas do mundo 

físico, isto é, daquilo que podemos ver, tocar ou perceber com os sentidos do corpo humano e 

quantificar e validar matematicamente ou estatisticamente. Por outro lado, grande parte da 

Ciência contemporânea tem se dedicado à investigação do mundo subjetivo, o qual não pode 

ser estudado do mesmo modo que o anterior, mas, sobretudo, por meio da interpretação 

qualitativa. Desse modo, são contemplados os múltiplos olhares da pesquisa científica. 

Segundo Minayo (2015), o homem sempre se preocupou com o conhecimento da 

realidade que o cerca. Muitas vezes, para diminuir a preocupação do homem acerca dos 

fenômenos naturais, foram criados mitos para explicar a vida e a morte, os mecanismos de 

poder, o controle e a reprodução, além do lugar que ele ocupa na sociedade. 

Desse modo, ao considerarmos a gênese da investigação científica, remetemo-nos ao 

modelo das Ciências Naturais que se baseava no mecanicismo e no reducionismo, de acordo 

com o modelo cartesiano, o qual considerava o estudo das partes para o entendimento do todo, 

concebendo assim a ideia de que a natureza seria uma máquina. 

Nessa perspectiva quantitativa da pesquisa científica, o homem é colocado como um 

objeto físico dissociado de subjetividade, fato que não é verdadeiro. Assim, a atividade 

intelectual de investigação sobre objetos subjetivos não é considerada válida pela pesquisa 

quantitativa, a qual é baseada em princípios pautados no positivismo. Segundo Minayo 

(2015), tais princípios influenciam o mundo social, como podemos observar em sua fala: 

 

(a) O mundo social opera de acordo com leis causais; (b) O alicerce da 

ciência é a observação sensorial; (c) A realidade consiste em estruturas e 

instituições identificáveis 'a olho nu' de um lado e crença e valores de outro. 

(MINAYO, 2015, p. 22). 
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Nesse momento, percebemos algumas lacunas no modelo quantitativo de investigação 

científica, não sendo possível, por meio dela, investigar informações não estatísticas, modos 

de pensar, questões emocionais, modos de viver, de perceber e construir a vida. A alçada 

quantitativa não dá conta de sistematizar amostras não matemáticas ou estatísticas, ou seja, 

aquilo que não segue o rigor científico das Ciências Naturais. Mesmo as Ciências Sociais, se 

fossem pautadas apenas nas ideias positivistas apresentadas anteriormente, sofreriam um 

enorme prejuízo no instante em que se deparassem com uma problemática de viés não 

quantitativo. 

A necessidade de solucionar o problema científico apresentado anteriormente somente 

é possível através da quebra do paradigma do modelo de pesquisa positivista. Para tanto, 

aquilo que não era validado cientificamente por meio da mensuração de variáveis agora 

servirá de objeto de análise para um novo campo de pesquisa, a qualitativa. Conforme afirma 

Minayo (2015, p. 21), "[...] a abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos significados". 

Para esclarecimento a respeito da consistência de pesquisa qualitativa e da sua função 

para a Ciência, vale ressaltar algumas características que diferenciam a pesquisa qualitativa do 

senso comum, a exemplo da ideia difundida de que “ensinar é fácil, basta conhecer o 

conteúdo”. Com efeito, a abordagem qualitativa contesta essa ideia, como podemos perceber 

na afirmação de Gauthier e colaboradores (2013), quando tratam do ofício dos professores. 

 

Em suma, quem mergulha diariamente nesse ofício sabe muito bem que, 

apesar da grande importância de se conhecer a matéria, isso não é suficiente 

por si só. Pensar que ensinar consiste apenas em transmitir um conteúdo a 

um grupo de alunos é reduzir uma atividade tão complexa quanto o ensino a 

uma única dimensão, aquela que é mais evidente, mas é sobretudo negar-se a 

refletir de forma mais profunda sobre a natureza desse ofício dos outros 

saberes que lhes são necessários (GAUTHIER et al., 2013, p. 20-21). 

 

Desse modo, com base em Amado (2013), percebemos que o senso comum não possui 

alicerce teórico, nem metodológico, ou sequer referenciais que validem a sua interpretação de 

mundo. Já a análise qualitativa, para esse mesmo autor, apresenta argumentação teórica 

sólida, rigor metodológico validado por uma comunidade científica e se baseia em 

referenciais teóricos para a formulação de problemas de investigação. 

Portanto, para conceituarmos a pesquisa qualitativa, tomamos o discurso de Amado 

(2013, p. 15) como basilar para esta pesquisa. Para ele, a  

 

[...] investigação qualitativa consiste numa pesquisa sistemática, sustentada 

em princípios teóricos (multiparadigmáticos) e em atitudes éticas [...]; 
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pesquisa que tem como objetivo obter junto dos sujeitos a investigar 

(amostras não estatísticas, casos individuais e casos múltiplos) a informação 

e a compreensão (o sentido) de certos comportamentos, emoções, modos de 

ser, de estar e de pensar (modos de viver e de construir a vida); trata-se de 

uma compreensão que se deve alcançar tendo em conta os contextos 

humanos (institucionais, sociais e culturais) em que aqueles fenômenos de 

atribuição de sentido se verificam e tornam únicos (perspectiva naturalista, 

ecológica); quando for oportuno, a curto ou a médio prazo, direta ou 

indiretamente, mediante a aplicação desse conhecimento, ou até, mediante o 

processo de sua construção, a investigação qualitativa visa contribuir para o 

melhoramento das situações e para a resolução de problemas existentes no 

contexto.  

 

Considerando os pressupostos históricos da pesquisa qualitativa e o rigor científico 

que a valida, tomaremos estes como fundamentais para os desdobramentos metodológicos que 

serão executados na presente pesquisa. Na seção seguinte, explicitaremos a organização 

metodológica que foi desenvolvida no texto dissertativo. 

 

2.2 Pesquisas do tipo “Estado da Arte” e possibilidades de investigação para o objeto de 

estudo 

 

As pesquisas intituladas Estado da Arte surgem do desconhecimento acerca da 

totalidade de estudos e investigações que envolvem determinado tema ou área do 

conhecimento. Os estudiosos que se interessam por esse modo de pesquisa buscam integrar 

resultados de pesquisas e articular análises realizadas por diferentes pesquisadores, no intuito 

de explicar incoerências, identificar lacunas, vieses, duplicações e contradições a respeito de 

uma temática (SOARES, 1989 apud FERREIRA, 2002). 

O caráter bibliográfico do Estado da Arte carrega consigo o desafio de mapear e 

discutir a produção acadêmica em uma determinada área do conhecimento. Além disso, elas 

buscam entender quando, onde, por que e de que forma as pesquisas acadêmicas são 

realizadas, com a finalidade de inventariar e descrever a produção científica (FERREIRA, 

2002). 

No contexto da pesquisa educacional, é perceptível o aumento da produção acadêmica 

nas últimas décadas em diversas áreas. Entretanto, apesar do crescimento quantitativo de 

publicações, não se pode considerar esse fato como sinônimo de avanço científico e 

qualitativo (GOERGEN, 1998; GRECA, 2002). 

No âmbito educacional, as discussões a respeito da formação dos professores e das 

práticas de ensino têm se tornado cada vez mais expressivas, principalmente após a década de 



36 

 

1980, com o movimento de profissionalização docente (NUNES, 2001). Assim, as pesquisas 

sobre formação e profissão docente têm sido interesse de diversos pesquisadores no Brasil 

(ANDRÉ, 1999). Nesse contexto de profissionalização, percebemos uma crescente 

inquietação por parte dos pesquisadores a respeito dos saberes docentes, visto que tais saberes 

são inerentes à sua prática, uma vez que os auxilia no processo de consolidação da formação, 

bem como nos deveres concernentes ao seu ofício (TARDIF, 2014). 

Por se ter ciência de quão complexa é a prática pedagógica dos docentes e por 

considerar os seus saberes como elementos essenciais para formação e aperfeiçoamento 

profissional, propomos, através desta dissertação, mapear o Estado da Arte dos saberes 

docentes, baseado em dissertações e teses produzidas no Brasil, relacionando-os ao ensino de 

Ciências e Biologia, sendo este o nosso objeto de estudo. Para tanto, apresentamos como 

questão de pesquisa: quais as perspectivas teórico-metodológicas dos estudos sobre saberes 

docentes envolvendo o ensino de Ciências e Biologia das dissertações e teses no Brasil? 

Nesse sentido, elencamos os objetivos de nossa pesquisa, quais sejam: (i) analisar as 

pesquisas acadêmicas brasileiras sobre saberes docentes relacionados ao ensino de Ciências e 

Biologia, apresentadas sob a forma de teses e dissertações; (ii) identificar os focos temáticos 

que abordam esses estudos e as perspectivas teórico-metodológicas, no que diz respeito aos 

saberes docentes.  

 

2.3 Análise das dissertações e teses 

 

2.3.1 Organização sistemática dos dados 

 

O primeiro passo para a execução da pesquisa foi a escolha das fontes de dados12 para 

o levantamento e a obtenção das dissertações e teses. Baseando-nos no rigor metodológico 

exigido para um trabalho de Estado da Arte, bem como na legitimidade científica necessária 

para a aquisição das produções acadêmicas, optamos pela consulta ao banco de teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES –, ao banco de teses 

e dissertações do Domínio Público e ao Catálogo analítico de dissertações e teses produzido 

                                                           
12 Considerando a multiplicidades de documentos que podem ser utilizados como fonte de dados para uma 

pesquisa documental e, por compreender que analisar “[...] documentos implica fazê-lo a partir do ponto de vista 

de quem os produziu [...]” (SILVA, et al., 2009, p. 4557), ressaltamos que a nossa fonte de dados foi constituída 

de documentos secundários na forma de dissertações e teses e que estas foram analisadas considerando o ponto 

de vista de cada autor dessas produções acadêmicas. 
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por Teixeira (2012) intitulado “35 anos da produção acadêmica em Ensino de Biologia no 

Brasil: catálogo analítico de dissertações e teses (1972-2006)”.  

Após a escolha das fontes, delimitamos o corpus da pesquisa (conjunto de documentos 

que seriam analisados) temporal e quantitativamente. O ano que elegemos para determinar o 

início do levantamento foi 2005, por ser este o ano mais antigo que encontramos um trabalho 

que estivesse de acordo com os objetivos da pesquisa, e o limite que estabelecemos foi o ano 

de 2012. A seguir, descreveremos os passos que realizamos para coleta e arquivamento das 

produções acadêmicas. 

Ao visitar o site do banco de teses da Capes, clicamos em “busca avançada”, e este 

caminho disponibilizou a tela para selecionarmos na opção de campos disponíveis “todos os 

campos”, ou mais orientações de busca como “área de conhecimento”, “título”, “resumo”, 

dentre outras.  Desse modo, escolhemos três campos para cada busca e os preenchemos de 

acordo com a opção previamente selecionada: para o primeiro campo, selecionamos “todos os 

campos” e utilizamos as expressões saberes docentes, saber docente, saber dos professores, 

saberes dos professores, conhecimento dos professores, conhecimento docente; no segundo 

campo, selecionamos “todos os campos” e usamos as expressões Ciências Biológicas, 

Ciências, Biologia e Ciências e Biologia; e, no terceiro campo, selecionamos “área de 

conhecimento”, adotando as expressões Educação, Ensino e Ensino de Ciências. Em cada 

busca realizada mesclamos as expressões referentes a cada um dos campos a fim de 

alcançarmos o maior número de dissertações e teses. A seguir, trazemos nas imagens 1, 2 e 3 

os exemplos para cada etapa descrita anteriormente. 
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IMAGEM 1. Página inicial do site do banco de teses da Capes. 

Fonte: site da Capes – Banco de teses. 

 

 

 

 

 

IMAGEM 2. Opção de preenchimento de cada campo de busca 

Fonte: site da Capes – Banco de teses. 
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IMAGEM 3. Exemplo de expressões utilizadas para a busca de documentos 

Fonte: site da Capes – Banco de teses. 

 

Após cada preenchimento nos campos de busca com as expressões anteriormente 

citadas, como observado na imagem 3, o site disponibilizou uma tela com os registos de 

documentos depositados em seu banco de dados, como pode ser visto na imagem 4. 

Entretanto, como realizamos inúmeras buscas intercalando as expressões em seus respectivos 

campos, para que nenhuma dissertação ou tese fosse perdida, tivemos duplicações de 

documentos em decorrência desse fato. Logo, eliminamos estas duplicações, bem como 

aquelas que poderiam ter sido produzidas pelo sistema da Capes, uma vez que expressões 

consideradas como sinônimos foram utilizadas.  

O banco de teses da Capes disponibilizou 10 dissertações e 2 teses relacionadas ao 

nosso objeto de pesquisa, todavia, somente dos anos de 2011 e 2012, fato que seria limitante 

para a nossa investigação se escolhêssemos somente esse banco de dados como única fonte. 

Essa limitação se justifica em virtude do curto período de tempo que seria analisado, o que 

impossibilitava a realização de um trabalho com a envergadura necessária para uma pesquisa 

do tipo Estado da Arte. 
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IMAGEM 4. Página de resultados do banco de teses da Capes 

Fonte: site da Capes – Banco de teses. 

 

A continuidade do levantamento dos dados se deu no banco de teses e dissertações no 

site Domínio Público, no qual encontramos trabalhos em sintonia com o nosso estudo desde 

os anos 2005 até 2010, sendo 17 dissertações e 1 tese. Para acessarmos os documentos 

depositados nesse banco de dados, acessamos o site Domínio Público, como podemos 

observar na imagem 5. Em seguida, selecionamos a “área de conhecimento” em Educação e 

utilizamos a expressão saberes docentes como meio de busca nos campos referentes ao título 

e às palavras-chave (imagem 6). Além disso, escolhemos o nível de produção stricto sensu, 

mestrado ou doutorado, em cada busca realizada (imagem 7). Depois de serem preenchidos os 

campos supracitados, efetuamos a busca, e nos foram disponibilizadas dissertações e teses 

cujo tema central eram os saberes docentes. Porém, em diversos segmentos de ensino além de 

Ciências e Biologia (imagem 8).  Realizadas estas etapas, selecionamos os documentos que 

estavam de acordo com os critérios que se enquadravam em nossa pesquisa. 
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IMAGEM 5. Página inicial do banco de teses e dissertações do site Domínio Público 

Fonte: site do Domínio Público – Banco de teses e dissertações. 

 

IMAGEM 6. Preenchimento dos campos de busca no site Domínio Público 

Fonte: site do Domínio Público – Banco de teses e dissertações. 

 

IMAGEM 7. Escolha do nível de produção acadêmica stricto sensu 

Fonte: site do Domínio Público – Banco de teses e dissertações. 
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IMAGEM 8. Página de resultados do banco de teses e dissertações do Domínio Público 

Fonte: site do Domínio Público – Banco de teses e dissertações. 

 

Ao passo que realizávamos as buscas nos bancos de dados da Capes, procurávamos 

acessar os documentos completos em formato PDF (Portable Document Format) nos próprios 

sites e, em seguida, salvá-los no computador. O banco de teses da Capes disponibilizava as 

seguintes informações para cada documento depositado em seu servidor: referência completa 

da dissertação ou teses, detalhes específicos dessa produção acadêmica – E-mail do autor, 

orientador, banca examinadora, palavras-chave, resumo, agência financiadora, área de 

conheccimento, linha de pesquisa e descrição da linha de pesquisa – como pode ser observado 

na imagem 9. 

Todavia, o banco de teses da Capes nos concedia acesso apenas a dois documentos 

completos em formato PDF e para download (baixar o arquivo no computador) em cada busca 

realizada. Este fato nos levou a um novo percurso de busca das dissertações e teses que 

estavam registrados neste banco de dados.  Copiávamos do site da Capes o nome completo do 

autor, seguido do título do documento, e o buscávamos através do site de busca Google, 

conforme o exemplo a seguir (imagem 10): “Gabriela Finco” + “Saberes docentes na interface 

biologia/geociências: contribuições de uma professora em formação continuada”. Realizamos 

esse procedimento de “busca alternativa” no site do Google para cada uma das referências 

encontradas no banco de teses da Capes, no intuito de acessarmos as teses e dissertações que 
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estavam disponíveis on-line. Desse modo, adquirimos todas as produções acadêmicas 

referenciadas pela Capes em formato PDF e as salvamos em nosso computador. 

O site Domínio Público nos disponibilizava as dissertações e teses em formato PDF 

como resultados da busca que realizávamos, porém, não nos fornecia o detalhamento das 

informações de cada documento como no banco da Capes, como pode ser observado na 

imagem 8. As informações que obtínhamos no Domínio Público eram: título, autor, 

instituição federal de ensino superior – IFES, seguida da área de conhecimento do programa 

de pós-graduação, o formato do arquivo, bem como o seu tamanho e a quantidade de acessos. 

Por termos acesso a todos os documentos que necessitávamos no próprio servidor, não 

realizamos a “busca alternativa” no site Google. 

 

IMAGEM 9. Acesso aos detalhes das produções acadêmicas do banco de teses da Capes 

Fonte: site da Capes – Banco de teses. 
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IMAGEM 10. “Busca alternativa” no site Google das teses e dissertações em formato PDF referenciadas, mas 

não disponibilizadas, no banco da Capes 

Fonte: site Google. 

 

Para o agrupamento das dissertações e teses arquivadas no computador, fizemos uma 

pasta para cada nível de pós-graduação (mestrado e doutorado) com o conjunto dos 

documentos referentes àquele nível, os quais viriam a compor o corpus da nossa pesquisa. No 

que se refere à organização das produções em cada pasta, estabelecemos os seguintes critérios 

para facilitar a citação dos documentos: 

 

- Possuir um código composto pela primeira letra do nível de pós-graduação seguido 

de um algarismo (ex.: “D. 01”, para a dissertação nº 1 e “T.03”, para a tese nº 3); 

- A codificação numeral em cada nível foi realizada com base numa ordem 

cronológica crescente de publicação, dos mais antigos para os mais novos, e, em caso de 

haver múltiplos documentos em um mesmo ano, estabelecemos como critério de distinção a 

ordem alfabética do último nome de cada autor. 
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2.4 Análise dos dados da pesquisa 

 

A investigação qualitativa do corpus da pesquisa foi realizada através da Análise de 

Conteúdo Temática, a qual consiste numa técnica interpretativa, denotativa e inferencial. A 

definição de Berelson (1952, apud AMADO; COSTA; CRUSOÉ, 2013 p. 302-303) para a 

Análise de Conteúdo (temática, em nossa pesquisa) encaixa-se perfeitamente no que 

necessitamos como procedimento de análise de dados, visto que “[...] consiste numa técnica 

de pesquisa documental que procura arrumar num conjunto de categorias de significação o 

conteúdo manifesto dos mais diversos tipos de comunicação [...]”. 

A escolha por essa técnica de análise, ainda em consonância com Amado, Costa e 

Crusoé (2013, p. 304-305), justifica-se pelo 

 

[...] facto de ela permitir, além de uma rigorosa e objetiva representação dos 

conteúdos ou elementos da mensagem [...] através da sua codificação e 

classificação por categorias e subcategorias, o avanço (fecundo, sistemático 

e até certo ponto replicável) no sentido da captação do seu sentido pleno (à 

custa de inferências interpretativas derivadas ou inspiradas nos quadros de 

referência teóricos do investigador), por zonas menos evidentes constituídas 

pelo referido contexto ou condições de produção.  

 

Ademais, tendo em vista que a nossa questão de pesquisa busca inquirir sobre as 

perspectivas teórico-metodológicas nos estudos sobre saberes docentes envolvendo o ensino 

de Ciências e Biologia no contexto brasileiro, tomando como corpus as dissertações e teses 

produzidas entre os anos de 2005 a 2012, encontramos na Análise de Conteúdo Temática um 

modo de investigação que possibilitou obter respostas a esse respeito. Os detalhes sobre este 

processo estão sintetizados a seguir. 

Processo de Categorização. Para a construção das categorias de análise dos dados 

numa base temática, iniciamos este processo a partir da leitura exaustiva e cuidadosa da 

introdução, capítulo metodológico, capítulo(s) de resultado(s) e considerações finais de cada 

documento, no intuito de delimitar as unidades de contexto e, posteriormente, as unidades de 

registro (BARDIN, 2011), sendo estas as matérias-primas principais que compuseram as 

categorias propositivas e terminais. Cada categoria construída no decorrer desta pesquisa 

seguiu estritamente estes critérios propostos por Bardin (2011): exclusão mútua, 

homogeneidade, pertinência, objetividade, fidelidade e produtividade. Vale ressaltar que, 

como trabalhamos com documentos (em formato PDF) disponíveis on-line e gratuitamente na 

Internet, muitos deles estavam bloqueados para cópia total ou parcial do texto, o que nos 
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levou a buscar uma uniformização na construção das unidades de contexto. Com este 

propósito, e de posse do documento baixado e arquivado em nosso computador, ao 

realizarmos a leitura de cada dissertação ou tese, marcávamos com o cursor do mouse o trecho 

que nos serviria como uma unidade de contexto (o que conferia ao trecho marcado uma cor 

azul, diferente da cor original, que era branca), realizamos um print screen (recorte 

instantâneo da tela de leitura do computador) e o registrávamos com uma anotação resumida 

da unidade, seguida de um algarismo nas notas de pesquisa, conforme a imagem 11 a seguir. 

 

IMAGEM 11. Print screen de uma Unidade de Contexto registrada em “D.01” 

 

Fonte: Dissertação “D.01”. 

 

 

Desse modo, mediante a leitura das partes/capítulos específicos de cada documento, 

fomos registrando as informações pertinentes à nossa investigação no bloco de notas, assim 

como pelos dados obtidos através dos indicadores posteriormente apontados abaixo, de 

acordo com o modelo baseado/adaptado (ver anexo 01) proposto por Teixeira (2008). Para 

tanto, utilizamos onze indicadores principais, os quais foram propostos por este mesmo autor. 
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Tais indicadores envolviam: (i) ano de defesa; (ii) autores e orientadores; (iii) instituição de 

origem do trabalho; (iv) distribuição geográfica da produção acadêmica; (v) titulação; (vi) 

fomento; (vii) níveis de ensino; (viii) focos temáticos; (ix) gêneros de trabalho acadêmico; (x) 

conteúdo programático privilegiado no contexto de cada trabalho; (xi) teóricos de saberes 

docentes. De posse destas informações de cada uma das dissertações e teses, fomos 

construindo as categorias de análise. 

Interpretação dos dados. Após a construção das categorias, buscamos agrupá-las em 

temas, a fim de interpretarmos e discutirmos os dados da nossa pesquisa. Esse movimento de 

interpretação e de construção de sentido se deu através da nossa reflexão sobre o conjunto de 

informações que extraímos das produções acadêmicas ao longo de toda a nossa pesquisa. Em 

virtude destes nossos movimentos reflexivos, baseando-nos nos referenciais teóricos adotados 

para a presente pesquisa, temos como resultado a segunda parte desta dissertação, intitulada 

“Perspectiva analítica e interpretativa”. 
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Parte II 

Perspectiva analítica e interpretativa 
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CAPÍTULO 3 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E PERSPECTIVAS 

METODOLÓGICAS APRESENTADAS PELAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS 

 

Neste capítulo, abordamos o delineamento metodológico adotado pelas dissertações e 

teses analisadas e algumas características técnicas13 desses documentos. Para esse fim, 

investigamos os percursos metodológicos14 de cada uma das produções acadêmicas que 

compuseram o corpus desta pesquisa, o qual apresenta um total de trinta produções 

acadêmicas, sendo estas vinte e sete dissertações (D) e três teses (T). 

A análise que empreendemos neste momento quer, sobretudo, dar visibilidade a uma 

etapa fundamental de qualquer pesquisa, a metodologia, e utilizar dela para verificar quais as 

perspectivas metodológicas utilizadas para pesquisar os saberes docentes no ensino de 

Ciências e Biologia das dissertações e teses produzidas no Brasil no período de 2005 a 2012, 

e quais os níveis de ensino que serviram de locus para a realização das pesquisas.  

Ademais, cabe salientar que as pesquisas que se dispõem a fazer uma revisão do 

conhecimento sobre um determinado tema, sobretudo as do tipo Estado da Arte, realizam um 

processo de análise qualitativa dos documentos, sendo caracterizadas como descritivas e 

analíticas, como asseguram Romanowski e Ens (2006). Nesse sentido, identificamos uma 

aproximação entre a caracterização descritiva apontada pelos autores e a perspectiva que nos 

propomos a realizar aqui. Contudo, embora o escopo analítico de nossa pesquisa seja 

primariamente e predominantemente de natureza qualitativa, ponderamos que, dados aos 

encaminhamentos que realizamos, a configuração de análise que apresentamos neste capítulo 

é de cunho quantitativo. 

Assim, procederemos com a análise dos dados, seguindo os descritores apresentados 

na ficha de catalogação (apêndice 1), não do modo sequencial, mas de forma articulada, no 

intuito de que fosse construída uma caracterização metodológica geral das produções 

analisadas.  

                                                           
13 As características técnicas que mencionamos dizem respeito às informações retiradas da ficha de catalogação 

(apêndice 1), a qual foi construída a partir dos indicadores previamente selecionados (ver seção 2.4 do capítulo 

2). Portanto, os dados técnicos das dissertações e teses se relacionam às informações sobre: Instituições de 

Ensino Superior, ano de defesa, gênero dos autores e orientadores, Programas de Pós-graduações e agências de 

financiamento à pesquisa.  

14 Ressaltamos que, em algumas produções, o percurso metodológico adotado para a realização da pesquisa não 

era descrito em um capítulo específico da produção acadêmica, mas estava distribuído em outras partes do texto 

(ex. introdução). Nesses casos, realizamos a análise das metodologias adotadas conforme elas se apresentavam, 

independentemente de sua localização no texto. 
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3.1 Instituições de Ensino Superior 

 

 Iniciamos a exposição dos resultados com a discussão de alguns detalhes referentes à 

natureza das Instituições de Ensino Superior (IES) que fomentaram as pesquisas sobre saberes 

docentes e ensino de Ciências e Biologia apresentadas na forma de dissertações e teses no 

Brasil, no período de 2005 a 2012. Na tabela 1, notamos que 17 universidades foram 

responsáveis pela produção das 30 dissertações e teses analisadas. Desse quadro, destacamos 

duas IES, a Universidade Estadual Paulista e a Universidade Federal de São Carlos, as quais 

correspondem a um percentual de 33% do total de dissertações e teses analisadas por nossa 

pesquisa – 10 documentos. As 15 universidades restantes apresentam de 1 a 3 produções 

acadêmicas por IES. 

TABELA 1. Quantidade de produções acadêmicas (dissertações e teses) por Instituição de Ensino Superior 

(IES) 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUANTIDADE PERCENTUAL 

Universidade Estadual Paulista 6 20% 

Universidade Federal de São Carlos 4 13% 

Universidade Federal do Paraná 3 10% 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 3 10% 

Universidade Federal do Piauí 2 7% 

Universidade de São Paulo 1 3% 

Universidade Estadual de Campinas 1 3% 

Universidade Estadual de Maringá 1 3% 

Universidade Estadual do Ceará 1 3% 

Universidade Federal da Bahia 1 3% 

Universidade Federal de Santa Maria 1 3% 

Universidade Federal de São João del–Rei 1 3% 

Universidade Federal de Sergipe 1 3% 

Universidade Federal do Pará 1 3% 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1 3% 

Universidade Federal Fluminense 1 3% 

Universidade Federal Uberlândia 1 3% 

TOTAL IES = 17 30 100% 

Fonte: Elaboração do autor. 

Sobre a distribuição das produções acadêmicas por região de origem da IES, 

identificamos uma maior concentração nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul, respectivamente 

(gráfico 1). Dos 30 documentos que analisamos, 15 foram defendidos na região Sudeste, 8 no 

Nordeste e 6 no Sul. No Norte, observamos apenas 1 produção e no Centro-Oeste, nenhuma. 
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Assim, percebemos que a região Sudeste desponta como polo aglutinador das produções 

acadêmicas. Se analisarmos o corpus documental de nossa pesquisa, o qual é composto por 27 

dissertações e 3 teses, observamos que todas as teses foram defendidas na região Sudeste, e as 

demais regiões (com exceção do Centro-Oeste) contribuíram somente com dissertações para 

nossa pesquisa.  

