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Resumo: Ao desenvolver a formação docente na Universidade, assume-se o compromisso de 

formar, nos cursos de licenciatura, professores conectados com as práticas docentes realizadas 

na educação básica. Estas envolvem além do conhecimento teórico de conteúdo a utilização 

de metodologias que oportunizam o desenvolvimento de competências acadêmicas, 

tecnológicas, políticas e éticas. A escola caracteriza-se como espaço de construção do 

conhecimento e exige uma prática docente crítica, que envolve o movimento dinâmico, 

dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Esta pesquisa problematiza a respeito da 

necessidade do licenciando estar presente no campo de atuação para além do estágio 

curricular, integrando-se as atividades da escola e refletindo sobre as práticas pedagógicas em 

parceria com o professor da educação básica e do ensino superior.  Assim esta pesquisa visa 

analisar quais ações podem ser adotadas no processo de formação inicial de professores que 

oportunizam uma aproximação e o diálogo com o campo de atuação profissional: a escola de 

educação básica. Para acompanhar as práticas pedagógicas realizadas nas escolas de educação 

básica, com a possibilidade de construir, experimentar, analisar, discutir com professores e 

estudantes no processo inicial de formação docente, nasce o projeto Intercâmbio Universidade 

escola, uma parceria entre PUCRS e Colégio Marista Champagnat. Este projeto envolveu 

estudantes e professores da educação básica, licenciandos, e professores de ensino superior 

em momentos de construção e partilha de práticas pedagógicas dentro da disciplina de 

Metodologia de Ensino de Química em três semestres. Para análise de resultados utilizou-se 

uma abordagem metodológica qualitativa, considerando a fonte direta de dados o ambiente, 

sendo os instrumentos da pesquisa os registros de observação dos pesquisadores e as 

entrevistas realizadas com os participantes. O projeto configurou-se como uma proposta capaz 

de contribuir para a formação docente onde o espaço pedagógico criado caracterizou-se como 

um meio para diversificar processos de ensino e de aprendizagem, possibilitando uma 

aproximação com cotidiano da escola e ampliando o processo de reflexão sobre a prática.  
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Introdução 

 

O processo da formação inicial dos docentes para atuarem na Educação Básica torna-

se foco nas discussões que envolvem a qualidade do ensino e os impactos no sistema 
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educativo na sociedade. A partir do momento em que se atribui à educação a possibilidade 

para a resolução de diversos problemas, o papel do professor em formação torna-se central 

bem como, a atuação do professor formador nas universidades porque os desafios existem 

quando estas se responsabilizam pela sua formação profissional, de acordo com diferentes 

modelos, processos e práticas. 

Ao construir um processo formativo voltado para os docentes que irão atuar na 

Educação Básica, a Universidade, por meio dos cursos de licenciatura, assume o compromisso 

de formar, professores conectados com as práticas docentes realizadas nesse nível de ensino. 

Estas práticas envolvem além do conhecimento teórico de conteúdo a utilização de 

metodologias que oportunizam o desenvolvimento de competências acadêmicas, tecnológicas, 

políticas e éticas. 

Nesta perspectiva, se faz necessário compreender e se aproximar dos movimentos 

existentes nas escolas de Educação Básica  e colocar o foco na formação do licenciando que 

constitui o processo formativo na maior parte do tempo dentro da universidade. Esta formação 

pode gerar consequências severas como a separação entre teoria e prática, colocando, em 

geral, em posição precedente a teoria, vindo a prática sempre depois, por meio de estágios de 

duração insuficiente.  

Assim se faz necessário nos determos na construção de alternativas para minimizar os 

impactos de uma formação docente distante da escola, pois suas consequências atingem vários 

aspectos, inclusive a questão da construção do saber docente, tão discutida por autores que se 

preocupam exatamente com a imprópria hierarquização entre teoria e prática. Desta forma, 

esta pesquisa problematiza a respeito da necessidade do licenciando estar presente no campo 

de atuação para além do estágio curricular, integrando-se as atividades da escola e refletindo 

sobre as práticas pedagógicas em parceria com o professor da educação básica e do ensino 

superior visando analisar quais ações podem ser adotadas no processo de formação inicial de 

professores que oportunizam uma aproximação e o diálogo com o campo de atuação 

profissional: a escola de educação básica. 

 

Marco teórico 

 

Em uma pesquisa publicada em 2004, Azanha apresenta uma reflexão a respeito da 

formação do professor da Educação Básica, indicando que há décadas discute-se esta 

formação em congressos, seminários, cursos e outros eventos semelhantes, discutindo a 

formação ideal ou necessária do professor do ensino básico, numa demonstração ostensiva de 

insatisfação com relação aos modelos formativos vigentes, principalmente nos cursos de 



 

 

licenciatura. (Azanha,2004). No entanto, esta discussão das necessidades de um professor em 

processo de formação também precisa acontecer no espaço da escola buscando a reflexão a 

respeito da prática docente conforme os desafios percebidos dentro do espaço da escola. Se 

buscarmos uma formação inicial apenas dentro da Universidade, dialogando com a escola 

apenas no momento do estágio curricular, minimizam as possibilidades de reflexão das 

questões que ocorrem no fazer docente. 

O trabalho desenvolvido por Baptista (2003), apresenta como objetivo central a 

importância da reflexão sobre a prática de ensino para a formação docente inicial a partir dos 

resultados de experiências práticas. Assim a pesquisa aponta que a formação docente inicial já 

não pode mais ser reduzida ao estudo e domínio de conteúdos e técnicas para serem utilizadas 

em suas futuras práticas pedagógicas. O impacto da condução de uma postura acrítica, nos 

estágios caracteriza o professor em formação como mero executor de tarefas solicitadas pelos 

regentes de estágio supervisionado dentro das universidades. Batista (2003) defende a 

importância da reflexão sobre a ação, para que se formem docentes que compreendam a si 

mesmos e ao mundo à sua volta, levando-os ao questionamento do saber e da experiência. 