GRÁFICO 1 - Distribuição das produções acadêmicas por origem da IES 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

O fato de o maior número de produções acadêmicas serem produzidas na região 

Sudeste reflete a distribuição regional dos Programas de Pós-graduação no país. De acordo 

com o Plano Nacional de Pós-Graduação (BRASIL, 2010), essa região é responsável por mais 

da metade dos programas em todo o território nacional. Nossos dados também corroboram os 

achados de Teixeira e Megid Neto (2012), os quais evidenciam a distribuição irregular das 

pesquisas em ensino de Ciências e Biologia sob o ponto de vista geográfico. 

Na tabela 2, detalhamos a distribuição das produções acadêmicas por estado, em cada 

uma das regiões onde elas foram identificadas. Nessa tabela, podemos verificar que, das vinte 

e sete Unidades Federativas no Brasil (vinte e seis estados e o distrito federal), apenas em 

onze encontramos produções acadêmicas relacionadas ao nosso objeto. Na região Sudeste, 

que despontou com o maior número de documentos, o estado de São Paulo foi o que 

contribuiu com 12 produções, sendo 10 dissertações e 2 teses. Das três teses catalogadas por 

nossa pesquisa, duas foram defendidas em São Paulo e uma em Minas Gerais. Na região Sul, 

o estado mais produtivo foi o Paraná, com 4 dissertações. No Nordeste, as produções foram 

distribuídas em cinco estados, sendo Pernambuco o mais fecundo dessa região, com 3 

dissertações. No Norte, apenas o Pará contribuiu com 1 produção acadêmica. 
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TABELA 2. Distribuição das produções acadêmicas por estado 

REGIÃO ESTADO 
PRODUÇÕES 

POR ESTADO 

NORTE Pará (PA) 1 

NORDESTE 

Piauí (PI) 2 

Ceará (CE) 1 

Pernambuco (PE) 3 

Sergipe (SE) 1 

Bahia (BA) 1 

CENTRO-OESTE --- 0 

SUDESTE 

São Paulo (SP) 12 

Minas Gerais (MG) 2 

Rio de Janeiro (RJ) 1 

SUL 
Paraná (PR) 4 

Rio Grande do Sul (RS) 2 

TOTAL 11 30 

Fonte: Elaboração do autor. 

Vale ressaltar que, conforme pesquisa realizada por Nardi (2011), esse quadro de 

distribuição desigual das produções acadêmicas se deve ao fato de que na região Sudeste – 

sobretudo no estado de São Paulo – encontra-se o maior número de Programas de Pós-

graduação, e, também, é nessa região que estão os Programas mais antigos (TEIXEIRA, 

2008). Além disso, os dados apresentados na tabela 2 evidenciam a desigualdade educacional 

existente no país. Nesse sentido, Teixeira, Silva e Anjos (2009) identificaram esse mesmo 

cenário em um levantamento realizado em teses e dissertações sobre Ensino de Biologia, no 

qual acrescentam que “O quadro aqui verificado é um reflexo da própria desigualdade social e 

econômica entre as várias regiões do Brasil” (p. 4). 

Na tabela 3, observamos a distribuição anual das dissertações e teses no recorte 

temporal que delimitamos para a pesquisa (2005 a 2012). Das 3 teses que foram catalogadas 

por nossa pesquisa, identificamos que cada uma delas foi defendida, respectivamente, em 

2007, 2011 e 2012.  

Com respeito à distribuição das 27 dissertações, notamos que o ano mais fecundo foi 

2012, com 7 documentos (22,2%) e o menos produtivo foi 2010, com 1 publicação (3,7%). 

Nos anos de 2005 e 2008 foram defendidas 2 dissertações em cada ano. Em 2006, 2007, 2009 

e 2011, o percentual de produções se manteve igual, 14,8%, o que corresponde a 4 

dissertações. 
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TABELA 3. Distribuição anual das produções acadêmicas 

ANO 
QUANTIDADE Total de produções 

 por ano 

PERCENTUAL 

D T D T Por ano 

2005 2 0 2 7,4% 0,0% 6,7% 

2006 4 0 4 14,8% 0,0% 13,3% 

2007 4 1 5 14,8% 33,3% 16,7% 

2008 2 0 2 7,4% 0,0% 6,7% 

2009 4 0 4 14,8% 0,0% 13,3% 

2010 1 0 1 3,7% 0,0% 3,3% 

2011 4 1 5 14,8% 33,3% 16,7% 

2012 6 1 7 22,2% 33,3% 23,3% 

Total 27 3 30 100% 100% 100% 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

3.2 Programas de Pós-graduação  

Atualmente, a articulação entre os temas, “saberes docentes” e “ensino de Ciências e 

Biologia”, tem trazido significativas contribuições para a formação de professores, bem como 

para os estudos acerca da prática pedagógica docente. Essas pesquisas estão inseridas num 

contexto mais amplo de produção de dissertações e teses que envolvem as áreas de Ensino de 

Ciências e Biologia. De acordo com Teixeira e Megid Neto (2012), desde a década de 1970, 

os programas de mestrado e doutorado nessas áreas têm se expandido em todo o país, dando 

suporte à formação de pesquisadores e educadores. 

Além disso, o Plano Nacional de Pós-Graduação – PNPG 2011-2020 (BRASIL, 2010) 

demonstra um expressivo crescimento dos cursos de mestrado e doutorado da grande área de 

Ciências Humanas, a qual inclui tanto os cursos voltados para a área de Educação assim como 

para o campo de ensino em Ciências e Biologia. Tais Programas de Pós-Graduação têm se 

difundido por todas as regiões brasileiras nas últimas décadas. Tendo em vista a importância 

dos “saberes docentes” nas pesquisas sobre ensino de Ciências e Biologia e a ampliação dos 

cursos de Pós-graduação stricto sensu nessas áreas, acreditamos que é fundamental 

refletirmos sobre a distribuição regional e institucional de fomento das produções acadêmicas 

que envolvem essa temática. Para tanto, buscamos, por meio da nossa pesquisa, problematizar 

algumas questões a esse respeito. 
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Com esse intuito, apresentamos em tabelas e gráficos a análise dos Programas de Pós-

graduação que fomentaram a produção das dissertações e teses, bem como as IES a que estão 

vinculados, regiões e estados nos quais eles estão distribuídos.  

Com respeito à área de concentração dos Programas de Pós-graduação, encontramos 6 

áreas de pesquisas, distribuídas em 8 níveis (6 de mestrado e 2 de doutorado). Na tabela 4, 

trazemos a identificação e o nível de pesquisa de cada programa, bem como os estados nos 

quais eles estão presentes. Considerando as 27 dissertações que fizeram parte de nossa 

pesquisa e os programas de mestrado a elas vinculados, verificamos que o mestrado em 

Educação é o mais difundido no país e está presente em 10 estados, com exceção apenas de 

Pernambuco. Desse modo, notamos que esses programas de mestrado em Educação se 

distribuem por todas as regiões em que encontramos produções acadêmicas (Norte, Nordeste, 

Sudeste e Sul). Já os 2 programas de doutorados identificados estão localizados na região 

Sudeste, sendo eles em Educação e em Educação para a Ciência. O primeiro é encontrado em 

São Paulo e Minas Gerais, já o segundo encontra-se apenas no estado de São Paulo. 

Ainda com respeito ao estado de São Paulo, percebemos que ele, novamente, destaca-

se como centro aglutinador dos Programas de Pós-graduação. Nele encontramos 3 programas 

de mestrado e 2 de doutorado. Vale ressaltar que, dos 3 programas de mestrado encontrados 

nesse estado, um é comum a outros estados (mestrado em Educação) e 2 estão presentes 

apenas em São Paulo. São eles os mestrados em “Educação para a Ciência” e em “Ensino e 

História de Ciências da Terra”.  

TABELA 4. Programas de Pós-Graduação por estado 

PROGRAMAS ESTADOS 

Mestrado em Educação PA, PI, CE, SE, BA, SP, MG, RJ, PR e RS 

Mestrado em Educação para a Ciência SP 

Mestrado em Ensino de Ciências PE 

Mestrado em Educação para a Ciência e Ensino de 

Matemática 
PR 

Mestrado em Ensino e História de Ciências da Terra SP 

Mestrado em Educação em Ciências e em Matemática PR 

Doutorado em Educação SP e MG 

Doutorado em Educação para a Ciência SP 

Fonte: Elaboração do autor. 

O segundo estado que obteve a maior frequência em Programas de Pós-graduação é o 

Paraná. Nele, encontramos os programas de mestrado em Educação, Educação para a Ciência 
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e Ensino de Matemática e em Educação em Ciências e em Matemática, sendo os dois últimos, 

localizados apenas nesse estado. O único mestrado em Ensino de Ciências foi encontrado 

apenas em Pernambuco.   

Na tabela 5, trazemos a descrição das Instituições de Ensino Superior em que cada 

Programa de Pós-graduação está inserido. Desse modo, podemos observar quais os programas 

que possuem mais instituições envolvidas e, consequentemente, as universidades que abrigam 

o maior número de cursos de mestrado e doutorado. Em se tratando do mestrado em 

Educação, uma vez que a distribuição regional dessa pós-graduação foi bastante ampla 

(conforme a tabela 4), já era esperado um maior número de universidades que oferecem esse 

tipo de programa, as quais somam 12 instituições. Destas, 10 são universidades federais e 2 

estaduais. Já com respeito aos 3 cursos de doutorado encontrados em nossa pesquisa, 

verificamos que 2 deles são da área de Educação e ofertados por universidades federais, e o 

terceiro é um doutorado em Educação para a Ciência, ligado a uma instituição pública 

estadual.   

TABELA 5. Programa de Pós-Graduação e Instituição de Ensino Superior  

Mestrado em Educação para a Ciência 

Universidade Estadual Paulista 

Mestrado em Educação 

Universidade Federal de São Carlos 

Universidade Federal do Paraná 

Universidade Federal do Piauí 

Universidade de São Paulo 

Universidade Estadual do Ceará 

Universidade Federal da Bahia 

Universidade Federal de Santa Maria 

Universidade Federal de São João del–Rei 

Universidade Federal de Sergipe 

Universidade Federal do Pará 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Universidade Federal Fluminense 

Mestrado em Educação em Ciências e em 

Matemática 

Universidade Federal do Paraná 

Mestrado em Ensino de Ciências 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Mestrado em Ensino e História de Ciências da 

Terra 

Universidade Estadual de Campinas 

Mestrado em Educação para a Ciência e Ensino 

de Matemática 

Universidade Estadual de Maringá 

Doutorado em Educação 

Universidade Federal de São Carlos 

Universidade Federal Uberlândia 

Doutorado em Educação para a Ciência 

Universidade Estadual Paulista 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Os outros 5 programas de mestrado observados na tabela 5 são oferecidos, cada um, 

por apenas uma Instituição de Ensino Superior, sendo elas: 1 federal e 4 estaduais. Estes 

programas incluem áreas de pesquisa tanto em Educação quanto em Ensino. Os cursos que se 

inserem no campo da Educação estão voltados para a educação em Ciências, ou para a 

Ciência. Os programas da área de Ensino se direcionam para o ensino de quatro segmentos, 

quais sejam: Ciências, História, Matemática e Ciências da Terra. Vale ressaltar que, na busca 

por dissertações e teses que abordassem os saberes docentes no ensino de Ciências e Biologia, 

nenhuma das produções que encontramos foi produzida numa rede privada de Instituição de 

Ensino Superior. Portanto, todos os 30 documentos analisados são provenientes de 

universidades públicas, federais ou estaduais. 

Na tabela 6, podemos verificar a quantidade e o percentual das produções acadêmicas 

vinculadas aos programas de mestrado e doutorado. Do doutorado, programa de Educação foi 

o que apresentou maior percentual de publicação, com 2 teses. Nos cursos de mestrado, as 

áreas de Educação e Educação para a Ciência foram as que obtiveram o maior número de 

produções. Destes, a área de Educação foi responsável por 53,3% do total de documentos 

catalogados por nossa pesquisa, o que corresponde a 16 publicações. Já em Educação para a 

Ciência, tivemos a contribuição de 5 dissertações, que representou 16,7% das produções 

acadêmicas pesquisadas. Destacamos, também, que todas as produções relacionadas à área 

Ensino de Ciências, isto é, 10% do total de publicações analisadas, foram provenientes de 

uma única instituição, a Universidade Federal Rural de Pernambuco.  

TABELA 6. Quantidade de produções acadêmicas por programa de pós-graduação 

PROGRAMAS QUANTIDADE PERCENTUAL 

Mestrado em Educação 16 53,3% 

Mestrado em Educação para a Ciência 5 16,7% 

Mestrado em Ensino de Ciências 3 10,0% 

Mestrado em Educação para a Ciência e Ensino de Matemática 1 3,3% 

Mestrado em Ensino e História de Ciências da Terra 1 3,3% 

Mestrado em Educação em Ciências e em Matemática 1 3,3% 

Doutorado em Educação 2 6,7% 

Doutorado em Educação para a Ciência 1 3,3% 

TOTAL 30 100% 

Fonte: Elaboração do autor. 
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3.3 Agências de financiamento à pesquisa 

 

Para catalogação das dissertações e teses analisadas, utilizamos vários descritores, 

sendo um deles referente às agências de fomento à pesquisa, as quais fornecem auxílio 

financeiro, na forma de bolsa de estudo para pesquisadores (discentes e docentes) de cursos de 

graduação ou pós-graduação. Especificamente, para nossa pesquisa, buscamos identificar a 

participação dessas agências de financiamento, na concessão de bolsas de estudos aos 

discentes dos Programas de Pós-graduação stricto sensu, os quais foram os autores das 

dissertações e teses utilizadas em nossa pesquisa. 

Das 30 produções acadêmicas, apenas 10 (33%) receberam apoio financeiro. As 

demais produções, que correspondem a 20 (67%) documentos catalogados em nosso estudo, 

não obtiveram qualquer financiamento, conforme observamos no gráfico 2. Ao procurarmos 

identificar para qual nível de pós-graduação o apoio financeiro tinha sido destinado, 

verificamos que, das 10 produções que foram financiadas por agências de fomento, todas 

foram para os Programas de Pós-graduação em nível de mestrado. 

 

No que se refere à natureza das agências de fomento à pesquisa que financiaram as 

dissertações, encontramos a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) com o maior percentual de financiamento dessas pesquisas, 7 no total. Sobre o auxílio 

financeiro das outras 3 dissertações, cada uma delas teve o apoio de uma dessas agências: 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Apoio à Pesquisa e à 

Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC/SE). 
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3.4 Quantidade das produções acadêmicas por gênero dos orientadores e autores 

 

No universo dos documentos que compuseram o corpus da nossa pesquisa, 

procuramos identificar a quantidade de produções acadêmicas por gênero dos orientadores e 

dos autores, no intuito de verificar a frequência de produção, primeiramente, entre 

orientadores do sexo15 feminino e masculino e, posteriormente, observar o mesmo para os 

autores.  

No gráfico 4, observamos preponderância das orientações sendo realizadas por 

pessoas do sexo feminino, correspondendo a 72%. Consequentemente, as orientações feitas 

por pessoas do sexo masculino representaram, aproximadamente, um terço do percentual 

identificado para o sexo oposto, ou seja, 28% do total.  Esse percentual foi observado tanto 

para as pesquisas de mestrado quanto as de doutorado. Como as dissertações foram as 

produções mais encontradas em nosso levantamento, o percentual desse tipo de produção se 

aproximou bastante do perfil geral que apresentamos aqui. Entretanto, no caso das teses, essa 

diferença se manteve bastante próxima, sendo 2 teses orientadas por pessoas do sexo feminino 

(66,6%) e 1 pelo sexo masculino (33,3%).  

 O mesmo padrão geral de diferença entre pessoas do sexo feminino e masculino foi 

verificado nos autores das dissertações e teses, conforme o gráfico 4. Novamente, percebemos 

o predomínio do sexo feminino, com 70% da autoria das produções e, o sexo masculino com 

                                                           
15 Ressaltamos que, quando mencionamos a palavra “sexo”, referimo-nos, estritamente, ao Sexo Biológico e não 

à Identidade de Gênero, apesar de o título da seção conter a palavra “gênero”. Para mais detalhes ver link 

disponível em: <http://forumeja.org.br/sites/forumeja.org.br/files/sexualidade.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2017. 

http://forumeja.org.br/sites/forumeja.org.br/files/sexualidade.pdf
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30%. Com relação à autoria das teses, o percentual se manteve idêntico ao dos orientadores, 

66,7% para o sexo feminino e 33,3% para o masculino. 

 

 

3.5 Perspectivas metodológicas apresentadas pelas produções acadêmicas16 

 

Nesta seção, iremos apresentar as perspectivas metodológicas que encontramos 

durante a análise das produções acadêmicas levantadas por nossa pesquisa. Vale destacar que, 

para a organização e apresentação dos dados, nessa seção não faremos distinção entre 

dissertações e teses, visto que o nosso intuito neste momento é fazer um panorama geral dos 

aspectos metodológicos empregados no conjunto de todas as produções que analisamos. Para 

isso, baseamo-nos na ficha de catalogação (apêndice 01) e nos descritores que a compuseram.  

Além do objetivo de apresentar as perspectivas metodológicas das produções 

acadêmicas, as informações que apresentamos aqui têm o intuito de possibilitar uma visão 

mais ampla dos diversos fatores que compõem o cenário de investigação das pesquisas sobre 

os saberes docentes envolvendo o ensino de Ciências e Biologia de 2005 a 2012. Assim, 

iniciamos, a seguir, a apresentação das informações metodológicas desses estudos e, quando 

                                                           
16 Diferentemente das seções anteriores, nesta, além da apresentação das informações metodológicas das 

produções acadêmicas, trazemos algumas reflexões sobre o modo como o emprego dos diferentes métodos de 

investigação influenciaram na condução dos estudos e nos resultados das pesquisas por nós analisadas. 
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possível, acrescentaremos alguns comentários, detalhando algumas questões pontuais que 

verificamos nas produções.  

É sabido que toda pesquisa acadêmica possui uma natureza de investigação, a qual irá 

variar conforme os objetivos que se desejam alcançar. No campo das Ciências Exatas e 

Naturais, existe uma tendência de que suas pesquisas sejam de natureza quantitativa, as quais 

se baseiam em evidências empíricas. Por outro lado, nas Ciências Humanas, a maioria dos 

estudos é de natureza qualitativa, em que se busca conhecer, na maioria das vezes, aspectos 

que não podem ser comprovados empiricamente, pois tratam de questões mais subjetivas. 

Portanto, dentre os objetivos dessa pesquisa, estão o de “[...] obter junto dos sujeitos a 

investigar (amostras não estatísticas, casos individuais e casos múltiplos) a informação e a 

compreensão (o sentido) de certos comportamentos, emoções, modos de ser, de estar e de 

pensar [...]” (AMADO, 2013, p. 15). 

Nessa perspectiva, identificamos o predomínio das pesquisas de natureza qualitativa 

nos documentos analisados, como pode ser observado no gráfico 5. A pesquisa qualitativa foi 

empregada por 28 produções, representando 93% do total. Nas outras 2 produções, 

encontramos uma associação entre a pesquisa qualitativa e quantitativa, denominada por seus 

autores de pesquisas quali-quantitativas. Nelas, verificamos que o foco principal do estudo era 

de natureza qualitativa, e em algumas etapas da pesquisa é que ocorria uma investigação 

quantitativamente.  

Geralmente, os dados para o estudo quantitativo se baseavam nos seguintes 

instrumentos de coleta (tabela 7): entrevistas estruturadas, ficha de identificação e em 

questionários. As fichas de identificação tinham por objetivo, na maioria das vezes, colher 

informações a respeito da formação acadêmica (inicial e continuada) e do perfil profissional 

dos colaboradores das pesquisas. Esse instrumento era utilizado, também, para auxiliar na 

seleção dos participantes da pesquisa. De modo geral, a pesquisa quantitativa servia de 

subsídio à investigação qualitativa.  
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Com relação à coleta de informações realizadas pelos pesquisadores, identificamos 

ampla variedade de instrumentos e procedimentos de coleta de dados (tabela 7). A grande 

maioria das produções acadêmicas analisadas apresentou mais de um 

instrumento/procedimento de coleta de informações. Das oito identificadas, a entrevista 

semiestruturada (escrita ou gravada em mídia) predominou em relação aos demais. Vinte e 

uma produções fizeram uso dessa ferramenta de coleta, o que indica uma forte tendência das 

pesquisas sobre saberes docentes em coletar as informações dos colaboradores por meio desse 

dispositivo. Também verificamos índices significativos de pesquisas que utilizaram Diário de 

Campo e Observação (gravada em mídia). 

TABELA 7. Instrumentos e procedimentos de coleta de informações  

INSTRUMENTOS E 

PROCEDIMENTOS 
QUANTIDADE 

Diário de campo 8 

Entrevista estruturada 2 

Entrevista semiestruturada  21 

Ficha de identificação 3 

Observação 10 

Questionário 11 

Relato verbal  3 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Vale ressaltar que foram identificadas 13 produções acadêmicas que utilizaram 

documentos como fonte de dados, sempre em associação com outros dispositivos de coleta de 

informações. Dentre os documentos mais investigados, estão: planos de aulas, Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPP), documentos oficiais (institucionais, municipais, estaduais ou 

federais), livros e apostilas didáticas e paradidáticas e relatórios de aulas, de estágios 

curriculares ou de projetos, a exemplo do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (Pibid). Não encontramos nenhuma pesquisa cujo objetivo fosse, estritamente, de 

fazer um levantamento bibliográfico, ou Estado da Arte, sobre alguma temática. Nos relatos 

verbais, estão incluídas investigações sobre a História de Vida dos colaboradores, bem como 

citações desses relatos em pesquisas que tiveram como locus as aulas dos próprios autores das 

produções. 

Na tabela 8, trazemos a descrição de alguns dos dispositivos adicionais que foram 

utilizados nos estudos. Em muitas produções, esses dispositivos serviram como uma espécie 

de “nicho” de produção de informações para as pesquisas. As Unidades Didáticas (algumas 

vezes identificadas pelas produções como Sequências Didáticas) foram as ferramentas mais 

utilizadas com essa finalidade. De modo geral, o processo de investigação com o uso da 

Unidade Didática tinha as seguintes etapas: apresentação e estudo da temática, elaboração, 

aplicação e avaliação. Em algumas pesquisas, após a primeira aplicação, com posterior 

avaliação, havia uma segunda aplicação e uma avaliação final.  

TABELA 8. Dispositivos adicionais à pesquisa 

DISPOSITIVOS QUANTIDADE 

Criação/aplicação de Unidade Didática ou Sequência Didática 5 

Caso de Ensino 4 

Tribunal do Júri (simulação) 1 

Aplicação de metáforas 1 

Fonte: Elaboração do autor. 

O dispositivo Caso de Ensino foi empregado em cinco pesquisas. Na aplicação dos 

Casos de Ensino, os pesquisadores apresentavam uma proposta de aula ou uma situação-

problema para aos participantes da pesquisa. A partir da interpretação dos participantes sobre 

as informações contidas nos respectivos casos, os pesquisadores realizavam as suas pesquisas. 

Ademais, podemos identificar, também, como ferramentas adicionais às pesquisas, a 

aplicação de metáforas e uma simulação de Tribunal do Júri.  

Dos dispositivos identificados na tabela 8, notamos que as Unidades Didáticas e os 

Casos de Ensino têm sido bastante utilizados como ferramentas de pesquisa. Diante desse fato 
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e da análise dos resultados das produções, inferimos que utilização desses instrumentos teve 

significativas contribuições para o estudo do tema saberes docentes, bem como do ensino de 

Ciências e Biologia.  

Os autores das produções que fizeram uso desses dispositivos adicionais afirmam que 

eles serviram como facilitadores na investigação dos aspectos que estão relacionados aos 

saberes, sobretudo, os disciplinares e os experienciais. Por exemplo, numa pesquisa analisada, 

foi aplicado aos professores da educação básica um Caso de Ensino com a abordagem de um 

assunto biológico. Por meio desse instrumento, foi possível perceber lacunas na formação 

inicial desses professores com respeito aos conhecimentos específicos que eram tratados 

naquele Caso. 

Com respeito às técnicas de análise de dados levantadas pelas pesquisas catalogadas 

em nosso estudo, identificamos 5 tipos diferentes, como evidenciado na tabela 9. Nela 

podemos observar, também, a quantidade de vezes em que cada uma delas foi utilizada. Cabe 

ressaltar que muitas pesquisas fizeram uso de mais de uma técnica, e, das 5 que foram 

identificadas, 2 se destacaram das demais, sendo elas a Análise de Conteúdo e a 

Categorização. A respeito da Análise de Conteúdo, verificamos que 9 produções acadêmicas 

utilizaram essa técnica em suas investigações. A frequência significativa dessa técnica, 

quando comparada com as demais, demonstra que as pesquisas analisadas apresentam uma 

forte tendência na aplicação desse dispositivo analítico para o estudo dos saberes docentes e 

do ensino de Ciências e Biologia. 

  

TABELA 9. Técnicas de análise e modalidades de pesquisa encontradas nas produções acadêmicas 

ANÁLISE DOS DADOS E MODALIDADES DE PESQUISA QUANTIDADE 

TÉCNICAS DE ANÁLISE 

Análise Conversacional 1 

Análise de Conteúdo 9 

Análise do Discurso 3 

Análise Textual Discursiva 1 

Categorização (sem especificação) 5 

MODALIDADES DE PESQUISA 

Estudo de Caso 2 

Pesquisa (Auto)biográfica 2 

Pesquisa-ação / Pesquisa Participativa 2 

Pesquisa Colaborativa 1 

Pesquisa Etnográfica 1 

Pesquisa Etnometodológica 1 

Pesquisa Fenomenológica 2 

Pesquisa Participante 1 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Em algumas produções, percebíamos que os autores justificavam a preferência pela 

técnica de Análise de Conteúdo, por ela ser de fácil acesso, possibilitar a união de 

informações de diferentes fontes (ex. relatos de vários colaboradores), em uma mesma 

categoria temática, facilitando assim a organização e interpretação dessas informações. No 

que se refere ao estudo dos saberes docentes, nas pesquisas que utilizaram a Análise de 

Conteúdo, verificamos que a análise empregada resultava, na maioria das vezes, na 

construção de categorias ligadas às tipologias de saberes, baseadas em Tardif (2014) e 

Gauthier e colaboradores (2013). As mais frequentes eram aquelas relacionadas aos saberes 

disciplinares e aos saberes experienciais. 

Quando analisamos os resultados dessas mesmas pesquisas, agora, com enfoque no 

ensino de Ciências e Biologia, notamos que a Análise de Conteúdo foi utilizada para analisar 

diversos relacionados à formação e ao cotidiano de trabalho dos professores. As categorias 

que eram construídas a partir dessa análise tratavam, geralmente, sobre temas como formação 

inicial e continuada, prática pedagógica, metodologias de ensino, planejamento, materiais 

didáticos, concepções dos professores sobre ensino de Ciências ou Biologia, processo de 

ensino-aprendizagem, conteúdos biológicos, integração curricular, mediação didática e 

avaliação. 

A tabela 9 apresenta a técnica de Categorização (sem especificação), a qual foi 

empregada em 5 pesquisas. Nelas, a técnica de análise era designada, apenas, como 

“categorização”. Na descrição desse dispositivo de análise, não identificamos qualquer 

citação a referenciais teóricos que denotasse uma aproximação com técnicas similares, a 

exemplo da Análise de Conteúdo. Embora ressaltamos que as pesquisas que utilizaram 

Categorização seguiram etapas metodológicas bastante semelhantes à Análise de Conteúdo. 

Com relação à modalidade das pesquisas, identificamos 8 tipos (tabela 9), tendo cada 

uma delas um baixo índice de aplicabilidade nas pesquisas (entre 1 e 2 documentos por 

modalidade). Nesse sentido, cabe destacar dois pontos relevantes desse contexto: (i) algumas 

pesquisas associaram a técnica de análise à modalidade de pesquisa utilizada; (ii) em muitas 

produções acadêmicas, identificamos uma relação sinonímia entre a descrição das técnicas de 

análise e as modalidades de pesquisa. Assim, a maioria das dissertações e teses indicavam as 

técnicas de análise como modalidades de pesquisa, o que acabava por evidenciar a técnica em 

detrimento da modalidade. Em vista disso, os nossos dados apontam para uma fragilidade na 

grande maioria das produções acadêmicas analisadas, com respeito à descrição metodológica 

de suas pesquisas. Este fato é bastante significativo no que se refere às pesquisas realizadas 
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em Programas de Pós-graduação stricto sensu no nível de mestrado e doutorado, cuja temática 

central envolve os saberes docentes e o ensino de Ciências e Biologia. 

Na tabela 10, identificamos a natureza das Instituições de Ensino onde ocorreram as 

pesquisas. Nela, estão elencados os locais de estudo das 30 produções que compuseram o 

quadro amostral de nossa pesquisa. Desse modo, dividimos a tabela em duas seções, a 

primeira referente à rede pública e a segunda, à rede privada de ensino. Somente para as 

Instituições de natureza pública, fizemos a separação entre as instâncias Municipal, Estadual e 

Federal. Contudo, em 2 pesquisas dessa natureza, havia a designação de que elas haviam sido 

realizadas na rede pública, porém, sem especificar a instância. Por isso, descrevemos tais 

pesquisas como de natureza pública, mas “sem especificação”. Lembramos que algumas 

produções acadêmicas apresentaram dois ou mais locais como campo de investigação. 

TABELA 10. Natureza da instituição onde ocorreu a pesquisa 

NATUREZA DA INSTITUIÇÃO QUANTIDADE 

PÚBLICO 

Municipal 4 

Estadual 15 

Federal 12 

Sem especificação 2 

PRIVADO 2 

Fonte: Elaboração do autor. 

Assim, diante das informações apresentadas na tabela 10, podemos traçar um 

panorama da natureza das instituições que serviram de campo de estudo para as pesquisas que 

abordam os saberes docentes no ensino de Ciências e Biologia, dentro do recorte temporal 

estipulado (2005-2012). Definitivamente, a rede pública foi a mais investigada em nosso 

estudo. Nesse contexto, as escolas municipais foram as que menos serviram de locus para as 

pesquisas. Por outro lado, as instâncias Estaduais e Federais foram os locais mais utilizados 

como campo de pesquisa. Esse fato está ligado, diretamente, aos níveis de ensino que eram 

investigados pelos pesquisadores, conforme verificamos na tabela 11.  
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TABELA 11. Níveis de ensino pesquisados nas produções 

NÍVEL DE ENSINO QUANTIDADE 

Educação Infantil 1 

Ensino Fundamental I 5 

Ensino Fundamental II 7 

Ensino Médio 9 

Ensino Superior 13 

Cursos de pós-graduação 2 

Outros 1 

Fonte: Elaboração do autor. 

Quando analisamos conjuntamente as informações nas tabelas 10 e 11, notamos que os 

três níveis de ensino mais pesquisados foram: ensino fundamental II, ensino médio e ensino 

superior. Desse modo, quando consideramos que esses três níveis de ensino com as instâncias 

públicas responsáveis por eles, temos como resultado as instituições estaduais e federais como 

as mais pesquisadas. Vale ressaltar que, de acordo com o período (2005-2012) no qual as 

produções se inserem, verificamos que muitas delas, sobretudo as mais antigas, trazem o 

ensino fundamental II como sendo de responsabilidade do Estado. Além disso, as 

universidades estaduais e federais, também, foram utilizadas como campos de pesquisa, 

principalmente, os cursos de licenciatura em Pedagogia e Ciências Biológicas. 

Portanto, as informações discutidas nessa seção, tanto com relação às características 

técnicas quanto aos procedimentos metodológicos nas pesquisas analisadas, foram no intuito 

de demonstrar de que modo vem sendo apresentados esses aspectos nas produções 

acadêmicas que fizeram parte de nosso estudo. Assim, buscamos apresentar um panorama 

geral das particularidades técnicas e, também, as perspectivas metodológicas das 30 

dissertações e teses defendidas entre 2005 e 2012, as quais estudaram a temática saberes 

docentes no ensino de Ciências e Biologia. 
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CAPÍTULO 4 - SABERES DOCENTES TRATADOS NAS DISSERTAÇÕES E TESES 

 

Ao colocarmos em evidência a composição dos saberes dos professores, seus 

elementos explicativos e o lugar em que eles ocupam na profissão docente, percebemos que 

estes saberes são inerentes à prática, porém, não exclusivos dela. Ao seu modo, entendemos 

que eles contribuem para o "ser-professor", abarcando a história de vida pessoal de cada 

sujeito e os conhecimentos adquiridos ao longo da formação profissional. Além disso, estes 

mesmos saberes são ajustados, adaptados, (re)configurados pelo educador, no intuito de 

alcançar os objetivos de ensino.  

Nessa perspectiva, refletir sobre o lugar dos saberes requer, não apenas uma 

catalogação técnica de "onde", "como" ou "quando” eles são mobilizados pelos professores, 

mas perceber que estes saberes não são estáticos. Antes, estes saberes estão em constante 

movimento e são dotados de uma dinâmica que lhe é particular, misturando-se com a 

subjetividade de cada indivíduo, inserindo a prática pedagógica num contexto pessoal, 

reflexivo e de constante evolução, sendo constituídos, portanto, de características peculiares. 

Para a análise das pesquisas publicadas sob a forma de dissertações e teses, buscamos 

identificar o modo como os saberes eram apresentados em cada uma das produções, 

resultando na construção de três categorias: “A docência e os saberes pré-profissionais”, 

“Saberes docentes sistematizados: identificando saberes disciplinares e da formação 

profissional nas produções acadêmicas” e “Saberes experienciais: reflexões sobre o ‘ser-

professor’ e suas práticas”. 

Neste capítulo, discutiremos os dados da pesquisa que se relacionam diretamente com 

os saberes docentes e refletiremos a respeito do uso desses saberes no ensino de Ciências e 

Biologia, sendo muitas dessas reflexões dialogadas com os autores Tardif, Gauthier et al. e 

Shulman. Nesse sentido, dividimos o capítulo em seções, sendo cada uma delas corresponde a 

uma categoria 

 

4.1 A docência e os saberes pré-profissionais 

 

Ao enveredarmos pelos caminhos que conduzem à docência, certamente 

encontraremos os saberes pré-profissionais como ponto de partida à profissão docente. 

Entendemos que o conhecimento desses saberes e da história de vida dos professores de 

Ciências e Biologia e, também, daqueles que estão em formação são fundamentais para a 

compreensão das motivações e dos referenciais que os influenciaram na escolha da profissão, 
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na maneira de conduzirem suas práticas pedagógicas e no modo como eles se veem enquanto 

docentes.  

De fato, a docência possui algumas peculiaridades que não estão presentes em outras 

profissões, a exemplo do tempo em que o aluno passa em sala de aula ao longo do período 

escolar, o qual está em torno de 15.000 horas, segundo Tardif (2014). Consequentemente, o 

contato direto com o professor e com a escola tem uma forte influência sobre a vida daqueles 

que escolhem a docência como profissão, e as pesquisas sobre os saberes docentes indicam 

isso.  

Embora a produção dos saberes pré-profissionais tenha origem antes da inserção do 

indivíduo numa instituição de ensino superior e do próprio exercício docente, os dados 

encontrados em nossas pesquisas apontam que estes saberes possuem uma grande influência 

na prática pedagógica de cada professor e na construção de sua identidade profissional, como 

podemos observar nos fragmentos a seguir. 

 

Outro dado levantado junto aos estudantes de Pedagogia foi em relação à 

percepção sobre o ensino de Ciências vivenciado quando da época de sua 

escolarização básica. [...] Este dado apresenta-se necessário [...] por integrar 

o conjunto de saberes que os professores apresentam e que podem — e são 

— acessados no momento de sua prática pedagógica. [...] Os saberes dos 

professores, organizados tipologicamente (TARDIF, 2002, p.63), indicam 

que dois dos cinco apresentados residem em experiências que não se 

relacionam a sua profissionalização: os saberes pessoais e os provenientes da 

formação escolar anterior (D. 25). 

 

[...] apontam também para a necessidade dos professores constituírem uma 

identidade profissional a partir da utilização dos vários saberes elaborados 

antes, durante e após a formação inicial (D. 15). 

 

[...] a pesquisa ora desenvolvida, se aproxima do pensamento de Veiga 

(2008), ao afirmar que, a identidade docente é uma construção que permeia a 

vida profissional desde o momento de escolha da profissão, passando pela 

formação inicial e pelos diferentes espaços institucionais em que se 

desenvolve a profissão, o que lhe confere uma dimensão no tempo e no 

espaço (T. 02). 

 

Desse modo, percebemos que as fontes e os desdobramentos destes saberes no dia a 

dia em sala de aula são bastante variados. Nesse sentido, concordamos com Tardif (2014) 

quando diz que alguns dos saberes pré-profissionais estão situados fora do trabalho cotidiano 

e são permeados por uma espécie de sincretismo, pois não está circunscrito numa unidade 

teórica ou a uma única concepção sobre a prática. Tais saberes podem ser considerados como 

biográficos e pragmáticos. Biográficos, porque mesmo sendo provenientes de origens 
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diversas, possuem certa coerência e resultam da confluência de vários fatores relacionados à 

história de vida, ao período escolar, ao contexto cultural e social, aos atores educativos e às 

experiências que cada professor teve antes de iniciar sua formação ou de exercê-la. E são 

pragmáticos, por estarem ligados tanto ao trabalho quanto ao trabalhador e, sendo utilizados 

por este no exercício da profissão, tornando-se saberes práticos, os quais são mobilizados, 

modelados e adquiridos pelo professor no cotidiano de sua profissão. 

A nossa pesquisa sugere essa perspectiva dos saberes pré-profissionais, visto que “[...] 

os saberes adquiridos durante a trajetória pré-profissional [...], têm um peso importante na 

compreensão da natureza dos saberes, do saber-fazer e do saber-ser que serão mobilizados e 

utilizados [...] no próprio exercício do magistério” (TARDIF, 2014, p. 69). Identificamos que 

em algumas produções acadêmicas os autores não evidenciavam explicitamente a presença 

desses saberes, já em outras isso ficava notório, conforme verificamos nos trechos: “[...] as 

professoras entrevistadas relataram experiências com antigos professores que determinaram 

sua forma de atuar” (D. 04); “A fala de Ana confirma a influência do período da escolarização 

básica na formação da personalidade docente, [...], exposto constantemente a diferentes 

modelos que irão influenciar positiva ou negativamente a futura prática profissional” (D.01).  

Vemos nesses excertos e nas produções analisadas que, de fato, as experiências 

vividas na fase pré-profissional criam identidades e modelam a prática cotidiana de cada 

professor. Na medida em que ele encontra situações em sala de aula nas quais existe a 

necessidade de um posicionamento com vistas a alcançar os objetivos do ensino, o docente 

mobilizará os seus saberes e fará uso das ferramentas que lhes são fornecidas sob a influência 

dos fatores relacionados à sua história de vida, ao ambiente familiar, à postura dos antigos 

professores da escola, as experiências escolares vividas e de outros elementos que compõem 

os saberes pré-profissionais, os quais são determinantes para a formação da sua identidade 

profissional e para a atuação em sala de aula. 

Além desses fatores, devemos levar em conta aspectos da história biográfica desses 

sujeitos que transcendem o ambiente da sala de aula e da escola. Nesse sentido, acreditamos 

que os saberes elaborados antes da formação inicial também incluem vivências 

compartilhadas em outros espaços, como igrejas, clubes, movimentos sociais, projetos 

educacionais, roda de conversa entre amigos e pelos próprios gostos e predileções pessoais. 

Não podemos restringir a aquisição dos saberes biográficos ao contexto escolar, pois, a nosso 

ver, eles escapam dessa delimitação.  Há professores de Ciências e de Biologia que afirmam 

ter escolhido cursar Ciências Biológicas para estudar uma temática que lhes gerou bastante 

curiosidade na infância ou na adolescência. Em outros casos, podemos encontrar pedagogos 
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que escolheram cursar pedagogia para aprender a ensinar seus filhos ou por gostarem muito 

de crianças. Esses são apenas alguns exemplos que ilustram a diversidade de fatores que 

influenciam na escolha pela profissão docente e, certamente, reverberam na prática 

pedagógica desses profissionais. 

Todavia, em nossa pesquisa, identificamos que as discussões sobre os saberes pré-

profissionais nas produções acadêmicas se aproximam do pensamento de Tardif (2014), o 

qual associa esses saberes à influência de antigos professores, ao ambiente escolar e familiar 

de cada sujeito.  

Nessa perspectiva, percebemos que os saberes pré-profissionais estão relacionados à 

motivação para a docência por parte dos colaboradores17 das pesquisas.  Assim, identificamos 

que a influência familiar contribui de modo bastante significativo pela escolha da profissão, 

sobretudo, quando há parentes próximos que a exercem, como pais, mães, tios e tias, como 

indica D. 04: “[...] a maioria delas vinha de família de professores [...]. Esta afirmação se 

confirma na fala de uma das professoras entrevistadas que lecionam Ciências, quando 

questionada sobre como e por que se tornou professora?”. Nesse sentido, podemos observar 

que a professora em questão foi motivada pelo ambiente familiar – uma das fontes dos saberes 

pré-profissionais – na escolha profissional.  

Em T. 02, também verificamos essa forte ligação entre esses saberes e a preferência 

pelas Ciências Biológicas: “Com relação à escolha pela área da Biologia, encontramos 

diversas justificativas, entre elas, [...] alguns fatores ocasionais vivenciados pelas várias 

histórias de vida, a influência de ex-professores [...]”. Desse modo, entendemos que saberes 

contribuem de modo bastante significativo na escolha da profissão docente e, de acordo com 

as dissertações e teses analisadas, os professores que nutriam desde a infância ou juventude o 

desejo pela docência tiveram o ambiente familiar e escolar como determinantes na escolha 

profissional. Notamos, ainda, que alguns colaboradores das pesquisas relataram ter escolhido 

ser professores porque sentiam prazer em ajudar aos colegas em sala de aula, sendo essa 

atitude uma motivação para seguir essa profissão. 

Outro ponto sugerido pelas produções acadêmicas diz respeito às próprias pretensões 

pessoais dos colaboradores com respeito à profissão. Uns enxergavam a docência como um 

                                                           
17 Escolhemos o termo “colaboradores” para nos referirmos aos sujeitos participantes das pesquisas em alguns 

momentos ao longo do texto. Entendermos que eles colaboram para a construção da pesquisa na qual estão 

participando e por considerá-los como produtores de saberes, assim como os próprios pesquisadores. 

Concordarmos com Tardif (2014) no que se refere à participação dos professores de profissão e mesmo daqueles 

que estão em formação como copesquisadores. Portanto, a nossa postura é no sentido de valorizar estes 

colaboradores, reconhecendo-os como tais e estimulando novas formas de pesquisa. 
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desafio pessoal; outros, como um meio de aumentar sua autoestima, por ser uma profissão na 

qual se supõe que o professor seja sempre o “centro das atenções” de seus alunos, conforme 

indica o fragmento a seguir: 

 

Através desses discursos, é possível perceber que os estímulos dessas 

professoras, enquanto alunas, partiram [...] também das questões ligadas à 

autoestima, como ressalta [...] ao sublinhar a importância da “premiação” da 

educadora pelo trabalho realizado pelos estudantes (D. 04). 
 

Nesse sentido, Tardif (2014) ressalta que a escolha da profissão perpassa pela 

construção desse tipo de saber e que este se reflete de algum modo na formação inicial dos 

professores ou no exercício da profissão. Desse modo, compreendemos que, ao longo da 

trajetória de vida do professor, há aquisição de saber, a começar pelo pré-profissional, e este 

se associa aos demais saberes por meio da seleção do que deve ser considerado de suas 

experiências escolares, formativas e profissionais já construídas, das crenças pessoais, das 

influências positivas ou negativas de professores que marcaram a sua trajetória e do meio 

social e cultural no qual ele está inserido. Este processo seletivo ocorre constantemente e é 

utilizado de acordo com a necessidade de cada docente em contextos de ensino variados, 

entretanto, os professores se dão conta dos saberes que possuem quando são também 

estimulados a pensar sobre eles, como no caso apresentado no fragmento a seguir:  

 

As professoras parecem começar a compreender que é importante ter o 

domínio das ideias que circulam em sala de aula [...]. Estas observações das 

professoras, mais uma vez, reforçam as ideias defendidas por Tardif de que 

os saberes docentes são inconscientes e implícitos. Na medida em que foram 

provocadas pelo debate as docentes procuraram exemplos de suas 

experiências cotidianas e os articularam com as ideias novas apresentadas 

(D. 08).  

 

Nessa perspectiva, a profissão docente se constitui como um processo de socialização 

que se constrói ao longo do tempo por meio da aquisição de conhecimentos provenientes de 

diversas fontes, como numa rede de saberes. Nessa rede, os saberes pré-profissionais formam 

uma espécie de ponto de partida para essa construção, sendo utilizados ora como referenciais 

para a prática cotidiana do professor na forma de preconcepções que foram herdadas do 

período escolar, ora como expressão das influências absorvidas ao longo da trajetória de vida. 

Ademais, os saberes adquiridos antes do período da formação inicial podem servir 

como um obstáculo para o aprendizado do próprio licenciando quando eles interferem 

negativamente, a exemplo de alguma dificuldade na aprendizagem dos conteúdos de alguma 
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disciplina no período escolar, fato que é bastante comum entre os alunos, visto que cada um 

possui afinidades e potencialidades que lhes são particulares. O fragmento a seguir apresenta 

estes elementos:  

 

A Professora PB [...] teve dificuldades na disciplina de História. Observamos 

que seu entendimento sobre a História reflete na sua compreensão sobre a 

História da Ciência: “[...] mas mesmo no ensino médio eu tinha facilidade 

em Biologia, ao contrário de História, que eu não aprendi nada". No decorrer 

da pesquisa, observamos que tal concepção sobre a disciplina de História 

formulada pela Professora PB durante sua formação escolar interferiu no seu 

conceito sobre a História da Ciência. (D. 27). 
 

Assim, chamamos atenção para a necessidade de que o ensino de Biologia seja tratado, 

independentemente do nível de ensino, numa perspectiva histórica, pois, somente assim, será 

levado em consideração o contexto histórico tanto do surgimento quanto de desenvolvimento 

desses conteúdos, bem como suas bases epistemológicas. Com efeito, amplia-se a visão do 

ensino de Biologia, dando aos alunos oportunidade de entender os conhecimentos biológicos 

em seus respectivos contextos históricos, origem e desenvolvimento. 

Retornando às reflexões sobre o saber pré-profissional, entendemos que este pode 

servir de subsídio ao professor em sua própria formação e no desenvolvimento do seu fazer 

pedagógico. O fragmento da D. 25 elucida esta perspectiva:  

  

[...] é preciso entender como este corpo de saberes ressoa tanto na formação 

quanto na futura prática profissional destes sujeitos. [...] Logo, é mister o 

empreendimento de esforços junto a estes estudantes em formação quanto 

aos mecanismos que, a partir do acesso destes saberes pré-profissionais, 

sejam adequados para a (re)construção destes conhecimentos na formação 

inicial. Uma das possibilidades que começou a ser percebida foi a 

incorporação dos conteúdos escolares após ou associado ao trabalho com os 

temas centrais de Ciências Naturais que estão propostos na ementa do 

componente curricular de Fundamentos do Ensino, assim como um diálogo 

efetivo, ou até mesmo um trabalho em parceria, com a disciplina de 

Metodologia do Ensino, ao considerarmos a indissociabilidade teoria-prática 

tão reclamada nos cursos de formação de professores.  

 

No trecho supracitado, verificamos que um dos pontos centrais dessa discussão diz 

respeito à importância que deve ser dada aos conhecimentos provenientes do ambiente 

escolar. Uma explicação dada por ela, a qual é fruto do seu contexto de pesquisa, é que, pelo 

fato de a formação dos pedagogos ser considerada como “polivalente” e ser nítido que não há 

um aprofundamento conceitual específico para o Ensino de Ciências Naturais no curso de 

Pedagogia pesquisado, a possibilidade de uma maior proximidade com os saberes específicos 
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ocorre por meio dos saberes pré-profissionais obtidos pelos licenciandos durante a Educação 

Básica. Nesse sentido, a formação escolar para os conhecimentos específicos das diferentes 

áreas do conhecimento torna-se um locus formativo e, como ressalta a autora, deve ser 

aproveitado pelos cursos de formação de professores. 

Assim, no panorama apresentado aqui, pudemos identificar que as produções 

acadêmicas analisadas tratam o saber pré-profissional com certa padronização – ambiente 

escolar, influência dos antigos professores e familiares, disposições pessoais que fazem alusão 

à profissão docente –, dos fatores que contribuem para a sua construção pelos professores. 

Entretanto, ressaltamos que essa padronização não se refere à uniformidade ou repetição de 

acontecimentos a todos os professores, mas, como afirmam Tardif e Raymond (2000), diz 

respeito às fontes de origem desses saberes.  

Por outro lado, acreditamos que a aquisição de saberes pré-profissionais e a sua 

influência na escolha pela profissão docente pode ter outras fontes de origem que não estejam 

diretamente relacionadas à escola ou a algum processo de escolarização. Nesse sentido, 

entendemos que existem outros elementos que contribuem para a formação pré-profissional 

desses sujeitos, os quais podem se relacionar a questões pessoais (sonhos, desejos, traumas, 

conflitos, ausências) e a outros aspectos que envolvem a história biográfica deles. 

Para além disso, verificamos que os saberes pré-profissionais são utilizados na prática 

pedagógica do professor de forma consciente ou inconsciente, projetando-se nela de algum 

modo, seja como fruto de experiências escolares rememoradas pelo docente, seja pelas 

motivações que o conduziram à docência, ou, ainda, pelos conhecimentos teóricos e práticos 

que foram reformulados ou reforçados no decorrer da formação inicial. Enfim, percebemos 

nesta categoria que esses saberes não estão circunscritos apenas numa condição pré-

formativa, mas transcendem esse limite, refletindo em diversos aspectos relacionados à 

docência e a própria vida de cada sujeito. 

 

 

4.2 Saberes docentes sistematizados: identificando saberes disciplinares e da formação 

profissional nas produções acadêmicas  

 

Para entendermos a existência de uma variedade de fontes dos saberes docentes e a 

condição plural, estratégica e heterogênea em que eles se apresentam, buscamos identificar 

nas dissertações e teses catalogadas em nossa pesquisa de que modo essas e outras 
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características são apontadas nas produções acadêmicas, considerando as diferentes formas e 

contextos nos quais estes saberes são expressos. Vale ressaltar que, na análise desta categoria, 

tomaremos como argumento as tipologias apresentadas por Tardif (2014) e Gauthier et al., 

(2013) quanto aos saberes disciplinares e da formação profissional que foram identificados 

nas produções acadêmicas. 

Ao considerar o cenário atual da formação docente, percebemos que, com o passar das 

décadas e com o advento da industrialização, o corpo docente tem se tornando cada vez mais 

especializado, conforme anuncia Tardif (2014). Nesse sentido, consideramos que existe uma 

transmissão de saberes sistematizados, tanto durante o processo de formação inicial quanto no 

decorrer da trajetória profissional de cada docente. Esse autor acrescenta que a produção 

desses saberes ocorre fora do contexto da escola. Desse modo, ao nos referirmos sobre 

saberes disciplinares, dimensionamos esse tipo de saber como um corpo de conhecimentos 

específicos que são transmitidos na universidade (TARDIF, 2014; GAUTHIER et al., 2013). 

Do mesmo modo, consideramos os saberes da formação profissional como externos à 

prática docente. Para Tardif (2014), existe certa doutrinação durante a formação inicial dos 

professores no que diz respeito ao que é aprendido pelos licenciandos nas universidades, 

porque os conhecimentos que ali são trabalhados têm caráter estritamente científico, o que 

torna a prática docente mesclada de racionalidade técnica e de normatização. Além disso, é no 

decorrer da formação inicial que o professor tem o primeiro contato com as Ciências da 

Educação e, através deste contato, são apreendidos os conhecimentos pedagógicos, cuja 

função principal é formar o futuro profissional pedagogicamente para a realidade de sua 

profissão, isto é, para o ensino.  

Por outro lado, a análise das dissertações e teses em nossa pesquisa aponta que esses 

saberes, na maioria das vezes, não se harmonizam com o cotidiano do professor, como 

podemos observar nos excertos a seguir:  

 

A minha maior dificuldade é ter um maior aprofundamento nessa área. A 

partir do momento que eu estudar, eu vou conseguir ver o que é mais 

interessante pra passar ao aluno. O que é mais difícil para nós é a falta de 

conhecimento e é depender desse material que muitas vezes está de modo 

precário, errado”. Esse contexto gera algumas dificuldades para a efetiva 

aproximação da História da Ciência com as situações cotidianas da sala de 

aula, tanto pela qualidade dos livros e manuais didáticos utilizados, quanto 

pelas dificuldades resultantes das lacunas na formação dos professores (D. 

27). 

 

[...] a vivência na sala de aula, ou seja, a prática da sua profissão, a sua 

experiência em sala, foi o que aprimorou os seus saberes de formação e 
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curriculares: “[...] acredito eu que fui como a da grande maioria, aprendendo 

dia a dia dentro da sala de aula. Infelizmente a faculdade não prepara o 

professor para isso, é mais conteúdo, falta didática [...]” (D. 19). 

 

[...] no início da carreira docente os mesmos acreditavam que os 

conhecimentos adquiridos na instituição formadora seriam suficientes para 

exercer sua atividade profissional, os quais seriam transmitidos aos alunos. 

No entanto, perceberam que na sua ação pedagógica estes saberes de 

formação não foram suficientes para dar conta dos problemas advindos da 

sua prática (D. 24). 

 

Os fragmentos evidenciam que existe uma dissonância entre os saberes que são 

apreendidos externamente à prática e as reais necessidades dos professores no que diz respeito 

à formação para se fazer uso desses saberes de modo eficiente. Percebemos que a falta de 

orientação durante a formação inicial, tanto teórica quanto metodológica, compromete vários 

aspectos no ensino. Um deles se relaciona ao fornecimento de conhecimentos específicos da 

área, porém, sem o devido preparo do professor, a fim de que ele seja capaz de transformar o 

conhecimento científico em ensinável (CARMO; SELLES, 2013). Podemos identificar esse 

fato quando uma colaboradora de D. 19 relata que “infelizmente a faculdade não prepara o 

professor para isso, é mais conteúdo, falta didática [...]”. 

Outro fator se refere ao não aprofundamento dos conhecimentos específicos, tornando-

se, portanto, um ponto limitante para o professor, pois restringe o seu avanço no 

desenvolvimento de uma ação pedagógica que cumpra os objetivos pretendidos para 

aprendizagem do conteúdo. Em consequência disso, verificamos também que esse professor 

busca por suporte teórico em livros didáticos, apostilas e sites na internet sem a segurança de 

que estes possam estar corretos. Nesse sentido, é requerido um maior cuidado por parte do 

professor, visto que a falta de saber disciplinar pode comprometer a sua avaliação acerca da 

confiabilidade daquela fonte.  

Assim, mesmo acreditando que a estratégia encontrada pelos professores seja 

importante, isso não desresponsabiliza a formação inicial em seu papel fundamental, isto é, 

dar conta de fornecer todo o suporte teórico e metodológico necessários para que o docente 

exerça sua profissão com qualidade. Logo, chamamos a atenção para o fato de que “[...] em 

sua prática, o docente não pode adquirir tudo por experiência. Ele deve possuir também um 

corpus de conhecimentos que o ajudaram a ‘ler’ a realidade e enfrentá-la” (GAUTHIER et al., 

2013, p. 24). Nesse contexto, acreditamos que esse “corpus de conhecimentos” se refere aos 

saberes disciplinares, curriculares e da formação profissional, os quais interferem diretamente 
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na prática pedagógica dos professores, no seu desenvolvimento profissional do docente e, 

consequentemente, no ensino. 

 Embora os saberes disciplinares façam referência aos conhecimentos específicos de 

uma área do conhecimento, que, em nosso caso, diz respeito à área de Ciências Biológicas, os 

reflexos que eles exercem na prática cotidiana dos professores são diversos e significativos e, 

de modo algum, devem ser desconsiderados. Deste modo, o processo analítico que realizamos 

nas produções sobre esses saberes foi no intuito de identificar o modo como eles são expostos 

e interpretados por seus autores e a maneira como eles são introjetados, executados e 

percebidos pelos colaboradores das pesquisas. Ademais, buscamos refletir sobre as 

características mais apontadas pelos autores e as relações estabelecidas entre este saber e os 

demais saberes, os contextos de produção e a prática à formação docente.  

Neste momento, direcionamos nossa atenção aos saberes disciplinares que são 

apresentados nas dissertações e teses e verificamos que a expressão e percepção deles por 

parte dos colaboradores ocorrem de forma bastante variada. Foram encontradas as seguintes 

menções: 

 

O mais provável é que, pelas próprias características dos saberes, as 

professoras só tenham percebido existência desses saberes (mesmo que não 

os explicitem em suas falas) quando confrontadas com a prática cotidiana. 

[...] Destaca-se que Ana cursou Licenciatura Curta em Ciências e é provável 

que isto aguce a sua percepção sobre as carências, em relação aos conteúdos 

específicos da área de Ciências Naturais, no curso de Magistério. E, mesmo 

sendo formada em um curso que habilita professores para o ensino de 

Ciências, Ana não se sente satisfeita com a formação recebida. Essa 

observação é interessante, pois, no início desta investigação imaginávamos 

que essa percepção fosse exclusiva de professores sem formação especifica 

na área de Ciências Naturais (D. 01). 

 

Os saberes docentes emergiram efetivamente de uma forma integrada, isto é, 

os saberes disciplinares. [...] Direcionando nossa atenção para os saberes 

docentes da professora nessa aula, identificamos os disciplinares durante 

toda a explanação do conteúdo. Entretanto, percebemos que a expressividade 

desses saberes não se ajustava a compreensão dos alunos (D. 12). 

 

[...] Alfredo tenta encontrar uma maneira de transformar os saberes das 

disciplinas que teve em saberes que possam ser transmitidos aos alunos. É a 

chamada "Transposição Didática”, que faz parte do conjunto de saberes 

pedagógicos recebidos por ele na universidade (D. 15). 

 

 

Ao refletirmos sobre os aspectos apresentados nos fragmentos anteriores, verificamos 

em D. 01 que a professora Ana demonstra insatisfação com respeito aos saberes disciplinares 

que recebeu durante a formação inicial, considerando estes como insuficientes para o seu 
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exercício profissional. Ainda sobre D. 01, observamos que a percepção da carência com 

respeito aos saberes disciplinares de Ciências Naturais não é exclusiva daqueles professores 

que possuem formação específica na área, mas abrange a todos os docentes que trabalham 

com essa disciplina, seja com graduação na área ou não.  

Além disso, um dos pontos mais apontados pelas produções acadêmicas que 

analisamos trata-se precisamente da deficiência em relação aos saberes disciplinares dos 

professores que atuam nas disciplinas de Ciências ou Biologia. Tal deficiência se refere a 

diferentes aspectos, como identificamos nos excertos anteriores. De acordo com essas 

dissertações, os principais pontos se referem à falta de ajuste, por parte dos professores, para 

que os saberes disciplinares sejam compreendidos pelos alunos, como visto em D. 12 e à 

insuficiência na articulação entre saberes didático-pedagógicos e saber disciplinar para 

realizar mediação didática, apresentado por D. 15. Entretanto, entendemos que esse discurso 

não pode servir para culpabilizar as vítimas, isto é, os professores, como os únicos 

responsáveis pela falta de ajuste entre os conhecimentos escolares e os conhecimentos 

específicos recebidos na graduação, ou, por não conseguirem mediar estes conhecimentos a 

fim de torná-los mais acessíveis aos alunos. Diante disso, reforçamos a ideia de que os cursos 

de formação de professores são responsáveis pelo fornecimento de todo arcabouço teórico e 

didático-pedagógico necessário para que os futuros docentes possam exercer a profissão com 

qualidade. 

Outro ponto que nos chama a atenção nesses excertos é o fato de que apenas possuir os 

conhecimentos específicos não é suficiente para o desenvolvimento profissional, invalidando 

qualquer ideia de que para ensinar basta conhecer o conteúdo. Defendemos aqui que a 

profissão docente é um “ofício feito de saberes” (GAUTHIER et al., 2013) e, portanto, existe 

a necessidade de que outros saberes sejam mobilizados pelo professor para se alcançar os 

objetivos do ensino. 

Constatamos também que, quando o professor mobiliza os saberes disciplinares, torna-

se possível construir uma integração curricular entre conhecimentos de áreas diferentes, 

favorecendo abordagens interdisciplinares dos conteúdos. Em D. 19, observamos essa relação: 

“[...] saberes disciplinares, no caso, a Biologia, de uma forma a ‘costurar’ essas ciências; [...] 

o saber disciplinar [da Biologia] está presente. Aqui já percebemos uma aproximação da 

Biologia a uma abordagem geocientífica”. Assim, percebemos a integração curricular entre os 

conhecimentos geocientíficos e aqueles relacionados ao ensino de Ciências e Biologia.  

Além disso, identificamos que o modo de apropriação desse saber não é delimitado 

pela formação inicial. Desse modo, o professor lança mão de outros meios para obtê-lo e, em 
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razão disso, passa a adquirir e desenvolver outros saberes a partir da prática e em 

confrontação com os desafios inerentes à sua profissão, como afirma Nunes (2001). Os 

fragmentos a seguir apontam: 

 

Ao questionarmos a Professora PB, na entrevista sobre sua visão da História 

da Biologia nos livros didáticos, se existia algum tema na História das 

Ciências que a desagradava, obtivemos a seguinte resposta: “Não tem 

nenhum tema que eu não goste, mas, para se trabalhar alguns, eu preciso 

estudar mais. Ainda tenho bastante dificuldade porque também me falta 

conteúdo, o que me deixa insegura”. Essa fala indica-nos uma autocobrança 

pela autonomia docente e a importância de saberes disciplinares para a 

superação das dificuldades e inseguranças resultantes das lacunas de sua 

formação inicial (D. 27). 

 

[...] parece que a urgência em resolver a fragilidade dos conteúdos 

específicos reside apenas na construção desse conhecimento por parte dos 

estudantes, pois serão estes os saberes acessados posteriormente para o 

aprofundamento conceitual em sua formação profissional. Contudo, não é 

este apenas o foco de mudança. Entendemos ser este o reflexo de uma 

relação dialógica em que o sujeito professor é igualmente responsável por 

esta construção (D. 25). 

 

Por outro lado, entendemos que, ao longo da formação acadêmica dos professores, há 

uma contínua aquisição de saberes disciplinares que formam um arcabouço teórico específico 

para atuação profissional de todos aqueles que estão inseridos nesse processo. Mas 

encontramos indícios nos documentos analisados de que nem sempre estes saberes estão em 

sintonia com as necessidades dos docentes para a atuação em sala de aula por dois motivos 

principais: o cenário da formação deficitária relacionado ao ensino de Ciências para aqueles 

que não são da área, mas possuem habilitação para lecionar em quase todas as disciplinas dos 

segmentos de educação infantil e ensino fundamental I, a exemplo dos pedagogos, e a 

carência na formação inicial dos conhecimentos específicos com respeito ao ensino de 

Ciências e Biologia para aqueles que são da área de Ciências Biológicas ou Naturais.  

Em se tratando do primeiro motivo, o qual diz respeito aos conhecimentos dos 

conteúdos das Ciências Naturais para a formação de pedagogos, as produções analisadas 

sinalizam para uma maior valorização dos saberes pedagógicos em detrimento dos saberes 

disciplinares. Tal fato nos alerta para a qualidade da formação docente daqueles que atuam na 

educação infantil e no ensino fundamental I, no que tange aos conhecimentos específicos das 

diferentes disciplinas e, mais especificamente, Ciências Naturais. O trecho da D. 12 destaca:  

 

[...] podemos mencionar que os saberes pedagógicos se expressaram com 

mais relevância do que os saberes disciplinares (adequados para a educação 
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infantil) [...], nos levando a relacionar a formação que receberam com a 

atuação em sala de aula. [...] A análise das sequências discursivas nos 

possibilitaram acompanhar a articulação dos saberes disciplinares e 

pedagógicos, tendo os saberes pedagógicos se constituído como a base para 

a expressividade dos saberes disciplinares [...] (D.12). 

 

 

Segundo a autora de D. 12, existe uma deficiência na formação das professoras de 

educação infantil com respeito aos saberes disciplinares relacionados às Ciências Naturais; 

consequentemente, essa deficiência resulta na expressão mais acentuada dos saberes 

pedagógicos por parte das docentes pesquisadas, como é mencionado em sua fala: 

“Finalmente, a interpretação da análise realizada enfatiza que existe relação entre a deficiente 

oferta de disciplinas na área de Ciências Naturais específicas para a educação infantil, que se 

reflete na expressão dos saberes docentes pedagógicos e disciplinares”. 

Outro episódio relevante sobre esse assunto é a diferença no nível da formação inicial 

das professoras que atuam em um mesmo segmento de ensino (por exemplo, aqueles que 

lecionam apenas na educação infantil, ou apenas no ensino médio), uma vez que muitos 

docentes atuantes na educação infantil e no ensino fundamental I possuem apenas formação 

em magistério ou normal médio. No contexto de pesquisa da dissertação D. 12, a autora 

identifica que a atuação de duas professoras que trabalham na mesma série não garante 

uniformidade de tratamento dos saberes disciplinares, pois essas professoras tiveram 

formação inicial diferenciadas, uma cursou ensino superior em Pedagogia e a outra fez 

técnico-magistério. Em consequência disso, aquela que teve formação superior apresentou os 

saberes disciplinares em um nível muito elevado para crianças da educação infantil, exigindo 

delas uma abstração além da que a sua capacidade cognitiva pode lhes oferecer, fato que 

interfere diretamente no alcance dos objetivos educacionais relacionados a este nível de 

ensino, como afirma. Esse fato identificamos neste trecho: 

 

Atentamos para os saberes disciplinares expressados pela Professora B e 

reconhecemos sua expressividade diante do tratamento científico conferido 

aos conteúdos trabalhados nas aulas, entretanto, não se apresentaram 

ajustados à faixa etária de crianças de 4 a 6 anos, o nível da discussão em 

grande parte das aulas estava mais elevado, ficando evidente a dificuldade 

do aluno em participar da discussão (D. 12). 

 

Diante desse quadro, é oportuna uma reflexão sobre os objetivos da formação inicial 

para licenciandos. Uma das principais finalidades dos cursos de licenciatura é que os egressos 

desses cursos sejam capazes de desenvolver habilidades e competências para que possam 
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realizar o processo de mediação didática. Por meio dos conhecimentos pedagógicos e 

didáticos que recebeu em sua formação, bem como do arcabouço teórico que possui sobre um 

determinado assunto, o professor deve ter a capacidade de, através da mediação didática, 

reconfigurar o conhecimento específico e torná-lo num conteúdo que seja apreendido pelos 

alunos, sem perder a correspondência conceitual necessária. Desse modo, o fato de o 

professor possuir uma formação superior em licenciatura exige dele a realização da mediação 

didática de modo adequado à faixa etária dos alunos, o que não é percebido no excerto 

anterior de D. 12. 

De modo geral, as produções acadêmicas analisadas, as quais tinham como um dos 

objetivos o estudo dos saberes disciplinares dos professores que atuavam tanto na educação 

infantil quanto no ensino fundamental I, concordam que existe uma carência na oferta de 

conteúdos específicos em Ciências Naturais na formação inicial dos professores que atuam 

nos primeiros níveis de ensino da educação básica. Os fragmentos a seguir demonstram essa 

realidade de modo bastante claro. 

 

Pelo menos em um momento, ao analisar o caso de ensino proposto, Ana 

deixou claro que a falta de sustentação teórica ao professor pode afetar o 

modo como ele realiza a sua prática docente. A professora ao analisar a aula 

de Cláudia sobre os animais e a sua utilidade, classificou como óbvia, e, 

implicitamente, desnecessária a pergunta dirigida aos alunos pela professora-

personagem: “Alguém conhece algum animal?” (D. 01). 

 

Trazendo à tona as impressões apresentadas pelos estudantes na coleta de 

dados realizada, observamos que quando eles reportaram-se ao fato de ser ou 

não suficiente o conhecimento científico que trazem — neste caso já 

entendidos enquanto saberes disciplinares, traduzidos em conteúdos que 

serão trabalhados em sua atuação docente, 77% dos pesquisados consideram 

não o terem ou tê-lo de forma ainda muito rudimentar: "Acredito que ainda 

não tenho conhecimentos suficientes para o ensino de Ciências, tendo em 

vista que a minha formação básica não contemplou muitos conteúdos 

importantes para a minha atuação em sala de aula [...] (P.1)" (D. 25). 

 

[...] sobre de que maneira os cursos de formação de professores estão 

tratando o ensino das Ciências Naturais e ao mesmo tempo apontando para 

um dos nossos objetivos específicos que se propôs analisar as relações entre 

os saberes identificados e a formação inicial, filiando-se a Gauthier et al., 

(2006), argumentamos que os cursos de formação de professores na sua 

grande maioria não oferecem teorias fundamentadas na prática docente, 

contrariamente impõem teorias abstratas à realidade cotidiana. Nossa crítica 

aponta para a formação pedagógica genérica e superficial e paralelamente a 

formação estritamente específica do conteúdo. Além disso, nossa 

argumentação promove a justificativa da prática permeando todo o curso. 

Partimos do pressuposto requerido para o contexto atual e a formação do 

professor pela pesquisa (D. 12). 
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Diante desse contexto, identificamos que as pesquisas analisadas demonstram que, 

talvez, nos cursos de pedagogia exista uma forte ênfase no como ensinar, secundarizando a 

valorização, também, do domínio do que será ensinado, e, por isso, a formação destes 

professores tende a realçar, sobremaneira, os saberes didático-pedagógicos em detrimento dos 

saberes específicos relacionados às Ciências Naturais. Por essa razão, corroboramos a 

afirmação do autor de D. 01, que diz: “[...] fica latente a necessidade de realizar-se pesquisas 

que abordem de modo mais aprofundado os saberes relacionados aos saberes das disciplinas 

específicas e dos saberes relacionados à concepção do currículo escolar e seu planejamento”. 

Além disso, as produções acadêmicas analisadas que abordam essa temática afirmam 

ser necessárias mudanças nos programas curriculares dos cursos de Pedagogia, com vistas a 

fornecer um maior aprofundamento dos conhecimentos específicos das disciplinas, o qual seja 

suficiente para capacitar os docentes para atuarem nas diferentes áreas do conhecimento, já 

que sua formação é mais generalista. De acordo com Souza e colaboradores (2011, p. 5), 

“muito se tem questionado se realmente este profissional pode desenvolver uma prática 

pedagógica no ensino de Ciências, visto que a formação é tão geral e às vezes até difusa”. Por 

outro lado, esses mesmos autores acreditam que existem elementos no processo de formação 

dos pedagogos que podem auxiliar no desenvolvimento de uma prática mais significativa em 

Ciências. Uma dessas possibilidades seria a abordagem de temas, nas disciplinas curriculares 

de Fundamentos da Educação, que tratam de conhecimentos científicos e questões do 

cotidiano, como CTS (Ciências, Tecnologia e Sociedade), ensino de Ciências e Cidadania e 

temáticas afins.  

Em nosso ponto de vista, a adição de conteúdos relacionados às Ciências Naturais no 

currículo dos cursos de Pedagogia é para auxiliar o professor a respeito dos saberes 

disciplinares para o ensino de Ciências, a fim de que ele tenha uma formação satisfatória e 

que possa desenvolver o seu trabalho de modo qualificado. Desse modo, compartilhamos com 

Bertagna-Rocha (2013, p. 163) a ideia de que: 

 

[...] se espera do professor que deseja ensinar Ciências uma postura mais 

crítica e reflexiva frente às ferramentas pedagógicas e aos conhecimentos 

científicos (ou sobre Ciências) disponibilizados nessas ferramentas. No 

entanto, para que um sujeito seja crítico em relação a algo, espera-se também 

que ele tenha conhecimento do assunto a ser criticado ou passível de ser 

criticado. Esse professor não precisaria ser um especialista nos conteúdos 

científicos, no sentido de precisar ter uma formação docente específica em 

nível de Bacharelado, em todas as principais áreas das Ciências Naturais 

(Biologia, Física, Geociências e Química). Mas, talvez, precisasse, no 

mínimo, estar familiarizado (ou em processo de familiarização) com os 
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conteúdos científicos presentes no currículo escolar de Ciências e com a 

diversidade de formas com que esses conteúdos podem ser abordados. 

 

Portanto, é nessa perspectiva que consideramos ser necessário um maior investimento 

nos saberes disciplinares para a formação dos pedagogos. Todavia, esse investimento não 

prescinde a valorização e utilização dos saberes da formação profissional, os quais constituem 

o foco principal dos cursos de pedagogia. Essa questão é notória desde o surgimento da 

Pedagogia, no século XVII, em que o cenário do trabalho docente passa do modelo de “um 

para um” para salas de aula repletas de alunos, o que tornava inviável a utilização do modelo 

de ensino que outrora era o ideal.  Naquele momento, a Pedagogia surge como um modo de 

reflexão sobre a organização do trabalho em sala de aula, como mencionam Gauthier e 

Martineau (2001, p. 52) ao afirmarem que ela “[...] rompe com a maneira ancestral de ensinar, 

maneira essa em que só o conhecimento da matéria era o suficiente para manter a relação 

individual entre o mestre e o aluno”. Nessa nova perspectiva de trabalho do professor, 

percebemos que a Pedagogia exerce uma função significativa e essencial à prática docente, 

oferecendo a ele métodos para ensinar, instruir e educar um grupo de alunos e não apenas um 

aluno, como no modelo antigo. Com efeito, o professor teve que mudar radicalmente a sua 

maneira de dar aula, transformando-se num gestor da matéria e gestor da classe (GAUTHIER 

et al., 2013).  

Atualmente, esse quadro não mudou, pelo contrário, tornou-se ainda mais complexo e 

com novas atribuições e responsabilidades, não só para os professores de Ciências e Biologia, 

mas para os professores de modo geral, como afirmam Gatti e Nunes (2009) e Nunes e 

Oliveira (2016) e, por isso, temos ciência de que os saberes docentes, seja de qualquer 

natureza, são fundamentais para o exercício da profissão, tendo cada um deles sua 

contribuição e importância particular, pois fazem parte do repertório de conhecimentos dos 

professores, sendo acessados por eles sempre que necessário, independentemente do tipo de 

formação inicial recebida. 

Em direção diametralmente oposta à formação dos pedagogos, encontra-se a formação 

inicial dos professores que atuarão no ensino de Ciências do ensino fundamental II e em 

Biologia no ensino médio e superior. Tal fato resulta da valorização dos conhecimentos 

teóricos específicos da área e da pouca atenção dada aos saberes da formação profissional, 

isto é, aos conhecimentos didático-pedagógicos e das Ciências da Educação, como 

exemplificamos nos fragmentos a seguir. 
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[...] se solicitou à professora os motivos pelas adequações e mudanças 

realizadas na UD [Unidade Didática] produzida em grupo, ela ressaltou a 

importância dos saberes disciplinares biológicos [...]: “a deixei (a aula) um 

pouco mais biológica, coloquei temas como a origem do planeta, origem da 

vida. Fiz isso por ser a minha área, Biologia, e desta maneira poder integrar 

mais as informações [...] (D. 19). 

 

Especificamente sobre os saberes disciplinares, percebe-se que os docentes 

delegam a eles, principalmente, as razões por poderem atuar nesta profissão. 

Em função destes saberes, desenvolvem características específicas, advindas 

do estatuto epistemológico empírico-positivista de algumas áreas das 

Ciências Biológicas que, ao que tudo indica, não parece estar associado 

apenas aos pesquisadores da área (D. 22). 

 

 

Em nossas análises, é notório o enaltecimento dado aos conhecimentos específicos por 

parte dos colaboradores das pesquisas. Em linhas gerais, essa supervalorização dos saberes 

disciplinares é atribuída à herança do modelo de formação conhecido como do tipo “3 + 1”. 

De acordo com Ayres e Selles (2012, p. 98), esse modelo preconizava que “[...] após três anos 

do curso em uma área específica, obtinha-se o diploma de bacharel. Com mais um ano de 

formação pedagógica, obtinha-se o diploma de licenciado”. Atualmente, esse cenário de 

formação já foi revertido em grande parte das instituições de ensino superior, nas quais as 

disciplinas didático-pedagógicas e de práticas de ensino são oferecidas ao longo de todo o 

curso e não apenas no final dele, diminuindo, assim, a discrepância entre os saberes 

disciplinares e os da formação profissional nos cursos de licenciatura.  

Um fato relevante a ser considerado sobre a valorização dos conhecimentos 

específicos e que reflete na visão dos colaboradores das pesquisas sobre os saberes 

disciplinares biológicos diz respeito à força e legitimação dos conhecimentos científicos que 

historicamente foram sendo construídos numa perspectiva de superioridade hierárquica em 

relação aos outros tipos de saberes, como salienta Lopes (2007). Consequentemente, ao passo 

que essa hierarquia é considerada e reforçada no meio acadêmico e social, através da 

vinculação das finalidades científicas aos interesses econômicos, esse quadro é reproduzido 

na formação de professores das Ciências Exatas e Naturais e nas disciplinas escolares, que, 

em nosso caso, referem-se àquelas destinadas aos conhecimentos biológicos. 

Desse contexto, decorre o predomínio da grande ênfase que é dada pelos 

colaboradores das pesquisas analisadas aos conhecimentos teóricos adquiridos, ou, que se 

espera adquirir, durante a formação inicial dos professores de Ciências e Biologia18. A seguir, 

                                                           
18 A partir deste momento, nesta seção, quando nos referirmos aos professores de “Ciências e Biologia” em 

conjunto, fazemos alusão especificamente àqueles que atuam no ensino de Ciências do 6º ao 9º ano e aos que 

lecionam Biologia no ensino médio ou Ciências Biológicas no ensino superior. 
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trazemos alguns excertos das produções acadêmicas que exemplificam esse cenário, o qual é 

apontado pelos seus autores. 

 

No conjunto o pensamento dos professores em destaque aponta a forte 

dicotomia entre teoria e prática, certamente em decorrência de lacunas na 

formação pedagógica dos professores participantes do estudo. No entanto, 

algumas aproximações nessa direção surgem como reflexo de concepções 

oriundas, não necessariamente, de processos formativos como licenciatura 

ou stricto sensu, presentes nas trajetórias desses sujeitos. [...] Relacionando 

os dados das observações com os da formação, pode afirmar que a ausência 

de formação pedagógica adequada refletiu nos modos de ensinar dos 

professores pesquisados, marcado pela desarticulação teoria e prática, 

característicos do “modelo hegemônico da formação” de que falam 

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003 p. 21-22). Nesse sentido, a formação 

pedagógica desdobra-se como substrato no que alicerça mudanças no 

paradigma da racionalidade técnica, favorecendo a emergência de uma 

racionalidade pedagógica, dialógica e intersubjetiva ancorada na 

epistemologia da prática. [...] Sobre as dificuldades encontradas na prática 

docente para integrar pesquisa ao ensino constatou-se aspectos relacionados 

ao desenvolvimento profissional docente, reconhecendo que há uma 

ausência e uma carência de formação pedagógica por parte do docente 

universitário, saber certamente necessário para que a articulação pesquisa e 

ensino possa concretizar-se de modo mais efetivo na formação de 

professores (D. 18). 

 

[...] três docentes (P3, P4 e P7) fizeram alusão aos conteúdos específicos das 

Ciências Biológicas. Ou seja, à aprendizagem mais qualificada de 

determinadas matérias ou conteúdos, e que isso facilita o trabalho de 

explicação em sala de aula. Isso se refere claramente à visão ainda hoje 

predominante, mesmo nos cursos de licenciatura, de que o conhecimento 

disciplinar é suficiente para ser professor de uma disciplina específica. 

Nosso trabalho não nos permite generalizar, mas, a despeito das diversas 

discussões que vêm sendo realizadas no âmbito das reformulações 

curriculares dos cursos de licenciatura do país, [...] a visão que ainda 

permanece é a de que para ser professor de uma área disciplinar, é suficiente 

que a pessoa tenha uma boa formação na sua área específica e tenha 

conhecimento sobre seus saberes disciplinares (D. 22). 

 

Compreendemos ainda que, ao longo da atuação profissional destes 

docentes, muitos enfatizaram que sua formação era fundamentada na 

racionalidade técnica. Esta limitação dos currículos de formação inicial para 

dar conta da realidade da prática profissional é evidenciada [...]: “Eu 

acreditava, quando me formei, que eu ia chegar à sala de aula, que eu ia 

salvar o mundo, que todos os alunos iam ficar prestando atenção, que todos 

eram iguais, que todos teriam a mesma cronologia de aprendizado e eu me 

deparei com uma sala que tinha alunos que já sabiam e alunos que tinham 

dificuldade de escrever. Então, isso no começo é frustrante [...]” (D. 24). 

 

Outro elemento apontado nas dissertações e teses analisadas, independentemente da 

natureza da formação inicial dos colaboradores, refere-se à qualidade dos saberes 

disciplinares passados pelos docentes em suas aulas, visto que, se o que foi recebido em sua 
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formação foi escasso, por isso, insuficiente também será a expressão destes saberes em suas 

aulas.   

 

Então, os saberes provenientes de uma formação com um currículo em que a 

oferta de disciplinas na área de Ciências Naturais é mínima 

consequentemente isso será repassado para a sala de aula, ou seja, os saberes 

disciplinares se expressam de forma semelhante (D. 12). 

 

A Professora PB também citou, na entrevista sobre a relação dos seus 

saberes docentes e a História da Biologia, as dificuldades em trabalhar a 

abordagem histórica na sala de aula, nas seguintes falas, transcritas a seguir: 

Eu acho que no momento é a falta de conhecimento nessa área, porque 

assim, quando eu me formei isso não entrava no currículo do curso, minha 

formação já foi precária nesse sentido [...] (D. 27). 

 

Sobre o domínio do conteúdo, Shulman (1986; 1987) afirma que o professor antes de 

tudo precisa saber bem o que ensinar, sendo essa uma condição sine qua non para a execução 

de sua profissão, sem a qual, não é possível uma efetiva aprendizagem dos alunos, nem, 

tampouco, a construção de uma prática pedagógica que seja adequada para o ensino. Nesse 

sentido, concordamos quando ele diz que  

 

O professor tem responsabilidades especiais com relação ao conhecimento 

do conteúdo, pois serve como fonte primária da compreensão deste pelo 

aluno. [...] Essa responsabilidade demanda especialmente a profundidade de 

compreensão do professor das estruturas da matéria, assim como suas 

atitudes e entusiasmo com relação ao que está sendo ensinado e aprendido 

(SHULMAN, 1987, p. 13).  

 

Além de defender que o professor deva saber o que está trabalhando, Shulman defende 

que esse ponto deve ser entendido como uma característica central para a construção de uma 

base de conhecimentos para o ensino, destacando que “[...] vários aspectos do conhecimento 

do conteúdo [...] são devidamente entendidos como uma característica central da base de 

conhecimento para o ensino. [...] Esperamos que os professores entendam o que ensinam e, 

quando possível, entendam-no de muitas maneiras” (SHULMAN, 1987, p. 22). 

Na direção contrária ao pensamento de Shulman (1987), identificamos em algumas 

produções acadêmicas que os colaboradores dessas pesquisas desvalorizam o saber 

disciplinar, o que é preocupante, visto que esse tipo de postura certamente traz graves 

consequências para o ensino. Verificamos nessas produções que a referência à desvalorização 

dos saberes disciplinares ocorre pela sua secundarização, não considerando como uma fonte 

de aprendizagem importante para a prática pedagógica dos professores, como aponta D. 01: 
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“Essa impressão das professoras demonstra que elas desconsideram como fonte de saberes 

disciplinares a formação não específica”. Essa secundarização fica ainda mais evidente nesse 

trecho de D. 12: “[...] observamos que, na prática docente desta professora, os saberes 

disciplinares, se expressam em segundo plano”.  

Diante disso, ao refletirmos sobre o saber disciplinar, sobretudo, aqueles relacionados 

aos conhecimentos Biológicos e das Ciências Naturais, constatamos o quanto é primordial o 

domínio do conteúdo por parte do professor para que os objetivos do ensino sejam 

alcançados, o que lhe permite criar mecanismos para esse fim. Para que esse quadro seja 

superado, as pesquisas apontam que é necessário que o professor vá além desses saberes: 

“Pela gama de características que a atividade comunga, tem o professor que se valer dos 

vários saberes por eles introjetados, para que haja, na ação, um desenvolvimento pleno de um 

determinado conteúdo” (D.04). Todavia, entendemos que não podemos atribuir unicamente ao 

professor essa aprendizagem; é papel da formação inicial assegurar isso. 

 A dissertação D. 24 mostra a importância da articulação entre o domínio do conteúdo 

e os demais saberes docentes com a finalidade de aprimorar a prática docente e fomentar, por 

meio da formação inicial, a aprendizagem do professor tanto com respeito ao conhecimento 

específico do conteúdo quanto aos conhecimentos didático-pedagógicos necessários para a 

sua prática cotidiana. O estudo ora analisado buscou investigar a mobilização dos saberes 

docentes no contexto de ensino relacionado ao Pibid (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência), o qual tem agregado significativas contribuições para formação de 

professores: “[...] o Pibid possibilita aos futuros professores adquirir múltiplas compreensões 

sobre como os alunos constroem seu conhecimento, não sendo suficiente apenas o domínio 

dos conceitos e princípios da disciplina” (D. 24). Entretanto, argumentamos que essa 

articulação entre os saberes não se restrinja a esse projeto ou às disciplinas de estágio 

supervisionado, mas que seja ampliada à formação docente em geral. 

Ademais, também identificamos que os saberes acadêmicos adquiridos na 

universidade não foram suficientes para a vivência da prática docente, fato que é relatado na 

maioria das produções analisadas. Percebemos que elas trazem reflexões sobre a queixa dos 

professores a respeito da carência de saberes docentes por vários motivos. Dentre eles, o fato 

de formação não ser específica para uma determinada área de conhecimento; pela carência de 

associação entre conhecimentos trabalhados pelos professores que lecionam nos cursos de 

licenciatura em Ciências Biológicas e os conteúdos tratados nas disciplinas de Ciências e 

Biologia da educação básica; pela deficiência na formação específica dos professores, seja de 

saberes disciplinares ou pedagógicos; pela ilusão por parte dos licenciandos de que apenas os 
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conhecimentos do conteúdo serão suficientes para ser professor, tal como afirma Gauthier  e 

colaboradores (2013). 

Um caminho que pode ser usado para melhorar a formação dos professores, seja para a 

área específica, seja para aqueles que possuem uma formação mais generalista, está na 

valorização dos saberes pré-profissionais, sobretudo, aqueles provenientes da educação básica 

para acessar os saberes disciplinares dos licenciandos e utilizá-los como ponto de partida para 

a construção dos conhecimentos teóricos específicos para o ensino de Ciências e Biologia, 

sendo possível, desse modo, fortalecer e aprofundar os conhecimentos que já foram 

adquiridos anteriormente ou retificá-los quando necessário, como vemos no excerto a seguir. 

 

Observamos que, além do papel que é atribuído ao livro didático, os saberes 

relacionados aos conteúdos científicos, provenientes da escolarização básica 

destes sujeitos, é muito recorrente em situações de ensino e aprendizagem 

em Ciências, o que repercute, em grande medida, nas opções metodológicas 

adotadas. [...] Vale destacar que, ao ratificar a necessidade de 

empreendimento de esforços para tratarmos a problemática que reside sobre 

os conteúdos, não estamos, com isso, negligenciando a natureza dos saberes 

docentes, mesmo porque eles constituem-se numa pluralidade que faz jus à 

vivência do sujeito professor ao tempo em que os conteúdos, aqui advogados 

enquanto uma necessidade formativa sine qua non, constituem os saberes 

pré-profissionais e disciplinares, frutos de sua formação profissional, 

igualmente importantes na constituição dos saberes docentes. O que estamos 

evidenciando, a partir deste estudo, é que para termos minimamente uma 

formação adequada para essa especificidade de atuação social, necessitamos 

fazer com que estes tenham perpetuado, em suas formações iniciais, a 

carência de conhecimento sobre a área específica a ser trabalhada [...] (D. 

25). 

 

Outras sinalizações com vistas à melhoria e consolidação dos saberes disciplinares por 

parte dos graduandos e professores em exercício apontam para o desenvolvimento da 

formação continuada, para o incentivo ao trabalho colaborativo entre escola e universidade e 

para uma perspectiva de mudança curricular nos cursos de formação inicial tanto no que diz 

respeito ao aumento da qualidade dos conhecimentos específicos que são ofertados quanto na 

adequação destes conhecimentos às necessidades peculiares ao ensino de Ciências e Biologia, 

cujas configurações de apresentação e propósitos são essencialmente distintas. Para 

demonstrar isso, trazemos os fragmentos a seguir. 

 

[...], no decorrer das análises, como essas relações de saberes foram sendo 

construídas, num determinado intervalo de tempo da sua formação 

continuada profissional, ou seja, desde o programa de formação continuada 

“Teia do Saber’ até a sua inserção e participação no projeto de processos 

avaliativos. A mobilização e o desenvolvimento de seus saberes docentes se 
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deram, também, nas oficinas das disciplinas de extensão, nos fóruns de 

discussão, nas inúmeras reuniões de grupo de preparação de aulas, atividades 

e discussão de seus resultados em sala de aula analisando ideias produzidas 

pelos estudantes, refletindo sobre suas ações docentes, e na leitura de alguns 

textos específicos que foram profundamente estudados [...] (D. 19). 

 

 O que nos parece claro é que precisa haver um diálogo maior entre os 

docentes responsáveis pela formação de futuros professores, uma vez que as 

vivências durante a formação são as principais responsáveis pela 

identificação com o trabalho futuro. Ou seja, os professores das disciplinas 

relativas ao conhecimento biológico devem ter claro que alguns dos seus 

alunos estão aprendendo aqueles saberes, pois eles serão objeto da sua ação 

futura como docente e não como pesquisador. Os professores das disciplinas 

pedagógicas podem investir mais na formação política destes professores, 

colaborando para que consigamos alterar o cenário evidenciado neste estudo 

[...] (D.22). 

 

[...] ao verificarmos, em mais de uma situação, que as preocupações 

residiram no caráter formativo do professor, no que tangem aos aspectos de 

conteúdos específicos necessários à sua prática docente, que repercutem 

substancialmente nas possíveis atuações metodológicas, tem-se, a priori, um 

entendimento de que estes devam ser trabalhados mais efetivamente durante 

a formação inicial, quer seja com uma revisão do quadro de conteúdos quer 

com a ampliação da carga horária ou com a revisão da metodologia adotada 

na formação (D. 25). 

 

Ao considerar análise e discussão dos diferentes aspectos relacionados aos saberes 

docentes realizados por nossa pesquisa, os quais são de fundamental importância para o 

entendimento do modo como os saberes dos professores têm sido utilizados pelos professores 

e discutidos pelas pesquisas acadêmicas, certificamos que os esforços empreendidos 

demarcam a utilização da temática saberes docentes em todos os níveis de ensino que vão 

desde a educação infantil ao ensino superior no contexto de ensino de Ciências e Biologia. A 

multiplicidade de abordagens que encontramos nas pesquisas demonstra a sua relevância para 

o campo dos saberes, bem como para a formação de professores de modo geral.  A ideia de 

que o conhecimento a respeito dos saberes docentes é mais um dos elementos que compõem a 

profissão docente deve ser considerada, uma vez que a compreensão desses saberes tem sido 

utilizada como uma "radiografia" da formação inicial e continuada de professores de todas as 

áreas do conhecimento. 

Mesmo conscientes da complexidade do ensino e da formação de seus profissionais, o 

conhecimento e a discussão dos saberes docentes têm demonstrado ser bastante relevante para 

identificar elementos que possam contribuir para o aprimoramento da formação de 

professores, visto que os saberes docentes podem ser uma espécie de instrumento diagnóstico 

da qualidade da formação docente no que se refere às lacunas e deficiências tanto de ordem 
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teóricas quanto pedagógicas dos professores de Ciências e Biologia em todos os níveis de 

ensino.  

Por outro lado, as pesquisas têm demonstrado através da exploração desse tema os 

aspectos positivos da formação, a exemplo da construção da identidade profissional dos 

professores que atuam no ensino de Ciências e Biologia, a consistência teórica que os saberes 

disciplinares conferem aos licenciandos e professores, assim como a sua grande influência 

desse saber na prática docente, a versatilidade dos saberes experienciais desses professores e 

mobilização de seus saberes docentes no dia a dia de sala de aula.  

Diante desse cenário, seria no mínimo negligente, se considerássemos os saberes 

docentes como um simples instrumento teórico para serem utilizados como elemento 

discursivo numa investigação acadêmica, ou uma temática atual que possui múltiplas 

influências na formação de professores e uma diversidade de fontes que constituem a 

epistemologia de seus saberes.  Para além disso, compreendemos que os saberes docentes 

constituem a base de conhecimentos que fornece subsídio para a formação docente; tanto é 

verdade que o levantamento realizado por nossa pesquisa demonstrara isso claramente.  

Nessa perspectiva, acreditamos que os saberes docentes poderão ser compreendidos de 

fato como uma base de conhecimento para o ensino se forem considerados como um 

constructo elementar e contínuo dos professores, o qual necessita ser valorizado tanto por 

licenciandos como por professores em atividade e por professores formadores. O que 

pretendemos demonstrar com essa reflexão é que as pesquisas apontam, tomando como base a 

análise documental realizada por esta investigação, que existe algo de maior valor nos saberes 

dos professores, do que, somente, a identificação dos tipos de saberes que os eles utilizam em 

sala de aula, ou do modo como se apropriam e mobilizam os seus saberes, ou, ainda, da 

contribuição destes para a formação da identidade docente e para o exercício profissional. 

Assim, além dessas características fundamentais dos saberes, entendemos que esse 

“algo de maior valor” do qual nos referimos, trata-se de considerar os saberes docentes, 

sobretudo, aqueles apresentados nesta categoria, não são apenas conhecimentos apreendidos 

durante a formação inicial e utilizados pelos professores na sala de aula, mas, como 

dispositivos de desenvolvimento profissional e pessoal. Acreditamos que, à medida que os 

professores se apropriam e reconfiguram seus saberes no transcorrer de suas práticas 

cotidianas, eles passam a desenvolver novas habilidades profissionais e fortalecer aquelas que 

já possuem, tornando-se mais competentes naquilo que fazem, fomentando, através dos 

saberes docentes, sua qualificação profissional e crescimento pessoal, na medida em que 

adquirem novas experiências. 
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Além desses fatos, compreendemos também os saberes docentes como uma espécie de 

espelho da formação de professores, por meio do qual é possível investigar, analisar, 

diagnosticar e descrever a construção da formação docente sob o ponto de vista dos 

professores e das influências que eles receberam ao longo de toda a sua história de vida. 

 

4.3 Saberes experienciais: reflexões sobre o “ser-professor” e suas práticas  

 

A reflexão a respeito dos saberes experienciais nos leva a considerar alguns aspectos 

que lhes são bastante específicos. Assim, é válido discutir a maneira pela qual esses saberes 

são expressos pelos professores, a sua configuração no contexto da prática pedagógica e o 

modo como eles se desenvolvem ao longo da carreira docente. Nessa perspectiva, 

discorreremos nesta categoria sobre essas e outras características, fazendo uso dos dados 

analisados. 

De acordo com Tardif (2014, p. 48), “Pode-se chamar de saberes experienciais o 

conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão 

docente e que não provêm das instituições de formação nem dos currículos”. Desse modo, 

identificamos, aqui, duas distinções deste tipo de saber em relação aos “saberes 

sistematizados” – saberes disciplinares e da formação profissional – que foram abordados na 

categoria anterior. A primeira distinção se refere à fonte de formação destes saberes, a qual 

não é proveniente sobretudo da formação inicial dos professores nem de programas 

curriculares das instituições escolares, sendo, portanto, um saber produzido fora desses 

contextos. A segunda diferença se refere ao locus de construção, mobilização e atualização 

desses saberes, isto é, à prática docente. Em função disso, o campo de atuação do professor 

ganha outro significado, passando de um espaço de aplicação de saberes para um ambiente 

fomentador de saberes.  

Nessa perspectiva, é na sala de aula que os professores colocam em prática os 

conhecimentos teóricos, didáticos, pedagógicos e curriculares que possuem, sendo o saber 

experiencial o elo que faz conexão entre esses conhecimentos para pô-los em prática. Com 

efeito, Tardif (2014) afirma que esse saber se manifesta por meio de um saber-ser e saber-

fazer pessoal e profissional os quais são validados pela execução do trabalho, ou seja, pela 

prática pedagógica de cada professor. Desse modo, percebemos que os saberes experienciais 

compõem um conjunto de representações que possibilita aos professores mobilizar os demais 

saberes, interpretar e compreender as diversas situações que ocorrem em sala de aula com o 

objetivo de orientar tanto sua profissão quanto sua prática. Sobre essa vertente dos saberes 
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experienciais, apresentamos a seguir excertos das produções analisadas que evidenciam esses 

fatos. 

 

[...] decorre disso a grande importância que os professores dão aos saberes 

experienciais. A valorização desses saberes da experiência já foi predito por 

Tardif (2002) e encontra eco nas declarações de Ana [...]. Contudo, a 

despeito de considerar a atuação prática do professor como essencial ao seu 

processo de formação Ana destaca que há a necessidade de contrapor as 

observações práticas realizadas no exercício diário da profissão, com a teoria 

pedagógica (D. 01). 

 

Dentre os elementos observados nas análises os que mais se destacaram 

relacionam-se aos discursos proferidos pelos professores em suas falas, que 

se assemelham [...] a mobilização de saberes experienciais. A valorização 

dos saberes pertencentes a essa categoria é acompanhada de uma menor 

valorização dos saberes profissionais e disciplinares [...]. Acredita-se que 

estes configuram um conjunto de informações que não podem ser acessadas 

facilmente pelo indivíduo ficando a percepção de sua influência camuflada 

pela maior valorização dos saberes práticos que compõem a base dos saberes 

experienciais (T.01). 

  

Como podemos perceber nos fragmentos anteriores, D. 01 destaca a valorização dos 

saberes experienciais pela professora, esse é um tema recorrente nas dissertações e teses que 

analisamos. A esse respeito, identificamos nas produções que os professores lançam mão 

desses saberes, por exemplo, quando os saberes disciplinares não são suficientes para a 

abordagem adequada de um conteúdo, eles se valem das experiências adquiridas no decorrer 

da trajetória profissional e articulam os saberes experienciais aos pedagógicos e didáticos com 

a finalidade de suprir aquela deficiência e amenizar os comprometimentos decorrentes dela. 

Se, pela insuficiência em tipo de saber, houve valorização dos saberes práticos, T. 01, e outras 

produções indicam que o reconhecimento da importância dado ao saber experiencial é 

percebido também quando os professores colocam em evidência os saberes experienciais em 

detrimento dos demais, não se atentando para os conhecimentos teóricos ou pedagógicos que 

possuem que, consequentemente, causa a camuflagem destes.  

Ao considerarmos os diversos aspectos que compõem e influenciam os saberes 

experienciais, é oportuno refletirmos sobre o modo pelo qual eles são construídos. Utilizando 

a analogia da sucessão ecológica observada numa dissertação, esta descreve o saber 

experiencial como um ambiente a ser colonizado pelos saberes disciplinares, curriculares e da 

formação profissional. Observemos o fragmento a seguir: 

 

Na busca por uma analogia desse processo de confronto com a realidade, na 

e sobre a prática e ressignificação dos saberes, encontramos um exemplo 
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ligado às Ciências Biológicas: a sucessão ecológica. “Esse processo consiste 

nas mudanças na estrutura das espécies na comunidade ao longo do tempo” 

(ODUM, 1988, p. 283) [...]. Como analogia temos os saberes experienciais 

fazendo o papel do ambiente físico que vai ser “colonizado” pelos saberes 

disciplinares, profissionais e curriculares. No início do processo todos são 

pouco complexos. Gradativamente, o contato com novos organismos gera 

condições, ou seja, modificam os saberes experienciais, e permitem que 

saberes disciplinares, profissionais e curriculares mais complexos 

transformem novamente a base de saberes experienciais. Como toda 

analogia é, por definição, limitada (CACHAPUZ, 1989), esta também tem 

seus limites. Diferentemente do processo de sucessão ecológica, não se 

espera que esta atinja um estágio clímax. Ao contrário, o processo tende a 

continuar indefinidamente enquanto existirem novas “espécies” (saberes) 

para colonizar e transformar o ambiente físico (base de saberes) (D. 01). 
 

Dessa analogia, depreendemos que a construção do saber experiencial se dá 

paulatinamente e ao longo do tempo. Assim, refletimos que, num primeiro momento, tem-se 

um saber pouco complexo, sem muitas interações com os outros tipos de saber. Contudo, a 

partir da realidade cotidiana de trabalho, o professor começa a produzir o saber experiencial 

em sua prática pedagógica, a mobilização dos demais saberes e dos outros fatores que têm 

relação direta com o ensino, a exemplo da gestão da matéria e gestão da classe (GAUTHIER, 

et al., 2013), tornam este saber cada vez mais complexo. Embora, na analogia de sucessão 

ecológica, tem-se o “clímax” como estágio final, esse mesmo processo não ocorre com os 

saberes experienciais, visto que, a cada aula, o docente faz uso desses saberes conferindo-lhes 

um nível de complexidade (ou heterogeneidade) cada vez maior, fato que é bastante positivo 

tanto para o professor quanto para o ensino. 

Nessa perspectiva, encontramos indícios nas dissertações e teses que analisamos, de 

que os saberes experienciais possuem certa versatilidade e amplo poder de interatividade, 

sendo assim, passíveis de renovação, reconfiguração e aperfeiçoamento. Esses processos, na 

maioria das vezes, ocorrem por meio da reflexão dos professores em duas circunstâncias: a 

primeira refere-se à reflexão sobre prática pedagógica durante a ação ou depois dela; a 

segunda está associada ao contato dos professores com os seus pares.  

Para exemplificarmos a primeira circunstância, trazemos um aspecto bastante 

apontado pelas produções, que vem a ser a confrontação com a prática. Nesse sentido, 

ilustramos genericamente, com aquilo que é usual no cotidiano da profissão docente. Logo, no 

momento em que o professor se depara com os desafios impostos cotidianamente no exercício 

de sua profissão, os saberes experienciais são postos em prática e daí decorre os processos 

reflexivos do professor com respeito a sua prática pedagógica, com vistas a resolver uma 

determinada problemática. Caso isso ocorra no momento da ação, o desafio torna-se ainda 
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maior, tendo em vista a necessidade imediata de tomada de atitude por parte do docente. 

Entretanto, independentemente do momento em que ocorre a reflexão crítica sobre a prática, o 

saber experiencial é utilizado e, certamente, ele estará sendo aprimorado, assim como a 

prática do professor. A seguir, expomos excertos das produções acadêmicas que demonstram 

esse cenário.  

 

Esse confronto adiciona, a cada dia, novos elementos aos saberes 

experienciais. Presume-se que nesse processo de confronto e de busca e 

reflexão, ocorre um processo de ressignificação dos saberes e conhecimentos 

adquiridos durante o curso da carreira profissional (D. 01). 

 

As entrevistas com os docentes, buscando conhecer o perfil deles, fez-me 

compreender que a aproximação com a docência deu-se por vários caminhos 

[...]. É comum o elemento “saber da experiência” para reflexão da renovação 

da prática docente (D.18). 

 

No que se refere à influência dos saberes experienciais na reflexão sobre a prática nos 

contextos de interação dos docentes com seus pares (sendo esses contextos, o diálogo com 

colegas, as reuniões de professores, os momentos de atividades complementares ou os grupos 

de estudos), verificamos que, quando o professor está em contato com seus pares, esse contato 

funciona como uma espécie de “força motriz” dos saberes experienciais. Acreditamos que 

isso ocorra, principalmente, em virtude de os professores exporem opiniões a respeito da 

própria profissão, da prática pedagógica, do conteúdo que foi ou será trabalhado e estarem 

também expostos, nesses momentos, a opiniões que divergem das suas. Ou seja, na interação 

com seus pares, os professores mobilizam e produzem saberes experienciais. Pois ali, há 

contínuo processo de reflexão, tanto no sentido de reforçar a prática quanto em reconfigurá-la.  

Esses diversos fatores podem ser observados nos trechos que seguem. 

 

Para os sujeitos desta pesquisa uma das lembranças atribuída foi a relação 

com os pares, ou seja, os colegas de profissão. Na tentativa de reconstrução 

desses momentos, os protagonistas deste estudo relembram: [...] a relação 

com os pares é muito significativa, no sentido de superar as dificuldades, é 

um ajudando outro, mostrando onde é que está o erro, as falhas às vezes na 

gente, às vezes no sistema ou na clientela (Professora Dália, Entrevista, 

2009). [...] Fica evidente nestes relatos que os professores consideram a 

relação, ou seja, a socialização com os colegas de profissão como um dos 

fatores marcantes para aquisição/mobilização do saber experiencial. A 

Professora Dália diz que, às vezes, se encontra saturada, no sentido de se 

sentir incapaz de lidar com as situações inconstantes da sala de aula, e 

encontra nos colegas formas de lidar com essas situações (D. 17). 
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Outro ponto que merece destaque em nosso estudo diz respeito àquelas pesquisas que 

empregaram uma metodologia mais participativa. Esse caráter mais próximo entre 

pesquisadores e colaboradores das pesquisas sugere que essa relação é bastante propícia para 

a construção e mobilização de vários saberes, sobretudo, dos saberes experienciais. Nas 

produções analisadas, os saberes experienciais foram os mais citados, sendo, por sua vez, 

evidenciados, em decorrência de terem sido reconfigurados e aperfeiçoados através do contato 

entre colaborador(a) e pesquisador(a). A título de exemplo, identificamos esse processo nas 

produções que demonstraram uma interação mais próxima entre esses sujeitos, tais como em 

pesquisas realizadas em grupos de estudo, com construção de sequências didáticas (ou 

unidades didáticas), em processos de formação continuada e naquelas que fizeram dos cursos 

de graduação o seu campo de investigação, conforme apresentamos nos trechos a seguir.  

 

Pelo exposto, podemos compreender que o papel do professor é mais 

complexo do que simplesmente transmitir conhecimento já produzido 

(PEREIRA, 2000). O professor em exercício vai construindo conhecimento 

sobre o ensino, ao mesmo tempo em que partilha com os licenciandos o 

resultado de suas elaborações e dos saberes experienciais construídos ao 

longo do exercício da profissão (D. 24). 

 

Seu saber experiencial teve relação direta com a sua formação continuada e 

ela (a professora) nos deu indícios disso nas respostas das questões que 

perguntavam sobre a sua participação no projeto e o seu trabalho como 

professora, e no que tinha em mente quando trabalhava com os alunos [...]. 

A sua vivência, sua formação continuada, provavelmente permitiu que a 

professora mobilizasse saberes diversos, e que testasse essa recombinação de 

assuntos. E essa mescla trouxe-lhe um saber próprio, ou seja, o saber 

experiencial, com a particularidade de que, posteriormente, esta experiência 

foi levada novamente ao grupo de estudos, para ser discutido e analisado. 

[...] Já a professora de Biologia, ao colocar em prática a Unidade Didática 

[UD] planejada e produzida em grupo, concomitantemente desenvolveu seus 

saberes experienciais. [...] Os estudos que aconteciam, em grupo, as reuniões 

para discussões de textos, entre outras atividades das quais a professora 

participava, foram processos de mobilização de saberes experienciais. [...] E 

no contexto do projeto, esse saber experiencial pôde ser compartilhado, 

coletivizado. Suas experiências, angústias, descobertas e constatações foram 

socializadas, com a finalidade de uma readequação e reaplicação desta UD 

(D. 19) 

 

Em relação ao trabalho colaborativo também devemos destacar que todo o 

contexto, o curso Redefor, as entrevistas, as reuniões do Grupo de Diálogos 

e Estudos, propiciaram o intercâmbio de saberes (disciplinares, 

experienciais, pessoais, curriculares, etc.) entre os professores e 

pesquisadores. [...] Observa-se, nesse processo de mudança, a influência de 

diversos fatores e saberes. Inicialmente, no processo de formação 

continuada, ocorreu o contato com as discussões referentes às concepções 

históricas errôneas sobre Lamarck. Em seguida, uma análise reflexiva e o 

conflito entre as concepções da Professora PB com o texto de Martins 
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(1998). Por fim, essa desestruturação nos conhecimentos da Professora PB, 

juntamente com seus saberes experienciais e a intervenção do pesquisador, 

iniciaram uma mudança em sua prática docente (D. 27). 

 

Semelhantemente ao que refletimos anteriormente, identificamos a utilização do saber 

experiencial durante a ação, isto é, no momento em que a aula ocorre. Trazemos um 

fragmento de uma dissertação, em que o colaborador da pesquisa faz uso desse saber para a 

gestão da classe, no intuito de reverter um episódio de dispersão dos alunos durante uma aula 

de Botânica. É evidenciado pela autora de D. 07 que a expressividade do saber experiencial 

ocorre, não apenas para a gestão da classe, mas em articulação com uma série de outros 

fatores, levando-nos a entender a complexidade e, ao mesmo tempo, o dinamismo, que 

envolve esse tipo de saber. Em seguida, apresentamos o excerto de D. 07, exemplificando 

esses fatos.  

 

O controle da turma diminui, e nesse instante o P1 faz uma pergunta à turma 

[...]: “o que seriam algas?”, provocando a atenção de todos, com a intenção 

que volte o envolvimento inicial, consegue com esta atitude a resposta de um 

aluno, pondo em construção um diálogo bilateral. Nesse momento percebe-

se o uso de uma estratégia do professor em função da gestão da classe, 

fazendo uso nesse momento do diálogo, resultando na interação. O P1 segue 

explicando o assunto usando tons de vozes, ora mais alto, ora mais baixo e 

gesticulando, para atingir a atenção, o envolvimento e a aprendizagem dos 

alunos. Aqui nessa ação do P1, revela uma articulação de saberes [...] 

estratégicos e os saberes da experiência [...]. Neste momento as 

preocupações do professor estariam relacionadas não apenas à gestão da 

sala, mas, ao processo cognitivo, à organização social da classe, à 

concentração na tarefa que estava realizando e, por fim, com o 

gerenciamento das explicações para atingir a compreensão e a aquisição do 

conceito abordado, atingindo, dessa forma, o maior número de alunos, já que 

sabemos que a aprendizagem se realiza de maneira diferente para cada 

aluno. [...]. Nas ações acima realizadas pelo P1, estão presentes a gestão da 

classe, da matéria e do conteúdo, portanto o saber da experiência em ação 

(D. 07). 

 

 Nesse fragmento, percebemos claramente a mobilização dos saberes experienciais para 

fomentar a aprendizagem dos alunos a respeito do conteúdo que estava sendo abordado. Para 

isso, a autora de D.07 enfatiza que o professor fez uso de uma “estratégia” para conseguir um 

maior envolvimento da turma por meio de atitudes pedagógicas que permitem o 

gerenciamento tanto da matéria quanto da classe. Desse modo, identificamos tanto o uso dos 

saberes experienciais e quanto dos “modos de fazer” (CARMO; SELLES, 2013) para que essa 

gestão seja eficiente. Com respeito aos “modos de fazer”, Carmo e Selles (2013, p. 2253) 

enfatizam que eles podem ser percebidos “[...] em produções tipicamente escolares que se 
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produzem de modo dinâmico ao longo da prática docente [...] ”, que neste caso possui forte 

ligação com a gestão da classe e da matéria (GAUTHIER et al., 2013). 

Em outras produções, temos a demonstração do uso dos saberes experienciais na 

reflexão sobre prática docente, como objetivo de aperfeiçoamento profissional. No excerto a 

seguir, quando o colaborador da pesquisa realiza uma autoavaliação, ele recorre ao seu saber 

experiencial para identificar, por exemplo, os erros e acertos cometidos e, também, traçar 

estratégias para aperfeiçoar sua prática. 

 

É comum o elemento “saber da experiência” para reflexão da renovação da 

prática docente. [...] Relata como força motriz da renovação de sua atuação 

docente o saber da experiência, tanto como aluna, quanto como docente, 

demonstrando momentos de reflexão de sua prática, mesmo que depois da 

ação: "Eu acho que a gente vai aprendendo à medida que o tempo vai 

passando, né, não fazendo aquilo que você achava que os seus professores 

faziam [...]. Por que lá na Agronomia eu passei por isso: excelentes 

professores, mas eles não conseguiam passar para a gente, eles não tinham 

facilidade. Algumas coisas que eu sei que eu ainda tenho que melhorar 

também e eu mesmo me avalio de um semestre para o outro, aquilo que eu 

achei que... Quando eu olho, eu achei que poderia ter sido melhor e posso 

não ter sido eu já tento não cometer os mesmos erros, né, porque eu acho que 

independente do tempo que você tem de trabalho a tendência é você querer 

produzir melhor e não estagnar, né, então a gente vai aprendendo à medida 

que o tempo vai passando” (D. 18). 

  

 Nesse sentido, verificamos que os saberes experienciais exercem uma influência 

significativa no processo de reflexão dos professores sobre sua prática. Por meio desse 

processo reflexivo, o professor renova suas ações pedagógicas e produz saberes próprios, pois 

eles não são agentes passivos na construção e mobilização dos saberes. Concordamos com 

Tardif (2014) ao afirmar que os docentes são “sujeitos ativos” e sua prática não é somente um 

espaço de aplicação, mas também de produção de saberes específicos. Além disso, esse autor 

acrescenta: 

 

[...] 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 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, 2014, p.11). 

  

Numa óptica um pouco diferente da que temos tratado até aqui, mas que ainda possui 

certa ligação com os processos reflexivos realizados pelos professores, verificamos, nas 

dissertações e teses analisadas, que os saberes experienciais desempenham um papel de elo 

articulador entre os demais saberes. Desse modo, “Os saberes profissionais, curriculares e 
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disciplinares, são, portanto, a base sobre a qual age a reflexão, estimulada pelas múltiplas 

realidades e experiências vividas pelo professor, o que resulta na composição dos saberes 

experienciais” (D. 01). Outro ponto que ficou bastante evidente em nossa pesquisa, foi o fato 

de que o preparo teórico dos professores antes das aulas, assim como a busca por novos 

conhecimentos, reforça o saber experiencial que possuem, tornando-se um auxílio 

fundamental à sua prática docente. Nos fragmentos subsequentes, observamos alguns desses 

aspectos.  

 

Talvez a maior importância dos saberes da experiência demonstrados pela 

professora 1 resida no fato de que eles podem funcionar como um “filtro” 

dos outros saberes, possibilitando uma re-visão e uma re-avaliação dos 

saberes adquiridos anteriormente e exteriormente à prática profissional 

propriamente dita. E, sendo assim, podem promover a emergência e 

consolidação de um “novo saber, um saber formado de todos os saberes 

retraduzidos e submetidos ao processo de validação constituído pela prática 

cotidiana” (TARDIF, 1991, p. 231) (T. 01). 

 

Essa insatisfação pode, de certo modo, ser o catalisador de um processo de 

busca por novos conhecimentos, indicando que um processo de reflexão 

sobre a prática ocorre a partir do conflito entre a realidade encontrada na 

atuação profissional e os conhecimentos e saberes recebidos durante a 

formação inicial. E, provavelmente, decorra disso a grande importância que 

os professores dão aos saberes experienciais (D. 01). 

 

Nestes termos, a carência de uma formação para o professor do ensino 

superior, provoca no mesmo a mobilização de saberes da experiência para 

solucionar situações conflituosas no processo de ensino e aprendizagem do 

dia-a-dia, promovendo um novo modo de ações, comportamentos 

profissionais e determinando condutas próprias de reorganização de 

conceitos em uma práxis diferenciada, fundadas cm teorias reelaboradas que 

produzem novos saberes (D. 13). 

 

Nesse sentido, entendemos que essas atitudes são fundamentais para que os docentes 

aprimorem o seu trabalho, adquiram maior embasamento teórico e fortaleçam suas 

experiências. Por conseguinte, acreditamos que os professores se tornam mais capazes em 

observar a realidade, problematizá-la, propor soluções e intervir de modo assertivo nas 

situações que lhe são apresentadas no cotidiano do seu trabalho, sendo concebido, assim, um 

novo olhar sobre o ensino tal como do seu papel na formação de cidadão críticos e reflexivos. 

Isto posto, concordamos com a autora de T. 01, quando ela se refere aos saberes experienciais 

como uma espécie de “filtro” para os demais saberes. 

Entendemos também que é no exercício da prática que os professores desenvolvem 

suas habilidades e competências, bem como os modos particulares de trabalharem com os 

outros tipos de saberes, sejam disciplinares, curriculares ou da formação profissional. Desse 
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modo, consideramos que o saber experiencial é exclusivo de cada professor, sendo adquirido 

por ele ao longo de sua história pessoal e profissional, podendo ser modificado com o tempo. 

Entretanto, é somente na prática, na execução de seu fazer pedagógico, que o professor 

manifesta este saber. “O sentido do saber fazer e do saber ser, a experiência do professor é 

parte do que ocorre num dado momento vivido, algo que ele possa ter. Como disse certo 

professor entrevistado: ‘Eu não tenho uma experiência, eu vivendo, eu experiencio’” (D. 09). 

E, acrescenta o autor, “Posso inferir neste caso que a experiência docente é a ação conjunta de 

tudo o que o docente vivencia em determinados momentos, é a história, é tudo que projeta, 

como também é o momento presente que vive” (D. 09).  

Diante do que expomos até aqui, depreendemos que os saberes experienciais são 

saberes práticos e não da prática, como defende Tardif (2014). A esse respeito, acreditamos 

que a categoria saber experiencial está relacionada a um saber que é imerso e legitimado pela 

prática e se integra a tudo o que diz respeito a ela. Para nós, esses saberes são “práticos” e, ao 

mesmo tempo, exclusivos de cada sujeito, porque são mobilizados por eles no dia a dia de sua 

profissão, no intuito de melhor responderem às demandas que aparecem na sala de aula, tais 

como: modos de trabalhar com os conteúdos biológicos; meios particulares de solucionar 

problemas em sala ou de conduzir a turma; maneiras pessoais de apreender a atenção dos 

alunos durante as aulas e facilitar a aprendizagem deles; enfim, a apropriação de diferentes 

“modos de fazer”, como afirmam Carmo e Selles (2013), que facilitam o exercício de sua 

profissão. Os saberes experienciais não são “da prática”, pois, a nosso ver, eles não estão 

numa posição de determinação ou de normatividade em relação às práticas pedagógicas, 

sobrepondo-se a elas, independentemente das vicissitudes que são peculiaridades do cotidiano 

da profissão docente. Para elucidar alguns desses aspectos, trazemos estes trechos extraídos 

das produções analisadas. 

 

Na fala da professora se observa seus saberes da experiência, aqueles 

adquiridos na prática docente, atualizados e reatualizados e que não provém 

das instituições de formação nem do currículo (T. 01). 

 

De uma forma geral, os professores não apresentam conhecimentos sobre 

teorias de aprendizagem como fundamentação para as suas práticas 

docentes. Na maioria deles ficou preponderante o saber experiencial, 

decorridos de erros e acertos durante sua trajetória profissional, ou do uso de 

modelos referenciais – seus professores a quem buscava aproximar-se ou 

não (D.18). 

 

Como alternativas para superação da insegurança e despreparo apontados 

pelas entrevistadas para ensinar Ciências nos anos iniciais do ensino 
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fundamental, a maioria destaca [...] o aprendizado que ocorre com a 

profissão, no próprio exercício da docência ou na troca de experiências com 

outros professores. Nesse sentido, mesmo se tratando de uma pesquisa com 

professores em formação inicial, são indicados elementos relacionados aos 

saberes experienciais, que são aqueles que os professores desenvolvem com 

base em seu trabalho cotidiano e são baseados em suas experiências (D. 10). 

 

[...] “a mobilização do saber experiencial vai se desenvolvendo 

naturalmente, ele já faz parte da composição do seu próprio eu, e o que você 

faz é exercitar, colocá-los em prática de tal forma, que eles vão se 

desenvolvendo com mais formas, dentro de você, ou seja, vai adquirindo 

formas diferentes. A diversidade de formas de mobilização do saber 

experiencial é que vai proporcionar ao docente mais autonomia nas decisões 

da sala de aula”.  (Professor Darwin). Constatamos na ação docente destes 

professores um encontro de saberes [...]. Essa realidade faz com que 

tenhamos um profissional em constante mutação, que se obriga a 

redimensionar, de forma crítica e contínua o seu ser e seu fazer na ação 

docente, conforme demonstram os fragmentos de falas que seguem: “[...] o 

professor passa a mobilizar é o saber experiencial que considero bastante 

amplo, através dele o professor consegue perceber quando o seu aluno está 

bem ou não [...], outras situações vivenciadas na sala de aula eu aprendi a 

resolvê-las foi com a minha experiência do dia a dia da sala de aula.” 

(Professor Girassol). [...] Na concepção desta depoente, é através desse saber 

que ela consegue perceber as desigualdades e oscilações de comportamento 

de seus alunos. [...] Essa afirmação se concretiza quando a protagonista em 

tela destaca que situações ímpares, ou seja, dilemas, vivenciadas por ela na 

sua ação docente foram solucionadas tendo como suporte maior sua 

experiência adquirida no dia a dia da sala de aula [...]. Com base nas análises 

feitas dos fragmentos acima e a fim de melhor compreendermos a natureza 

dos saberes experienciais, identificamos várias formas (ou locus) de 

produção/mobilização dessa categoria de saber no que diz respeito à ação 

pedagógica dos professores de Ciências Naturais do Ensino Fundamental (D. 

17). 

 

Diante disso, percebemos a estreita ligação que possuem os saberes docentes com o 

ambiente de trabalho do professor e com os outros aspectos que se associam ao contexto 

escolar. Assim, compartilhamos com Tardif (2014, p. 21) a ideia de que “[...] ensinar é 

mobilizar uma ampla variedade de saberes, reutilizando-os no trabalho para adaptá-los e 

transformá-los pelo e para o trabalho”, sendo essa reutilização impraticável sem os 

movimentos reflexivos do professor em relação aos seus saberes e ao contexto educacional no 

qual ele está inserido. Sendo assim, pensar nos saberes sobre estes dois elementos 

constitutivos, trabalho e prática é considerar que os saberes docentes possuem um lugar e que 

este lugar se encontra nessa indissociável relação entre esses elementos. 

Durante a construção desta categoria, identificamos várias nuances que compõem os 

saberes experienciais. Além daquelas que já apresentamos até aqui, existem outras que 

contribuem significativamente para a construção desse tipo de saber, a exemplo da história de 
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vida e dos saberes pré-profissionais dos professores. As produções indicam que o processo de 

formação dos saberes práticos se inicia no ambiente familiar e nas lembranças dos docentes 

sobre as suas vivências no período da educação básica. Há relatos de colaboradores que 

começaram a adquirir esse tipo de saber na convivência com familiares; já outros expõem que 

os antigos professores marcaram suas vidas e, consequentemente, suas práticas pedagógicas. 

Sobre esses constructos a respeito dos saberes experienciais, exemplificamos com os excertos 

a seguir. 

 

[...] encontramos nas falas dos interlocutores desta pesquisa que os docentes 

percebem que a aquisição do saber experiencial está também relacionada à 

convivência familiar, ao ambiente escolar e à relação professor/aluno, como 

relatam os Professores: “[...] meu pai e minha mãe me incentivavam muito a 

estudar, tanto que eu me envolvia muito com o ambiente escolar e, via 

naquela época uma identificação com o que eu queria para futuro”. 

(Professor Mendelev) (D. 17). 

 

Ainda relacionados aos saberes experienciais encontram-se as impressões 

que a docente tem de seus antigos professores. Em sua fala, há sinais de 

admiração e repulsa por alguns docentes e seus métodos [...]. Desse modo, 

concebe-se a construção dos saberes experiências como tendo seu início 

remetido ao [...] processo de escolarização. [...] demonstram forte presença 

dos saberes experienciais, ainda que estes se direcionem para um processo 

de reprodução de práticas vivenciadas ao longo da escolarização (D. 01). 

 

Ao longo dessa categoria, refletimos sobre diferentes características relacionadas aos 

saberes experienciais. Identificamos sua distinção com respeito aos saberes sistematizados – 

curriculares, disciplinares e da formação profissional –, bem como a influência desses saberes 

na sua reconstrução e aperfeiçoamento. Além disso, verificamos que o saber experiencial, por 

ser um saber prático e sobre a prática, auxilia o professor de diversos modos na execução do 

seu trabalho. Observamos também a versatilidade dos saberes experienciais e suas diferentes 

formas de manifestações. Contudo, todos esses elementos aqui relatados sobre os saberes 

experienciais têm relação direta com a temporalidade deles. Do mesmo modo que os saberes 

docentes são temporais (TARDIF, 2014), os saberes experienciais também o são. 

 Particularmente, percebemos a temporalidade desse tipo de saber não em relação ao 

tempo de magistério, mas, sobretudo, a capacidade que o professor tem de mobilizar uma 

variedade de saberes para atingir os objetivos do ensino. Nesse sentido, acreditamos que 

através do saber experiencial no exercício de sua prática, o professor é capaz de refletir sobre 

as diversas influências que estão latentes em seu ambiente de trabalho. Assim, por meio de 
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suas ações e decisões, o docente aprimora a si mesmo, do ponto de vista pessoal e profissional 

e, consequentemente, a sua prática pedagógica. 

Nessa perspectiva, entendemos que, se o professor exerce sua profissão de modo 

reflexivo, o tempo contribuirá significativamente para o desenvolvimento, reconfiguração e 

aperfeiçoamento de seu saber experiencial; porém, caso isso não ocorra, pouco se aproveitará 

do tempo de magistério para o enriquecimento do saber experiencial do professor. 
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CAPÍTULO 5 – ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

 

Neste capítulo discutiremos a temática “ensino de Ciências e Biologia” de acordo com 

a perspectiva de abordagem e apresentação dos dados presentes nas dissertações e teses 

analisadas. Para a construção do presente texto, baseamo-nos nas três categorias que 

construímos ao longo da análise das produções, sendo elas correspondentes ao principal nível 

de ensino que foi pesquisado pelo(a) autor(a) dos documentos, quais sejam: “Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I”, “Ensino Fundamental II e Ensino Médio” e “Ensino 

Superior”. Vale destacar que esta última categoria se refere especificamente à formação 

inicial e continuada em Ciências Biológicas.  

Embora, em nossa pesquisa, um grande número de produções acadêmicas discutir 

mais de um segmento de ensino, podendo estes serem correspondentes àqueles apresentados 

numa mesma categoria ou em categorias distintas, buscamos identificar o foco temático19 de 

cada uma delas, no intuito de facilitar a discussão dos dados de acordo com os objetivos do 

nosso estudo. Dessa forma, sendo possível construir um panorama das tendências a respeito 

da discussão dos conhecimentos biológicos específicos e da verificação do modo como são 

fornecidos os conteúdos teóricos das disciplinas durante a formação inicial de professores que 

lecionam Ciências e Biologia. 

Ressaltamos que, das trinta dissertações e teses que constituíram o corpus documental 

do nosso estudo, as quais discutem os saberes docentes sob o prisma da temática “ensino de 

Ciências e Biologia”, algumas delas não fizeram qualquer referência aos conhecimentos 

biológicos específicos, o que não culminou na apresentação das mesmas como fonte de dados 

para a construção deste capítulo. Todavia, discorremos aqui sobre as produções acadêmicas 

que utilizaram o ensino de Ciências e Biologia com esse objetivo, seja na perspectiva da 

formação de professores ou no tocante ao arcabouço teórico correspondente à área de 

Ciências Biológicas. A seguir, apresentaremos a discussão dos dados correspondentes a cada 

uma das categorias analisadas em seções distintas, para as quais empregamos os mesmos 

títulos das categorias. 

 

 

 

                                                           
19 O foco temático que, verificamos nas produções, corresponde ao “foco privilegiado de estudo” (TEIXEIRA, 

2008, p. 100), o qual foi identificado após a realização da Análise de Conteúdo Temática dessas produções. 
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5.1 Educação Infantil e Ensino Fundamental I 

 

O ensino de Ciências tem sido discutido amplamente no Brasil nas últimas décadas 

(KRASILCHIC, 2000; MALDANER; ZANON; AUTH, 2006; NASCIMENTO; 

FERNANDES; MENDOÇA, 2010; PUGAS, 2014); em razão disso, torna-se ainda mais 

necessário refletirmos sobre essa temática, sobretudo no que se refere aos pontos de tensão 

expostos nessas discussões. Em nosso estudo, evidenciamos alguns desses pontos sendo 

bastante debatidos nas dissertações e teses analisadas. Desse modo, buscamos apresentar nesta 

categoria as principais questões sobre ensino de Ciências tratadas nessas produções. 

Assim, ao direcionarmos nossa atenção para o ensino dessa disciplina na educação 

infantil e no ensino fundamental I, a discussão fica mais complexa, transcendendo as 

demandas relacionadas à especificidade da formação de professores na área biológica para um 

cenário mais amplo. Nesse contexto, o foco desse debate aponta para a análise da qualidade 

dos conhecimentos disciplinares de professores licenciados em Pedagogia, os quais possuem 

habilitação para lecionar em diferentes disciplinas, incluindo Ciências Naturais (MACHADO, 

2014; SALOMÃO et al., 2014; VILELA, 2014; GALIAN; ARROIO; SASSERON, 2013). 

Nessa perspectiva, podemos ter uma noção mais nítida sobre a configuração dos 

cursos de formação de pedagogos quando analisamos as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Pedagogia (BRASIL, 2006) com respeito à oferta dos conhecimentos teóricos 

específicos de Ciências Naturais: 

 

Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 

VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, 

Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes 

fases do desenvolvimento humano;  

Art. 6º A estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade nacional 

e a autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-á de:  

i) decodificação e utilização de códigos de diferentes linguagens utilizadas 

por crianças, além do trabalho didático com conteúdos, pertinentes aos 

primeiros anos de escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História e Geografia, Artes, Educação Física. 
 

Podemos perceber, no Art. 5º das diretrizes, que o pedagogo deve estar apto para 

trabalhar de modo interdisciplinar os conteúdos de Ciências ao final de sua formação, e o Art. 

6º faz referência à decodificação, utilização de códigos e trabalho didático dos conteúdos. 

Entretanto, o documento não sugere que haja um aprofundamento dos conhecimentos 

específicos de Ciências, o que resulta, segundo as dissertações e teses que analisamos, na 
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construção de um currículo que pouco aprofunda na formação teórica específica dos 

licenciandos. Todavia, se isso ocorresse de forma consistente, seriam reduzidos os problemas 

que os professores enfrentam em trabalhar os conteúdos de Ciências Naturais na educação 

infantil e no ensino fundamental I. Esta insuficiência de embasamento teórico em Ciências 

Naturais pode ser observada nos fragmentos a seguir. 

 

A professora situa a relação teoria e prática numa perspectiva interativa e 

admite que para ela é difícil ensinar Ciências porque há uma enorme 

quantidade de conteúdos que não domina [...]. Do mesmo modo o professor 

2 relata que gostaria de ter um conhecimento acerca do conteúdo científico 

“um pouco mais elaborado”: “Eu gostaria de ter um conhecimento um pouco 

mais elaborado, mais profundo, [...], acho que isso me auxiliaria nas aulas 

como nos astros, por exemplo, isso me ajudaria a trabalhar melhor, não 

aquela coisa rasinha, pouquinha... eu poderia melhorar as minhas aulas 

mesmo para os alunos”. O professor manifesta a necessidade de 

compreender mais os conteúdos para poder trabalhar melhor os mesmos, de 

modo mais aprofundado e eficaz. Já a professora 3 relata que sente medo de 

desenvolver atividades experimentais em sala de aula, pois não se sente 

preparada (T. 01). 

 

A atividade evidenciou a fragilidade, por parte da maioria dos estudantes, de 

aspectos conceituais em relação aos temas apresentados. Vale ressaltar que 

os conteúdos científicos presentes nas situações referiram-se a aspectos 

gerais sobre a matéria, conhecimentos básicos sobre óptica, funcionamento 

do corpo humano, alguns tipos de reações químicas, fundamentos da 

mecânica, entre outros. [...] a grande maioria considerou não serem 

suficientes os conhecimentos que cada um apresenta sobre a área para a 

realização de sua prática docente nos anos iniciais de escolarização, o que 

reforça o empreendimento de esforços no sentido de repensar essa formação 

inicial [...] (D. 25). 

 

As futuras professoras, talvez por não possuírem o domínio do conteúdo a 

ser abordado, não mostraram condições de problematizar e discutir os 

conhecimentos prévios dos alunos. Não há, por parte das entrevistadas, 

conhecimento dos conteúdos específicos que permitam se trabalhar os 

conhecimentos prévios dos alunos. Cabe destacar que, se o professor não 

possuir os conhecimentos específicos, suas concepções podem se assemelhar 

as concepções dos alunos e a prática docente pode reforçar junto aos alunos 

as explicações não aceitas cientificamente. [...] Percebeu-se que a maioria 

das entrevistadas apontou uma formação docente insuficiente para o ensino 

de Ciências nos anos iniciais no ensino fundamental referindo-se 

principalmente a carga horária reduzida para as disciplinas (D. 14). 

 

Ao analisarmos os excertos acima, identificamos uma série de fatores que 

comprometem o ensino de Ciências nos primeiros segmentos da educação básica. Dentre eles, 

o que fica mais evidente é a objeção, por parte dos professores, do não domínio do conteúdo. 

Com efeito, esse fato é resultado da insuficiência de conhecimentos teóricos que eles tiveram 

acesso durante a formação. As consequências disso para o ensino de Ciências e para a prática 
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dos professores são inúmeras: conhecimento dos assuntos biológicos pouco aprofundados, 

dificuldade de ensinar e problematizar os temas da área, medo, despreparo para lecionar a 

disciplina; fragilidades conceituais; níveis similares de conhecimento sobre conteúdos 

biológicos entre professores e alunos; e possibilidade de apresentar conceitos científicos de 

modo errôneo ou de senso comum.  

Diante desse cenário, fica explícita a importância que tem o domínio do conteúdo e o 

quanto este domínio é fundamental para o ensino. A esse respeito, Shulman (1987, p. 208) 

adverte que “[...] o ensino é, essencialmente, uma profissão que exige formação acadêmica. O 

professor é um membro da comunidade acadêmica. Ele ou ela deve entender as estruturas da 

disciplina, os princípios da organização conceitual e os princípios da investigação”. Em suma, 

o professor é, antes de qualquer coisa, um profissional do conhecimento e, sem a posse deste, 

o seu exercício profissional se torna incompleto e pouco significativo, visto que os resultados 

que são obtidos não alcançam as pretensões que o ensino necessita.  

Apesar de as Diretrizes Curriculares dos cursos de Pedagogia (BRASIL, 2006), em seu 

Artigo 3º, afirmarem que “[...] o estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de 

informações e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, 

cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão [...]”, identificamos que não 

há correspondência entre o que consta no documento oficial e a realidade da formação 

acadêmica dos profissionais que atuam no ensino de Ciências nos primeiros segmentos da 

educação básica. O fato de a formação de pedagogos priorizar os conhecimentos didático-

pedagógicos não os exime da essencial necessidade de que seus profissionais sejam 

preparados, também, com os conhecimentos específicos das áreas que irão atuar (neste caso, 

aqueles referentes à disciplina Ciências), visto que o conteúdo disciplinar é tão necessário 

quanto o didático-pedagógico, as quais confluem para uma formação adequada. 

As dissertações e teses analisadas que discutem essa temática são unânimes quanto à 

escassez do embasamento teórico específico na formação inicial destes profissionais e, além 

disso, dispõem boa parte de seus textos discorrendo sobre esse quadro. As produções citam 

com bastante frequência as consequências dessa carência, tanto para a formação de 

professores, quanto para a qualidade do exercício docente e aprendizagem dos alunos. Temos 

em D. 01 o relato de uma professora confirmando isso: “Pelo menos em um momento, ao 

analisar o caso de ensino proposto, Ana deixou claro que a falta de sustentação teórica ao 

professor pode afetar o modo como ela realiza a sua prática docente”. A autora de D. 14 

também é enfática neste aspecto.  
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A formação do professor que atua nos anos iniciais do ensino fundamental 

acaba sendo generalista, no sentido de esses profissionais ainda serem 

considerados professores polivalentes, que trabalham com todas as 

disciplinas presentes no currículo desse nível de escolarização. Esse fato, por 

si só, não dispensa que sejam abordadas de maneira significativa os 

conteúdos relativos às diversas áreas do conhecimento. [...] Evidentemente, 

não se espera que o professor das séries iniciais manifeste o mesmo domínio 

conceitual de um professor que atua nos anos seguintes do Ensino 

Fundamental (5ª a 8ª série) ou mesmo no Ensino Médio. Entretanto, [...] os 

cursos de formação de professores para as séries iniciais não cumprem 

adequadamente o seu papel de formadores, particularmente, na área de 

Ciências Naturais, na maioria das vezes, restringindo-se a metodologias 

esvaziadas de conteúdo (D. 14). 

 

Diante desse contexto, percebemos em nossa análise alguns pontos de tencionamento 

relacionados aos currículos dos cursos de Pedagogia, a exemplo do pouco tempo destinado às 

cargas horárias para o ensino de Ciências, impedindo que os profissionais tenham uma 

formação consistente para lecionar a disciplina de Ciências Naturais na educação infantil ou 

no ensino fundamental I. Em D. 12, constatamos esse fato: 

 

Verificamos que as disciplinas de cunho pedagógico, ocupam grande espaço 

na estrutura do curso. [...] no entanto, explicitamos que as acentuadas 

reduções de disciplinas específicas nas matrizes curriculares para a formação 

inicial não contribuem com a qualidade do curso. [...] constatamos que a 

única disciplina direcionada para a educação infantil na área de ciências 

naturais – Higiene e Saúde Infantil – não foi mencionada pela professora. 

Isso nos permite levantar a hipótese de que a referida disciplina não 

respondeu as necessidades da professora, o que é reforçado por ela 

considerar insuficiente a formação que recebeu (D. 12). 

 

Esse mesmo cenário também foi identificado por outros autores, como podemos 

observar a seguir.  

 

Sem dúvidas, a carga horária é curta diante da demanda dos conteúdos de 

natureza científica e a formação de conceitos que devem ser construídos na 

licenciatura. Há então uma discrepância entre o que é oferecido no currículo 

e o que é requerido para o ensino de ciências às crianças (SOUZA, et al., 

2011, p. 7). 

 

Corroborando esse contexto de formação docente, Galian, Arroio e Sasseron (2013, p. 

95) buscaram investigar o “[...] papel assumido (ou não) pelos conhecimentos específicos das 

áreas de conhecimento, notadamente das Ciências Naturais, no currículo do curso de 

Pedagogia”. Assim, eles refletem sobre a configuração dos currículos dos cursos de 

Pedagogia e sobre a formação específica dos professores para o ensino de Ciências. Este 
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estudo aponta alguns agravantes que a pouca oferta de conteúdos específicos pode afetar 

significativamente o ensino dessa disciplina nestes segmentos, reiterando o que temos 

refletido até o presente momento neste capítulo.  

Ainda neste estudo, Galian, Arroio e Sasseron, ao analisar uma proposta de alteração 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, apresentada pelo Conselho 

Estadual de Educação de São Paulo, evidenciam que o Conselho julga como válida a 

utilização dos conhecimentos disciplinares provenientes da educação básica como um meio de 

auxiliar na aprendizagem dos licenciandos, assim como oportunidade de eles serem um ponto 

de partida para o aprofundamento nos conhecimentos biológicos específicos. 

 

É interessante perceber que o texto evidencia a identificação da necessidade 

não só de rever os conteúdos aprendidos no Ensino Médio, mas também de 

aprofundá-los, de forma a possibilitar o ensino dos conteúdos disciplinares 

na direção da ampliação de compreensão do mundo por parte dos estudantes. 

Assim, deixar de tratá-los significaria contar apenas com o que talvez tenha 

sido aprendido pelo futuro professor quando cursou o Ensino Médio 

(GALIAN; ARROIO; SASSERON, 2013, p. 99). 

 

Uma proposta semelhante a essa foi identificada em D. 25, a qual diz respeito à 

utilização dos conhecimentos advindos da educação básica como um facilitador da 

compreensão dos conteúdos específicos ao longo da formação acadêmica. A autora da D. 25 

enfatiza essa possibilidade e constrói um modelo de integração curricular para as disciplinas 

específicas de Ciências do curso de Pedagogia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). No 

intuito de aumentar o aprofundamento dos conteúdos teóricos e, ao mesmo tempo, aproveitar 

aquilo que os licenciandos aprenderam na educação básica, a autora propõe: 

 

[...] uma fusão entre os dois componentes curriculares [...] voltados à 

formação para Ciências Naturais (Ciências Naturais para o Ensino 

Fundamental e Metodologia do Ensino de Ciências Naturais) de forma a 

favorecer a integração destes dois aspectos formativos no currículo do futuro 

professor dos anos iniciais de escolarização básica, o que levaria ao fim da 

formação dicotômica que a área das Ciências Naturais atravessa junto ao 

currículo de pedagogia (D. 25). 

 

Nessa perspectiva, corroboramos a proposta da autora de D. 25, em considerar os 

conhecimentos provenientes da educação básica como uma fonte de saber disciplinar. Com 

efeito, aquilo que foi estudado nas disciplinas Ciências e Biologia poderá ser utilizado como 

subsídio para o aprofundamento de conteúdos específicos durante a formação inicial dos 

pedagogos. Por exemplo, se considerarmos que, ao longo da educação básica, os licenciandos 
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estudaram diversos temas relacionados à Ecologia, esses conhecimentos, certamente, serão 

rememorados por eles na graduação, quando forem abordados conteúdos que se referem aos 

fenômenos naturais, ao cuidado com o meio ambiente e à relação entre os seres vivos.    

Entretanto, tal apreciação deve ser feita, a nosso ver, como uma iniciação aos 

conhecimentos biológicos, ou seja, como um elo entre o conhecimento que foi recebido na 

educação básica e o conhecimento específico que será trabalhado ao longo da formação inicial 

do futuro docente. Assim, enxergamos essa possibilidade como uma das questões que deve 

ser levada em consideração tanto pelos cursos de formação quanto pelos formadores de 

professores, independentemente do tipo de curso de licenciatura. Por outro lado, as nossas 

pesquisas indicam que, quando esse conhecimento não é trabalhado de modo adequado e com 

os devidos ajustes conceituais e aprofundamentos necessários durante a formação inicial, o 

que se tem como resultado é um professor que reproduz aquilo que aprendeu no ensino 

fundamental e médio, de modo superficial, repleto de erros conceituais – visto que esses 

conceitos não foram devidamente trabalhados e estudados na formação inicial – e com 

concepções científicas muito próximas ao senso comum. O fragmento da D. 14 destaca:     

  

Enfatiza-se ainda que a maioria das entrevistadas não estabelece uma relação 

científica com os conteúdos específicos relativos ao ensino das estações do 

ano, uma vez que apresentam concepções errôneas e com isso suas 

explicações não são aceitas cientificamente, pelo contrário, são baseadas em 

conhecimentos de senso comum, possivelmente provenientes da formação 

anterior ao curso de Pedagogia, e que não foram problematizados durante o 

curso.  

 

Diante do que apresentamos até este momento, e mesmo afirmando que é dever da 

formação inicial fornecer aos seus alunos os requisitos básicos para o exercício de sua 

profissão, compreendemos que existe uma série de fatores – políticos, econômicos, sociais e 

culturais – que não podem ser desconsiderados, pois contribuem para a subsistência deste 

cenário na formação dos profissionais de Pedagogia. Refletir sobre como isso pode ser 

minimizado é importante e necessário. Enxergamos ser primordial o investimento na 

formação de professores, o que irá refletir também, e de modo positivo, na educação básica, 

visto que eles são peças-chave para o aperfeiçoamento e desenvolvimento da educação. Além 

disso, é fato que a formação específica em Ciências Naturais nos cursos de Pedagogia é 

bastante deficitária, e os dados de nossas pesquisas mostram isso. Portanto, faz-se necessário 

e urgente que essa realidade seja ajustada a fim de que os discentes que estão se preparando 

para atuar na educação infantil e no primeiro segmento do ensino fundamental recebam um 
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arcabouço teórico das disciplinas desses segmentos que seja suficiente para que eles venham a 

exercer sua profissão com competência, tanto didático-pedagógica quanto conceitual. 

Sob outra perspectiva do ensino de Ciências, passamos agora a investigar de que modo 

as produções acadêmicas discutem as práticas pedagógicas dos professores da educação 

infantil, identificando algumas características as quais serão detalhadas a seguir. Por ser a D. 

01 a única produção acadêmica do nosso corpus documental que trata especificamente sobre o 

ensino de Ciências neste nível de ensino, utilizamos esse texto como fonte de análise e, a 

partir da discussão dos dados que nela são apresentados, trazemos nossas reflexões a respeito. 

Todavia, ressaltamos que esta mesma produção traz outras significativas contribuições que 

são discutidas tanto neste capítulo quanto no anterior. 

Acerca das concepções das docentes sobre o ensino de Ciências na educação infantil, 

identificamos duas características relevantes: a primeira se refere à função do ensino; e a 

segunda diz respeito aos experimentos científicos escolares relacionados a essa disciplina. 

Com relação à primeira característica, vemos que há um conceito de que o ensino de Ciências 

para este nível deve ser como uma preparação para os conhecimentos que serão tratados nas 

séries seguintes, tendo assim uma função propedêutica. Associada a isso, pode ser percebida 

também uma visão de ensino baseado no método de transmissão, conferindo ao aluno apenas 

uma postura passiva no que diz respeito à compreensão dos temas que são trabalhados nas 

aulas. A D. 01 relata:  

 

As aulas ministradas por Rita seguem, segundo as informações obtidas 

durante as entrevistas, um padrão no qual predominam as aulas expositivas e 

uma concepção de ensino baseada na transmissão. Termos como “passar”, 

“transmitir” e ‘fornecer” são comuns na fala de Rita. Essa postura é coerente 

com a visão que ela tem dos objetivos do ensino de ciências para as 

primeiras séries do ensino fundamental. A principal função declarada para 

este ensino é propedêutica, ou seja, tem como objetivo preparar o aluno para 

os estudos futuros. Essa visão é tão presente em sua prática que chega a ser o 

guia para determinar a profundidade com que serão tratados os diferentes 

temas estudados nas aulas. “[...] eu acho assim, precisa passar vários 

conceitos para eles, mas não tão esmiuçados, porque depois isso vai ser 

retomado, aí fica uma coisa maçante chata, se ver isso agora depois vai ter 

que passa por isso de novo [...]”. 

 

Sobre os experimentos realizados na disciplina, essa mesma dissertação identifica, 

novamente, um método transmissivo e unilateral por parte da colaboradora da pesquisa, em 

que o aluno é apenas um observador, sem qualquer contato com a execução do experimento. 

Como consequência, a postura dessa professora transmite a ideia de endeusamento dos 

fenômenos científicos, e as atividades de aula prática passam a ser percebidas como algo 
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mágico, um espetáculo. Esse fato, a nosso ver, reforça a ideia estereotipada da Ciência, 

afastando os estudantes da realidade dos fatos e podendo comprometer a aprendizagem dos 

alunos com respeito aos conhecimentos científicos nas séries seguintes, visto que, naquele 

momento, são os seus primeiros contatos com a disciplina. 

 

A descrição que a docente faz da importância de suas aulas práticas deixa 

transparecer a condição da exposição e do passivo papel de receptor 

destinado ao aluno como elementos de sua concepção de aprendizagem. É 

ainda digno de nota o fato de que o fenômeno científico é posto em segundo 

plano nas aulas práticas, o experimento é comparado a uma “mágica”, um 

“espetáculo”, denotando a impossibilidade de se compreender as verdadeiras 

causas de sua ocorrência (D. 01). 

 

A esse respeito, entendemos que, quanto mais próximo da realidade do aluno um 

fenômeno científico for ilustrado, mais significativo será o aprendizado sobre o fato 

apresentado. Caso isso não ocorra, os resultados dessas atividades práticas serão quase 

inexistentes. Contudo, não se pode esperar muito do aluno quando este é visto pelo professor 

como um sujeito passivo no processo de ensino-aprendizagem, seja em aulas práticas ou 

teóricas. 

Quando se colocam os aspectos estudados pelas Ciências Naturais – sejam eles 

manifestações da natureza, descobertas científicas ou experimentos realizados em aulas 

práticas – em um patamar superior àquele que pode ser verificado, vivenciado ou observado 

pelo aluno, ter-se-á como consequência uma aprendizagem superficial, simplificada e de 

pouca contribuição para o dia a dia dos educandos, sobretudo, àqueles que estão na educação 

infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental (MACHADO, 2014).  

Com efeito, as produções acadêmicas indicam que implicações semelhantes a essas 

são verificadas em aulas de professores que utilizam somente métodos tradicionais de ensino, 

baseados em práticas pedagógicas expositivas e em avaliações teóricas que requerem dos 

alunos apenas a memorização de conteúdos. Desse modo, os educandos ficam isentos da 

necessidade de reflexão a respeito dos assuntos trabalhados na disciplina, ou de buscarem 

associações entre os conhecimentos científicos estudados e os fenômenos naturais que 

ocorrem no cotidiano. Na visão de Machado (2014, p. 33), nas aulas que são conduzidas desse 

modo, “[...] é pouco provável que aquela ciência ensinada e supostamente aprendida contribua 

para uma compreensão mais ampla e profunda das muitas questões de natureza científica que 

se apresentam no cotidiano dos estudos”. 
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Portanto, defendemos que os conhecimentos científicos devem ser trabalhados com 

equilíbrio pelo professor, nem os colocando além nem aquém daquilo de onde ele realmente 

deve estar, ou seja, na condição de produção humana, a qual está passível a alterações, o que a 

desaloja da posição de verdade única. E, em se tratando do ensino de Ciências para as 

crianças, além do que refletimos aqui, um conjunto de características deve ser levado em 

conta, como discorrem Salomão e colaboradores (2014, p. 210). 

 

[...] questionamos sobre os significados que podemos contribuir para as 

atividades com conteúdos científicos junto às crianças. [...] Para além da 

importância desses temas para a construção de conhecimentos sobre o 

próprio corpo, sobre o meio natural em suas relações e os modos pelos quais 

delas participamos e nelas intervimos, podemos assumir o ensino de 

Ciências numa perspectiva mais processual e menos conceitual. Nesse 

caminho, precisam ser privilegiadas atividades lúdicas e diversificadas que 

evidenciem a natureza da ciência como uma forma de produção de 

conhecimento sobre ele, de modo que os alunos possam realizar movimentos 

tais como observar, manipular materiais e modelos, produzir descrições e 

classificações, explicitar concepções, formular hipóteses e estabelecer 

relações entre conceitos e situações de seu cotidiano. 

 

Uma postura diferente acerca da relação com os alunos e no modelo de prática 

pedagógica é identificada por D. 01 em outra docente quando é observada a execução das 

atividades associadas a Ciências. Pode ser verificada uma comunicação mais dialogada entre a 

docente e seus alunos, assim como a utilização dos conhecimentos prévios deles para facilitar 

a aprendizagem dos conhecimentos científicos que são trabalhados.  

 

As aulas de Ana são baseadas em um modelo que privilegia o uso do diálogo 

como principal ferramenta didática. Utilizando esse tipo de aula, ela abre 

espaço para que os alunos externem as suas impressões e concepções 

relacionadas aos temas trabalhados nas aulas de ciências. Com isso, Ana 

demonstra que considera os conhecimentos prévios dos estudantes como 

fundamentais para propiciar uma boa aprendizagem dos conceitos 

científicos. “Então tudo vai dessa primeira discussão, a gente vai 

direcionando para aqueles assuntos que são, basicamente, os de interesse 

deles o que passa pela sexualidade e pelas mudanças que já começam a 

acontecer... Nessa idade de quarta série, a gente vê que cada vez mais parece 

que antecipa essa fase da adolescência, não são tão mais crianças como a 

gente era, não sei se a gente era tão assim, mas eles já têm esse interesse” (D. 

01). 

 

Quando comparamos as práticas pedagógicas das duas colaboradoras da pesquisa 

apresentada em D. 01, ficam evidenciados vários aspectos que podem contribuir para o ensino 

de ciências na educação infantil. A esse respeito, entendemos que é fundamental que, ao 
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trabalhar com a disciplina Ciências para esse segmento, sejam consideradas as 

particularidades que lhes são pertinentes. Aqui é importante salientar as questões mais gerais 

que se relacionam com a idade dos alunos, a convivência entre seus pares, o desenvolvimento 

cognitivo das crianças e a relação entre professor e aluno.  

Desse modo, percebemos que, em se tratando das especificidades do trabalho com os 

conhecimentos científicos, a atitude do professor em sala de aula é determinante para que se 

alcancem os objetivos do ensino de Ciências em qualquer segmento, sobretudo, na educação 

infantil e no ensino fundamental I. Portanto, o modo como o professor conduz sua prática 

pedagógica, o arcabouço de conhecimentos teóricos que ele possui e os métodos de ensino 

que são utilizados nas aulas teóricas e práticas fazem diferença na qualidade do seu trabalho e 

na aprendizagem de seus alunos.  

Nessa perspectiva, são válidas as ações que visam promover a mobilização de 

conhecimentos prévios dos alunos com respeito aos temas que são abordados em sala de aula 

e articulá-los com o cotidiano deles. Além disso, as atividades relacionadas à materialização 

do conhecimento (modelagens, desenhos, estudos do meio, entre outras) tornam as aulas mais 

prazerosas para os alunos, envolvendo a ludicidade e desenvolvendo habilidades, atitudes e 

valores. Para Salomão e colaboradores (2014), esses elementos são essenciais na educação 

infantil e devem ser utilizados ao ser apresentadas as noções do que é Ciência para as 

crianças. 

Assim, compreendemos que o ensino de Ciências Naturais na educação infantil e no 

ensino fundamental I pode ser realizado de diferentes formas e empregando uma variedade de 

métodos de ensino e instrumentos didáticos. Entretanto, mediante análise da dissertação D. 01 

e das reflexões geradas por meio dela, podemos considerar a abordagem de Ciências nesse 

segmento como uma iniciação para a construção de conhecimentos científicos e biológicos 

pelas crianças, sendo de fundamental importância que elas participem da construção desses 

conhecimentos. Para que isso seja possível, é necessário que os professores estabeleçam uma 

interlocução entre os conteúdos de Ciências, a adequada contextualização desses conteúdos e 

os objetivos da disciplina. 

 

5.2 Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

 

Nesta categoria, iremos discutir os dados das produções que tiveram o ensino de 

Ciências e de Biologia no ensino fundamental II e ensino médio, respectivamente, como foco 
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temático principal de suas pesquisas. Ao longo do texto, foram abordados apenas os 

resultados apresentados pelas dissertações, uma vez que as teses analisadas não se 

enquadraram no foco temático desta categoria.  

Nessa perspectiva, encontramos nas produções acadêmicas estudos detalhados das 

concepções e das ações dos professores com respeito ao ensino de Ciências. Assim, 

considerando o conjunto de documentos analisados nesta categoria, identificamos discussões 

referentes aos seguintes aspectos: processo de ensino-aprendizagem; conteúdos biológicos; 

entendimento dos professores de como seria uma aula de Ciências “bem-sucedida”; e, 

questões relacionadas à metodologia, avaliação e postura dos professores em sala de aula. 

Todavia, ressaltamos que a análise e a reflexão que faremos aqui versam, apenas, sobre alguns 

desses temas, tendo em vista a grande amplitude e diversidade de abordagens trazidas pelas 

produções. 

Assim, ao investigarmos nas produções acadêmicas o papel do ensino de Ciências na 

visão dos professores do ensino fundamental, identificamos em D.03 que as respostas foram 

bastante variadas com respeito aos objetivos do ensino de Ciências. Dentre elas, destacamos: 

“Passar o que é necessário à vida dos alunos e motivar os alunos a gostar de Ciências”, 

“Ensinar para que o aluno mude seu cotidiano”, “Fazer com que o aluno se conheça e conheça 

o mundo ao seu redor”, “Possibilidade que ele [o aluno] interaja no seu cotidiano”, e, 

“Localizar o aluno no universo e a utilização dos recursos naturais, quem ele é, de onde ele 

veio, o que ele tá fazendo aqui, o que ele pode fazer para melhorar o planeta [...]”.  

Nesse contexto, verificamos que as concepções dos colaboradores de D. 03 se 

aproximam das recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino 

de Ciências, os quais enfatizam que é necessário ensinar Ciências Naturais como um 

conhecimento que “[...] colabora para a compreensão do mundo e de suas transformações, 

para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo, é a meta que se propõe 

para o ensino da área na escola fundamental” (BRASIL, 1997, p. 24). Entretanto, a autora de 

D. 03 verifica que, apesar de o entendimento dos professores ser bastante pertinente, a prática 

deles não é equivalente à visão que possuem sobre o papel do ensino de Ciências, conforme 

podemos observar no fragmento a seguir.   

 

Os objetivos idealizados ainda se distanciam dos objetivos praticados, 

principalmente em se tratando de um ensino voltado para a formação 

científica do aluno, de um cidadão consciente, crítico e ativo, e acima de 

tudo preocupado com seu processo de aprendizagem (D. 03). 
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Diante desse contexto, entendemos que deve haver uma maior aproximação da prática 

do ensino de Ciências com a formação científica e cidadã dos alunos. Para Krasilchic (1988), 

essa prática deve desenvolver no educando a capacidade autônoma que o leve a pensar por si 

mesmo, refletir criticamente sobre as questões científicas, sociais, tecnológicas e ambientais e 

ser capaz de entender o papel e o significado da Ciência na contemporaneidade, bem como o 

modo como ela é produzida, para quê, para quem e com quais finalidades. Todavia, para que 

isso ocorra, é necessário que os diversos aspectos que compõem a prática pedagógica dos 

professores estejam em sintonia e contribuam para esse propósito.  

Dentre esses aspectos, as metodologias de ensino ganham destaque nas produções 

analisadas. Em nossa investigação, percebemos que os professores utilizam uma variedade de 

metodologias, entretanto, verificamos que ainda existe uma forte influência do modelo de 

ensino tradicional na prática dos professores, como podemos observar a seguir: 

 

[...] professora P1, [...] ao relatar ainda estar presa ao conteúdo, aos textos 

que passa aos alunos, principalmente se verificarmos que a professora 

simplesmente passava o texto ou os exercícios na lousa ou pedia que 

fizessem cópia do livro didático. [...] Na fala da professora P3, há indícios de 

uma aproximação com a concepção impositiva, tradicionalista e reprodutora, 

quando a mesma se declara enérgica, gostar de disciplina, dar o mesmo 

conteúdo que ela estudou [...] (D. 03). 

 

De modo geral, a metodologia que predominou nas dissertações foi a expositiva, em 

D. 22, por exemplo, encontramos esse cenário. Nessa produção acadêmica, foi verificado que 

60% dos colaboradores da pesquisa assumem uma postura denominada pela autora de 

“empírico-positivista”, a qual se associa ao modelo tradicional e expositivo de dar aula. Tal 

postura, segundo a autora, é resultado da formação inicial que esses professores receberam. 

Com efeito, verificamos nessa dissertação que os colaboradores, durante o curso de Ciências 

Biológicas, foram mais incentivados para atuar no campo das pesquisas empíricas (em 

laboratórios, por exemplo), do que como docentes na educação básica.  

  Na visão de Duarte e Duarte (2013), o uso de metodologias em sala de aula é, 

sobretudo, um processo de articulação de informações realizado pelo professor, no intuito de 

facilitar a explicação de algum tema. Desse modo, se considerarmos que existe uma gama de 

conteúdos a serem trabalhados nas aulas de Ciências e Biologia, o uso de apenas um método 

de ensino, certamente, comprometerá a prática pedagógica do professor e, consequentemente, 

a aprendizagem dos alunos. Além disso, “[...] a escolha da modalidade didática, por sua vez, 

vai depender do conteúdo e dos objetivos selecionados, da classe a que se destina, do tempo e 
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dos recursos disponíveis, assim como dos valores e convicções do professor”, como afirma 

Krasilchic (1996, p. 100).  

Outro aspecto verificado nas dissertações diz respeito à estreita relação que existe 

entre a formação inicial e as metodologias utilizadas pelos docentes nas aulas de Ciências e 

Biologia. As produções sugerem que tanto as modalidades didáticas quanto as práticas 

pedagógicas dos professores decorrem dos estímulos que eles recebem ao longo da formação 

inicial. Geralmente, os professores que foram mais estimulados para atuar como 

pesquisadores de áreas específicas das Ciências Biológicas apresentam métodos mais 

tradicionais e expositivos de ensino. Em contrapartida, àqueles que foram incentivados para o 

campo educacional utilizam em suas aulas metodologias alternativas de ensino, além das 

expositivas.   

Sobre as metodologias alternativas, Duarte e Duarte (2013) defendem que o uso delas 

deve ocupar lugar de destaque no ensino de Ciências e Biologia, uma vez que elas objetivam 

motivar, despertar o interesse e facilitar a aprendizagem dos alunos. Esses autores consideram 

como metodologias alternativas 

 

[...] aquelas que fogem dos procedimentos tradicionais (aulas expositivas, 

leitura e discussão de textos, questionários etc.) e da rotina e sala de aula, 

destacando-se entre elas a aula prática, os experimentos, as excursões, as 

demonstrações, o uso de modelos anatômicos e construção de modelos, 

dinâmicas e jogos educativos (DUARTE; DUARTE, 2013, p.82).   
  

Uma aproximação da aplicação dessa modalidade didática pode ser identificada neste 

trecho de D. 03, o qual afirma que “ [...] a metodologia predominante declarada pelas 

professoras foi a aula expositiva-dialógica, com a utilização de vídeos, retroprojetor, aulas 

práticas, de laboratório, na sala de informática, com o auxílio de paradidáticos”.  

Nas dissertações analisadas, também encontramos relatos de professores que buscam 

desenvolver a prática pedagógica e aprimorar os métodos de ensino, por meio de cursos da 

formação continuada. As produções indicam que a procura pelo aperfeiçoamento profissional 

se deve à insuficiência na formação inicial de uma maior aproximação com as 

particularidades da educação básica, e à necessidade de atualização dos conhecimentos 

pedagógicos e didáticos. No fragmento a seguir, observamos esses aspectos:  

 

Podemos observar que as lacunas sentidas no decorrer da formação inicial 

demonstraram que os professores de Ciências Naturais sentem grandes 

dificuldades quanto à maneira de como trabalhar os conteúdos da referida 

área de estudo. [...] os professores consideram necessária, a existência da 
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formação continuada por reconhecerem que, através desta, adquirem novas 

práticas que facilitam o seu trabalho (D.10). 

 

 No que se refere aos conteúdos biológicos tratados nas dissertações analisadas nesta 

categoria, nem todas elas fizeram uma discussão aprofundada a esse respeito. Entretanto, 

daquelas que deram maior ênfase aos assuntos trabalhados no ensino de Ciências e Biologia, 

destacamos o tema “plantas medicinais” para aprofundarmos nossas reflexões. Com efeito, 

verificamos peculiaridades na abordagem desse conteúdo, sobretudo, quando se trata da 

abordagem desse tema para alunos de uma comunidade indígena.  

Na dissertação D.11, a autora evidenciou em seu estudo alguns problemas com 

respeito ao tratamento dessa temática nesse contexto. Assim, notamos falta de conexão entre o 

conhecimento cultural e o conhecimento científico por parte da maioria dos docentes que 

participaram da pesquisa. Um exemplo disso é percebido quando há uma valorização dos 

aspectos tradicionais e culturais sobre as plantas medicinais em detrimento dos conhecimentos 

científicos.  

 

Durante todas as apresentações o conhecimento cultural aparece sem 

conexão com o conhecimento científico [...] e muitas vezes as informações 

apresentadas pela docente são contraditórias com a visão científica para o 

fenômeno em foco. Ao dizer que a planta “morre” ao ser colocada em água 

fervente, a docente e os discentes parecem se referir ao princípio ativo da 

planta (substância química que pode atuar terapeuticamente frente a 

enfermidades específicas). A explicação sobre por que a planta não surtiria 

mais efeito caso fosse submetida a uma alta temperatura não é explorada na 

discussão e prevalece a perspectiva de morte da planta em caso de ser 

realizado um procedimento indevido. A aula transcorre sem o devido 

esclarecimento sobre essa e outras formas de expressão, que parecem se 

constituir como crença ou conhecimento intuitivo. Não são elaboradas 

explicações outras, tais como a possibilidade de que substâncias químicas 

importantes (presentes nas plantas) evaporem sob temperaturas mais 

elevadas, e, dessa forma, não mais estejam presentes no preparado 

medicinal, tomando-o ineficaz contra as enfermidades (D. 11). 

 

Nesse fragmento, identificamos algumas questões que merecem destaque na 

abordagem apresentada sobre as plantas medicinais. Uma delas se refere ao fato de a docente 

explorar o conteúdo sem o embasamento científico necessário para trabalhar o tema, e, além 

disso, foi identificado pela autora de D. 11 que “[...] muitas vezes as informações 

apresentadas pela docente são contraditórias com a visão científica para o fenômeno em 

foco”. Desse modo, percebemos que a professora em questão não se coloca como uma 

“mediadora do conhecimento” para seus alunos, sendo essa uma condição sine qua non para o 

êxito em trabalho. De acordo com Baptista (2010), o ensino de Ciências em sociedades 
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tradicionais, a exemplo da comunidade Indígena onde se realizou o estudo de D. 11, deve 

permitir que os alunos compreendam outras vias de explicação da natureza, além daquelas 

que eles estão acostumados a ver em seu cotidiano. 

Em nosso entendimento, a abordagem de qualquer assunto no ensino de Ciências ou 

Biologia não pode ser tratada como um conjunto de informações desconexas, sem o devido 

cuidado com o alicerce teórico conceitual e científico que o fundamentam, nem com a 

contextualização adequada daquele conteúdo com o cotidiano dos alunos. Entretanto, de 

acordo com as reflexões da autora de D. 11, a prática da maioria dos colaboradores de sua 

pesquisa não estava em sintonia com as reais finalidades do ensino dessas disciplinas. Nesse 

sentido, percebemos que o quadro de ensino apresentado por Santos (2007) a seguir ainda está 

bastante presente na prática dos professores. 

 

No entanto, o ensino de ciências, na maioria de nossas escolas, vem sendo 

trabalhado de forma descontextualizada [...]. Muitos professores consideram 

o princípio da contextualização como sinônimo de abordagem de situações 

do cotidiano, no sentido de descrever, nominalmente, o fenômeno com a 

linguagem científica. Essa abordagem é desenvolvida, em geral, sem 

explorar as dimensões sociais nas quais os fenômenos estão inseridos. 

Assim, se ensina nomes científicos de agentes infecciosos e processos de 

desenvolvimento das doenças, mas não se reflete sobre as condições sociais 

que determinam a existência de muitos desses agentes em determinadas 

comunidades (SANTOS, 2007, p. 4). 

 

Para melhor exemplificar esse cenário de contextualização para o qual Santos (2007) 

chama atenção, trazemos um trecho de D.11 em que são notórias a desvalorização dos 

conhecimentos científicos e a supervalorização dos aspectos culturais relacionados à temática 

“plantas medicinais”, indo em direção oposta aos resultados encontrados por Siqueira e 

Pereira (2014).  

 

Os conhecimentos científicos, quando aparecem, são colocados de forma 

desconexa, estando, por vezes, ausentes. Nas aulas observadas e analisadas, 

a preocupação com informações científicas formais não foram priorizadas, 

sendo mais valorizados os aspectos culturais, que incluem a terapêutica e os 

procedimentos legitimados pela comunidade e sua tradição. [...] Sobre o 

tema, praticamente todas as docentes mantiveram uma mesma abordagem: 

uso e nomenclatura popular de cada planta. Os conhecimentos são oriundos 

do senso comum, dos saberes cotidianos, aprendidos no dia a dia e 

mobilizados de acordo com as especificidades acadêmicas (Biologia e 

Pedagogia) de cada docente (D. 11). 
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Com respeito às plantas medicinais, acreditamos que, num contexto de ensino, a 

abordagem desse tema exige a combinação de informações provenientes dos conhecimentos 

tradicionais difundidos naquela comunidade indígena e dos aspectos biológicos relacionados à 

real utilidade terapêutica, bem como de algumas das principais propriedades farmacológicas 

que cada espécime possui, como é enfatizado por Elisabetsky (2003). Nesse sentido, a postura 

do professor denotará uma disposição em trabalhar esse conteúdo considerando o 

conhecimento do aluno, cuja primeira raiz de saber é proveniente do conhecimento tradicional 

(cultural) daquela comunidade e, também, os conhecimentos científicos relacionados à 

botânica e às propriedades medicinais de cada planta. 

Nesse contexto, Cruz, Joaquim e Furlan (2011) enfatizam que a valorização dos 

conhecimentos prévios dos alunos é uma rica proposta de aprendizagem sobre as plantas 

medicinais, além de sugerir a possibilidade de que essa temática seja trabalhada em diálogo 

com outras áreas ou disciplinas. Todavia, nos resultados de D. 11, percebemos que essa 

realidade não foi observada, como verificamos no excerto a seguir. 

 

[...] o conteúdo “Plantas Medicinais” apresentou, de uma forma muito 

rudimentar, uma abordagem transdisciplinar, a título de exemplo em 

perspectiva histórica, psicológica, fitoterápica, etc, distribuído em séries e 

em níveis. Ainda voltando para a análise das aulas, de certa forma, estas 

áreas apareceram. As docentes tiveram uma abordagem fitoterápica do 

conteúdo, quando falaram da utilidade das plantas. Tiveram uma abordagem 

histórica quando se reportaram aos antepassados. Psicológica, a questão da 

fé (acreditar). Mas percebeu-se que essas abordagens foram feitas 

aleatoriamente, sem intenção direta. Tais abordagens poderiam ter sito 

enfatizadas em cada nível de ensino (D. 11). 

 

Sem dúvida, a relevância da abordagem desse conteúdo na educação básica não 

consiste na adição de mais um assunto no currículo de Ciências e Biologia. A nosso ver, a 

contribuição principal está em colaborar para uma formação cidadã integral, em que os 

discentes possam utilizar dos conhecimentos acerca das plantas medicinais em seu dia a dia e 

não apenas como um saber tradicional que foi passado de geração a geração. Nesse mesmo 

sentido, Silva e Marisco (2013) acrescentam que  

 

[...] o tema plantas medicinais pode constituir uma ferramenta eficaz no 

processo de ensino aprendizagem em Biologia. Não somente por possibilitar 

várias abordagens nos conteúdos dessa área de ensino, mas, por considerar 

os conhecimentos prévios dos alunos, promovendo assim uma aprendizagem 

significativa, no qual os conteúdos abordados na escola apresentem sentido 

no cotidiano do aluno (SILVA; MARISCO, 2013, p.69). 
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Entretanto, o que percebemos é que o conhecimento etnobotânico, no qual se inclui as 

plantas medicinais, é pouco explorado nas disciplinas de Ciências e Biologia (SILVA; 

MARISCO, 2013; SIQUEIRA; PEREIRA, 2014). Esse fato é, em parte, consequência da falta 

de preparo dos professores para trabalhar com esses conteúdos, como evidenciado em D. 11. 

Adicionalmente, podemos relatar a falta de planejamento e de materiais didáticos para o 

trabalho com esse conteúdo nas instituições pesquisadas. Diante desse contexto, concordamos 

com Silva e Marisco (2014), ao defenderem que é necessário que se ofereçam subsídios 

acerca da temática plantas medicinais para que os professores no intuito de que esse 

profissional possa ser um “elo” entre o conhecimento científico e o conhecimento popular do 

aluno e, por conseguinte, contribuir com a qualidade de vida destes discentes. 

 Assim, se considerarmos o conjunto de informações apresentadas nesta categoria, 

refletimos que o papel do ensino de Ciências e Biologia deve ser compreendido como uma 

atividade voltada para a formação integral e cidadã do aluno, a fim de que este, além dos 

conhecimentos biológicos adquiridos, seja um sujeito crítico, consciente e ativo dentro do 

contexto social no qual ele se insere. No intuito de contribuir com essa formação, o professor 

e sua prática devem fomentar a aprendizagem significativa dos conteúdos em suas aulas, por 

meio de estratégias didáticas que ultrapassem o método tradicional de ensino dessas 

disciplinas. Nesse sentido, deve-se investir no uso de metodologias alternativas, como aula 

prática, os experimentos, construção de modelos, jogos educativos, dentre outros.  

Por fim, ao investigar a abordagem do tema “plantas medicinais” numa das produções 

acadêmicas analisadas, é possível depreender que os professores de Ciências e Biologia 

devem ampliar os seus conhecimentos científicos e culturais a respeito desse assunto. Com 

efeito, verificamos que a formação inicial de professores de Ciências Biológicas necessita 

estar em sintonia com os conteúdos disciplinares da educação básica. Além disso, 

observamos, também, a necessidade de aprimoramento curricular, tanto na ampliação de 

projetos pedagógicos que deem maior visibilidade aos conhecimentos etnobotânicos, quanto 

na produção de materiais didáticos que explorem melhor a temática para os alunos e auxiliem 

os professores em suas práticas. 

 

5.3 Ensino Superior 

 

Nessa categoria, apresentamos os principais temas levantados pelos autores das teses e 

dissertações com respeito ao ensino de Ciências e Biologia. Vale ressaltar que, embora o 
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título da categoria seja “Ensino Superior”, nós não discutiremos aqui apenas questões 

relacionadas a esse nível de ensino, visto que a escolha das produções acadêmicas para esta 

categoria se deu em virtude de os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas ou de 

formação continuada de professores serem os principais loci das pesquisas que foram 

realizadas.  

Nesse contexto de análise, percebemos que a maioria dos licenciandos anseia por 

colocar em prática os conhecimentos adquiridos na universidade, porém, nem sempre isso é 

possível. Nas produções acadêmicas, identificamos dois aspectos principais que influenciam 

nessa situação. O primeiro deles se refere à carência na articulação didático-pedagógica entre 

os conhecimentos específicos da área de Ciências Biológicas e aqueles que são trabalhados 

nas disciplinas Ciências e Biologia. O segundo diz respeito ao pouco contato que os 

licenciandos têm com a sala de aula e com o ambiente escolar.  

Em consequência disso, é natural que professores recém-formados acreditem ser 

possível reproduzir, em suas práticas pedagógicas, o modus operandi dos conhecimentos 

biológicos aprendidos na universidade, acarretando, assim, num choque de realidade entre a 

formação inicial e a prática profissional, visto que “[...] muitos dos problemas do processo de 

ensino-aprendizagem não adquirem sentido até que o professor os tenha enfrentado em sua 

própria prática” (CUNHA; KRASILCHIC, 2000, p. 3). 

No fragmento a seguir, temos algumas reflexões bastante pertinentes do autor de D. 

08, com respeito ao tratamento entre os conhecimentos acadêmicos (científicos) e os 

escolares. 

 

[...] identificamos as possibilidades de ligação entre os campos científico e 

escolar. Para desenvolver melhor este argumento, tomamos analogicamente 

o conceito de simbiose. Acreditamos que haja uma forma de dependência 

recíproca entre os campos e não apenas um processo de tomada referência 

do primeiro para o segundo [do campo escolar para o científico]. A Biologia 

acadêmica e a Biologia escolar estão imersas em uma relação em que há 

benefício mútuo e uma interdependência estrutural, ainda que não 

exatamente em proporções iguais. Particularmente defendemos a ideia de 

uma simbiose porque acreditamos que a busca de referências na Biologia 

acadêmica está impregnada de uma série de elementos que valem ser 

explicitados. A Biologia escolar se vale, de certo modo, do prestígio social 

da disciplina científica e assim ganha credibilidade no ambiente escolar. Por 

outro lado, ao trabalhar e (re)significar estes conhecimentos de referência 

[...]. Quando a disciplina escolar e seus professores formam os alunos 

confiantes no conhecimento produzido cientificamente, contribui assim, para 

o fortalecimento da Biologia acadêmica sob o ponto de vista social, 

caracterizando a dependência mútua entre os campos de conhecimento (D. 

08). 
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Nessa perspectiva, a relação “simbiótica” entre a Biologia acadêmica e a Biologia 

escolar, como trata D. 08, é um desafio que se faz cada vez mais presente na formação e na 

prática de professores dessa área, e as dissertações e teses analisadas sinalizam para isso. 

Todavia, reconhecemos que não é possível que se tenham soluções imediatas para as 

demandas que estão sendo postas a esse respeito, como afirma Selles (2014). Essa mesma 

autora afirma:  

 

Tais desafios demandam cuidadosa atenção para que os professores ajustem 

constantemente suas abordagens pedagógicas para atribuir sentido ao que 

fazem, não apenas para si, mas para o público discente, sobretudo em 

contextos quase sempre desfavoráveis ao seu labor cotidiano (SELLES, 

2014, p. 13). 
 

Desse modo, acreditamos que essa “cuidadosa atenção” tenha início ainda na 

formação inicial dos professores, pois uma das grandes queixas dos discentes de Ciências 

Biológicas é, de fato, atribuírem sentido ao que fazem, levando-se em consideração aquilo 

que eles aprenderam durante a graduação. 

 Para os colaboradores das pesquisas analisadas, a atribuição de sentido ao que fazem 

está associada, em grande parte, a um modelo de formação que dê subsídios aos futuros 

professores para que eles sejam capazes de fazerem uso dos conhecimentos específicos da 

área atrelada a uma abordagem pedagógica adequada para serem trabalhados em sala de aula. 

Portanto, o domínio teórico é essencial para o professor, mas não é suficiente, visto que “[...] 

a atuação profissional dos professores de Ciências no ensino fundamental e médio, [...], 

constitui um conjunto de saberes e práticas que não se reduzem a um competente domínio dos 

procedimentos, conceituações, modelos e teorias cientificas” (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2009, p. 31-32). 

Desse modo, observamos nas dissertações e teses analisadas uma expressiva referência 

à relação tencionada que existe entre a formação de professores em Ciências Biológicas e a 

prática pedagógica. Assim, no bojo dessa discussão, as produções sugerem que tanto a 

universidade quanto a escola devem buscar uma cooperação teórica e prática, no sentido de 

auxiliar na formação dos licenciandos que irão atuar na educação básica. 

Portanto, precisamos considerar a escola como um espaço de formação e os 

professores como atores ativos neste processo. Uma vez que, se acreditarmos que a 

responsabilidade das deficiências encontradas em suas práticas pedagógicas seja 

exclusivamente dos componentes pedagógicos dos cursos, restringimos apenas ao âmbito 

acadêmico o papel formativo. Embora entendamos que é dever da formação inicial dar todos 
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os subsídios necessários para o pleno exercício da profissão docente, compreendemos que a 

escola deve ser considerada um espaço formativo (SELLES, 2014) e os professores, como 

produtores de saberes (TARDIF, 2014).  

Ademais, a escola que relatamos aqui não se restringe apenas ao ambiente da sala de 

aula ou aos limites físicos de uma instituição de ensino, onde o professor goza de mais 

autonomia docente, uma vez que está ele sozinho e os seus alunos, mas vemos a escola como 

um espaço formativo em suas várias dimensões, visto que os espaços não formais (a exemplo 

de Planetários, Feiras de Ciências e Zoológicos) são instrumentos importantes para facilitar a 

aprendizagem e, também, como um meio de formação continuada para os professores. A esse 

respeito, Pinto e Figueiredo (2010, p.11) afirmam: 

 

Os espaços não formais de ensino, voltados para atividades onde o 

conhecimento científico é mais aplicado, contribui de forma significativa 

para ao ensino, pois os profissionais neles envolvidos possuem uma 

formação de Ciências, muitas vezes ausente no corpo docente escolar. Os 

espaços não formais atuam não somente como geradores de conhecimento 

para o aluno, mais também para o próprio corpo docente, ampliando assim 

as possibilidades de aperfeiçoar as aulas de Ciências. Atuam também como 

uma formação continuada, levando a reflexão de paradigmas errôneos sobre 

Ciências, adquiridos na formação de professores. 

  

Adicionado a esse contexto, notamos que existe um desejo, dos colaboradores das 

pesquisas analisadas em dar sentido àquilo que fazem. Esse sentido, em grande parte, está 

atrelado à necessidade de um modelo de formação que dê subsídio aos futuros professores 

para ajustarem os conhecimentos biológicos específicos a uma abordagem pedagógica 

adequada, a fim de que esses conhecimentos sejam trabalhados em sala de aula. Em algumas 

produções, esses fatores se coadunam na expressão “aprender como dar aula”, como 

exemplificamos com o excerto de D. 15 a seguir. 

 

Na universidade, Ângela esperava aprender “como dar aula”. Mas, segundo 

seu relato, ela sentiu, em alguns momentos, que aquilo que estava 

aprendendo não lhe fornecia os subsídios necessários para a prática. [...] 

Pode-se considerar que este foi o primeiro aprendizado de Ângela dentro da 

profissão docente. “Na verdade, eu esperava mais do que é oferecido. Eu 

acho que existem alguns pontos que são muita enrolação, sabe? Não sei, 

acho que todo mundo sonha que a gente vai aprender a dar aula, que os 

professores vão ensinar a gente a ser bons professores, e tudo mais, mas aí 

eu vi que não é por aí, né? A gente tem teóricos, a gente vê algumas 

metodologias e tudo mais, mas o que vai influenciar mesmo é você depois... 

eu esperava aprender a dar aula, mas eu vi que não por aí não” (D. 15). 
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Infelizmente, sobre esse contexto, o que mais encontramos nas produções acadêmicas 

foram relatos de que os cursos de licenciandos em Ciências Biológicas, em sua grande 

maioria, ainda não trabalham com os conhecimentos específicos nesse modelo de abordagem. 

Em razão disso, o ensino de Ciências e Biologia contabiliza inúmeros prejuízos, os quais não 

devem ser de modo algum desconsiderados. Se a formação inicial dos professores que 

lecionam essas disciplinas na educação básica não dá conta de formá-los didática e 

pedagogicamente para ensinar os conteúdos disciplinares, como podemos acreditar que esse 

professor obterá êxito em seu exercício profissional? É possível esperar que a aprendizagem 

dos alunos seja significativa, nessas circunstâncias?  

A resposta que encontramos para essas perguntas nas produções acadêmicas é que esse 

aspecto, na formação inicial de professores em Ciências Biológicas, precisa ser 

problematizado com urgência, a fim de que esse quadro seja revisto e a abordagem dos 

conteúdos específicos seja reconfigurada nos cursos de licenciatura. Essas ações devem ser 

realizadas na perspectiva de promover o ajuste didático-pedagógico dos conhecimentos 

específicos para que estes sejam trabalhados no ambiente escolar e de favorecer uma melhor 

articulação entre currículo acadêmico e currículo escolar das disciplinas Ciências e Biologia 

da educação básica. Nesse sentido, as dissertações e teses analisadas apontam que, por meio 

dessas mudanças, os problemas decorrentes do atual contexto de formação de professores 

podem ser minorados, e os docentes mais qualificados para o exercício da profissão. 

Entretanto, embora as produções acadêmicas sugiram mudanças na formação inicial 

dos professores, elas reconhecem que esse cenário é ainda mais complexo quando analisamos 

o perfil acadêmico dos professores formadores. Nesse sentido, podemos identificar que 

muitos professores dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas conferem maior 

enfoque aos conhecimentos específicos dos campos disciplinares que atuam, em detrimento 

dos aspectos didático-pedagógicos, por causa da formação inicial em bacharelado. De acordo 

com as dissertações D. 18 e D. 13, é notória a desarticulação entre as concepções sobre ensino 

desses professores formadores com as finalidades da prática profissional que eles exercem, 

cuja função principal é formar professores para a educação básica.  

Assim, evidenciamos esse contexto de desarmonia na formação inicial dos formadores 

em D. 18 “[...] a formação dos professores universitários pesquisados na área de Biologia não 

privilegiou o pedagógico. Entre estes sujeitos mantém-se a ideia do ensino como transmissão 

do conhecimento, compreensão que dificulta romper com a dicotomia teoria e prática”. Em D. 

13, também é possível perceber esse quadro: “[...] é necessário olharmos com maior rigor a 
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sua formação, para que o mesmo adquira maiores habilidades [...] ultrapassando os limites do 

conhecimento específico [...] associando a esses conhecimentos outros referentes à docência”; 

De modo semelhante, Baptista e colaboradores (2013), ao estudar a formação de vinte 

e sete professores que lecionam no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, verificaram 

que 20% desses professores são licenciados na área, 50% são bacharéis e os demais possuem 

dupla habilitação (não deixando claro se estes possuíam licenciatura ou não). Nesse sentido, 

os autores depreendem que a trajetória de formação da maior parte dos formadores está fora 

da realidade para a qual se forma, tornando-se, possivelmente, um problema para a formação 

da identidade dos futuros professores.  

 Diante desse cenário, o nosso posicionamento não é de reprovação à atuação dos 

professores formadores nos cursos de licenciatura, mas de fomentador de uma reflexão sobre 

a necessidade de que estes professores continuem se desenvolvendo profissionalmente na 

perspectiva da docência – independentemente da modalidade de curso que fizeram, 

licenciatura ou bacharelado –, por meio da formação continuada que partilhe dos 

componentes curriculares pedagógicos e didáticos necessários, os quais são indispensáveis 

para que os professores exerçam plenamente sua profissão, sobretudo, como formadores de 

professores. 

De acordo com Cunha e Krasilchic (2000), os cursos de formação continuada 

transcendem a função de atualização do conhecimento num determinado campo. Todavia, a 

formação continuada, por si só, não dá conta de resolver o problema das lacunas didático-

pedagógicas dos docentes, visto que esse não é o seu papel. Como afirmam Cunha e 

Krasilchic (2000, p.3), “[...] o estabelecimento de uma estrutura de formação continuada 

poderia minorar os problemas apontados”, mas não solucioná-los. Portanto, embora 

reconheçamos que a resolução deste problema não ocorrerá rapidamente, defendemos que os 

cursos de licenciatura desenvolvam estratégias com esse propósito e que os processos de 

formação continuada estejam presentes, também, no ambiente escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da construção da dissertação, pudemos perceber a versatilidade que os 

saberes docentes possuem no estudo da formação de professores. Assim, diante da nossa 

proposta de investigação em mapear o Estado da Arte dos saberes docentes, baseada em 

dissertações e teses produzidas no Brasil, relacionadas ao ensino de Ciências e Biologia, um 

desafio nos estava posto: descobrir quais inclinações teórico-metodológicas dos estudos sobre 

saberes docentes envolvendo o ensino de Ciências e Biologia estariam presentes nas 

produções acadêmicas. Certamente, sabíamos que essa empreitada não seria fácil, todavia, 

seria fértil. Então, vislumbrando descobrir tal fertilidade dos estudos sobre os saberes dos 

professores, aceitamos o desafio e iniciamos o processo de investigação. 

No conjunto das 30 produções acadêmicas analisadas (27 dissertações e 3 teses) no 

período de 2005 a 2012, identificamos uma variedade de metodologias sendo empregadas 

nessas pesquisas. Dos resultados obtidos das características técnicas dessas produções, 

podemos identificar as universidades estaduais e federais como o celeiro de investigação dos 

saberes docentes no Brasil. Associadas a estas instituições públicas de ensino superior, os 

Programas de Pós-graduação na área de Educação despontaram como polo fomentador desses 

estudos. Com respeito à localização, observa-se a região Sudeste com o maior número de 

produções, o que denotou a distribuição bastante desigual das produções acadêmicas entre as 

regiões brasileiras. Entretanto, esse dado não é apenas quantitativo, mas representa uma 

característica nacional histórica, a desigualdade educacional. Portanto, apoiamos as iniciativas 

governamentais que buscam ampliar o número de Programas de Pós-graduação stricto sensu 

pelas diversas regiões do país, sobretudo naquelas com baixos índices de desenvolvimento 

econômico e educacional, como em alguns estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-

oeste. 

Os dados de nossa pesquisa revelaram que as mulheres sobrepujaram os homens com 

respeito às orientações e à autoria das pesquisas no campo dos saberes. O predomínio do 

gênero feminino (aproximadamente 70% do total), tanto em autoria como em orientações, 

demonstra que, nas pesquisas nacionais no campo dos saberes docentes, apesar de a temática 

ter seus principais teóricos do gênero masculino, as mulheres têm despontado nas discussões 

nesse campo, trazendo significativas contribuições para a formação de professores e, 

especificamente em nosso caso, para o estudo dos saberes no ensino de Ciências e Biologia.  
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No que se refere à perspectiva metodológica, identificamos pesquisas que buscavam 

estudar seus objetos fazendo uso da (Auto)biografia e outras que preferiam utilizar um 

método de pesquisa mais participativa, como a Pesquisa-ação. Todavia, verificamos também 

que algumas produções acadêmicas utilizaram duas ou mais técnicas de análise. 

Adicionalmente, a técnica de análise que mais se destacou foi a Análise de Conteúdo. 

Percebemos, ainda, que muitos autores não demonstravam claramente qual era a técnica 

escolhida para analisar seus dados, mas as denominavam de Categorização. No decorrer da 

análise das informações desses estudos, percebemos que havia bastante proximidade entre as 

etapas apresentadas pela Categorização com aquelas que eram feitas pela Análise de 

Conteúdo. Todavia, chamou-nos atenção em muitas produções acadêmicas o fato de elas 

demonstrarem certa fragilidade com respeito à descrição metodológica de suas pesquisas, 

indicando uma baixa filiação dos fundamentos teóricos com relação à Pesquisa em Educação.   

Para estudar os saberes docentes no ensino de Ciências e Biologia, buscamos dialogar 

nossos resultados com Tardif (2014), Gauthier e colaboradores (2013) e Shulman (1896; 

1987). Do conjunto de informações que fomos categorizando no decorrer de nossa análise, 

percebemos que a maioria dos autores das dissertações e teses se baseiam teoricamente nas 

questões relativas à base de conhecimento (Knowlegde base) discutida por Shulman (1896; 

1987) e nas reflexões sobre saberes docentes de Tardif (2014) e Gauthier e colaboradores 

(2013).  

No que diz respeito aos saberes, as produções indicam uma maior tendência na 

investigação da mobilização dos diferentes tipos de saberes, o que resulta numa discussão de 

resultados de enfoque tipológico. Verificamos, também, que alguns autores buscavam variar 

suas abordagens no intuito de evadir um pouco da circularidade das discussões tipológicas 

com respeito ao tema, o que denominamos de estudos de “fronteira tipológica” sobre os 

saberes docentes. Nesse sentido, encontramos um estudo no qual autor reelabora a 

classificação tipológica dos saberes, adaptando-a aos contextos computacionais.  

Por outro lado, a grande maioria das produções investigadas faz uso das discussões 

sobre os saberes de modos bastante diversos. Nessa perspectiva, os resultados apresentados e 

discutidos pelas dissertações e teses nos permitiram refletir sobre a importância dos saberes 

pré-profissionais, compreensão das motivações e dos referenciais que os influenciaram na 

escolha da profissão na maneira de conduzirem suas práticas pedagógicas e no modo como 

eles se veem enquanto docentes. Dessa forma, verificamos que, ao longo da trajetória de vida 

do professor, a aquisição começa pelo pré-profissional, e este se associa aos demais saberes 

por meio da seleção do que deve ser considerado de suas experiências escolares, formativas e 
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profissionais já construídas, das crenças pessoais e das influências positivas ou negativas de 

professores que marcaram a sua trajetória. Além disso, temos que levar em conta que esses 

saberes pré-profissionais são construções pessoais de cada indivíduo, e boa parte deles não 

está diretamente ligado ao contexto escolar, a exemplo da aquisição de saberes biográficos, 

que escapam da delimitação desta pesquisa. Aqui, podemos incluir as motivações de cada 

sujeito para a escolha pela profissão docente ou pelo interesse em conhecer melhor uma 

temática biológica e, por isso, decidir fazer o curso de Ciências Biológicas no intuito de 

estudá-la.  

Podemos discutir, também, os saberes sistematizados, quais sejam, saberes 

disciplinares e da formação profissional. Mediante estudo desses saberes, identificamos de 

que modo os professores os mobilizam e a distinção na valorização dos saberes disciplinares 

dos conteúdos biológicos pela formação inicial de professores de Pedagogia e Ciências 

Biológicas e a mesma descontinuidade desses cursos com relação aos saberes da formação 

profissional e curriculares. Desse modo, foi possível observamos o tencionamento que há nos 

currículos de Pedagogia para um maior aprofundamento dos conhecimentos específicos para o 

ensino de Ciências e, paralelamente a isso, notamos a falta de sintonia entre a abordagem 

teórica nos cursos de Ciências Biológicas e os conteúdos escolares de Ciências e Biologia. 

Além disso, verificamos que a insuficiência no fornecimento de conhecimentos didáticos e 

pedagógicos aos professores de Biologia reflete de modo bastante negativo em sua prática 

pedagógica. 

Com relação aos saberes experienciais, identificamos que existe uma distinção deste 

tipo para os saberes sistematizados – disciplinares e da formação profissional –, bem como a 

influência desses saberes na sua reconstrução e no seu aperfeiçoamento. Evidenciamos 

também algumas peculiaridades dos saberes experienciais. Consequentemente, estes, por 

serem saberes práticos e sobre a prática, auxiliam o professor de diversos modos na execução 

do seu trabalho. Observamos também a versatilidade dos saberes experienciais e suas 

diferentes formas de manifestações. Tais saberes estão imersos e legitimados pela prática e se 

integram a tudo o que diz respeito a ela. Para nós, esses saberes são “práticos” e ao mesmo 

tempo exclusivos de cada sujeito, porque são mobilizados por eles no dia a dia de sua 

profissão, no intuito de melhor responderem às demandas que aparecem na sala de aula e de 

fomentarem o desenvolvimento profissional por meio da autoformação docente. 

Assim, por meio de nosso estudo, foi possível perceber que os saberes docentes são 

utilizados como uma espécie de “radiografia” da profissão docente, pois, a depender do foco 

de estudo, fornecem informações acerca dos vários elementos que compõem a formação 
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docente, os quais vão desde os saberes pré-profissionais, passando pela formação com os 

saberes disciplinares e da formação profissional, e imerso na prática, por meio dos saberes 

experienciais. 

No que se refere à abordagem sobre ensino de Ciências e Biologia, percebemos que, 

de acordo com as dissertações e teses analisadas, a formação específica em Ciências Naturais 

nos cursos de Pedagogia é bastante deficitária, o que indica a necessidade de ajuste em seus 

currículos acadêmicos. A reinvindicação apresentada por esses documentos é que os futuros 

pedagogos recebam o arcabouço teórico referente à disciplina Ciências, para que a atuação 

dos professores na educação infantil e no ensino fundamental I tenha competência tanto 

didático-pedagógica quanto conceitual. 

Por outro lado, nossos estudos indicam que a formação inicial nos cursos de 

licenciatura em Ciências Biológicas está sobrecarregada de conhecimentos específicos 

relacionados à área e carente de saberes didático-pedagógicos para tornar os conteúdos 

científicos em ensináveis. Nesse sentido, as produções são unânimes com respeito à urgência 

na reconfiguração desse modelo de formação, no intuito de que o licenciando, ao longo da 

graduação, possa adquirir subsídios didáticos e pedagógicos para trabalhar os conteúdos nas 

disciplinas de Ciências, no ensino fundamental II e Biologia no ensino médio. Além disso, os 

documentos analisados discutiram diversos aspectos relacionados ao ensino dessas 

disciplinas. Dentre eles, destacamos o enfoque à prática pedagógica dos professores, na qual 

foram discutidas as questões relacionadas às metodologias de ensino e à abordagem dos 

conteúdos biológicos na educação básica. 

Nesse sentido, acreditamos que, por meio de nosso estudo, foi possível identificar os 

traços que compõem o “ser professor” em diferentes contextos, os quais abarcam docentes 

desde a educação infantil até o ensino superior. Por isso, apostamos na fertilidade de 

investigação futura acerca do saber docente, tanto para questões relacionadas ao ensino, 

quanto para aquelas voltadas à formação. 
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