Os estudos de Tardif (2005), propõe conhecer as necessidades, expectativas, 

representações e conhecimentos dos agentes do sistema educativo (pesquisadores, 

responsáveis por associações pedagógicas, sindicatos e órgãos governamentais de educação) 

em relação às práticas que utilizam no processo de transferência de resultados de pesquisa 

sobre o ensino.  Há muitas pesquisas voltadas para a análise das necessidades dos docentes, 

mas os resultados precisam ser analisados e ter um impacto no processo formativo. No 

entanto, por meio de entrevistas semiestruturadas com agentes do sistema educativo e com 

professores, os autores destacaram que as atividades científicas dos pesquisadores acadêmicos 

estão, em geral, distantes das necessidades dos profissionais e pouco adaptadas à realidade 

dos mesmos.  

Desta forma, precisamos identificar quais são as necessidades dos licenciandos e do 

sistema educativo e quais elementos fazem parte da formação docente que precisamos 

identificar no diálogo com a educação básica.  

Assim, vamos voltar o olhar para o tema: saberes docentes para identificar se estes 

saberes estão presentes em uma proposta de intercâmbio entre a Universidade e a escola, 

colocando em diálogo professores da Educação Básica, professores da Universidade e 

licenciandos. Os sabres docentes são direta e indiretamente tratados por diversos autores. 

Aqui, indicamos alguns autores que contribuem para a discussão da pesquisa: Tardif (2014), 

Nóvoa (1992, 2010), Freire (2001), Perrenoud (1993, 2000), Charlot (2013), Zabala (1998) e 

Masetto (2002).  



 

 

Considerando a contribuição trazida por Nóvoa (2010), o autor rompe com o 

entendimento dos saberes docentes apenas como um repertório de conhecimentos, realçando a 

importância de buscar compreender os saberes que são representados pelas experiências de 

vida dos professores, observando o profissional- professor e também a pessoa-professor.  

Acerca desse trabalho de Nóvoa, a constituição do trabalho docente considera os 

diferentes aspectos de sua história: individual, profissional apontado à necessidade de 

reconhecermos e considerarmos os saberes construídos pelos professores. Nessa perspectiva 

de analisar a formação de professores, a partir da valorização dos mesmos, é que os estudos 

sobre os saberes docentes ganham impulso, e começam a aparecer na literatura, numa busca 

de identificar os diferentes saberes implícitos na prática. Nesse espírito, tem-se em vista que: 

“é preciso investir positivamente os saberes de que o professor é portador, trabalhando-os de 

um ponto de vista teórico e conceitual” (Nóvoa, 1992, p. 27). 

Autores, como Charlot (2013), Zabala (1998) e Masetto (2002) trabalham 

indiretamente com os “saberes docentes”, mas contribuem com essa temática. Charlot (2013), 

ao abordar a questão da “relação com o saber”, direciona o entendimento de que o saber não é 

um saber em si e por si, mas que se estabelece a partir de uma relação do próprio sujeito, 

enfatizando a importância de se investigarmos a relação que o professor estabelece com os 

saberes, principalmente com os experienciais. Masetto (2002), também apresenta 

compreensões acerca do saber-fazer docente na atuação na prática educativa.  

A literatura de Zabala (1998) aponta as compreensões dos saberes dos professores em 

suas atividades práticas, indicando a importância do professor conhecer as variáveis que 

envolvem o ensino e, por conseguinte, a sua atuação; compreendendo desde aquelas de 

natureza filosófica, que dão sentido e orientam o fazer educativo, bem como aquelas de 

natureza didática e psicológicas que auxiliam a compreensão de como se dão as 

aprendizagens e que favorecem o entendimento de como ensinar.  

Para Perrenoud (2000), a atividade docente é uma atividade multifacetada e que, para 

o seu exercício, são necessários uma base de conhecimentos e o desenvolvimento de certas 

competências (Perrenoud, 2000) 

 Tardif (2014) considera os saberes em um sentido mais amplo que engloba 

conhecimentos, competências, habilidades (ou aptidões) e as atitudes. Enquanto que 

Perrenoud (2000) defende que as competências se representem através da capacidade de 

mobilização dos conhecimentos e recursos cognitivos, defendendo que os saberes estão 

contidos nas competências (Tardif, 2014 e Perrenoud, 2000) 

 



 

 

¨O que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através da 

reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá 

tornando crítica. ” (Freire, 2001, p.43). 

 

 Embora não esteja explícito no discurso de Freire, há a indicação de que o docente 

precisa refletir sobre a realidade à sua volta, e que essa reflexão só pode ser levada a bom 

termo pela crítica. Para que tal ocorra, há a necessidade de que o docente reflita criticamente 

sobre suas intenções, sobre suas ações e sobre o resultado das mesmas, o que só é possível a 

partir do momento em que o professor domine os saberes que lhe permitam atingir esse 

objetivo (Freire, 2001).  

Os autores aqui citados contribuíram para problematizar a respeito da necessidade do 

licenciando estar presente no campo de atuação para além do estágio curricular, integrando-se 

as atividades da escola e refletindo sobre as práticas pedagógicas em parceria com o professor 

da educação básica e do ensino superior buscando a construção dos saberes docentes.   Assim 

esta pesquisa visa analisar quais ações podem ser adotadas no processo de formação inicial de 

professores que oportunizam uma aproximação e o diálogo com o campo de atuação 

profissional: a escola de educação básica.  

 

Metodologia  

 

O intercâmbio Universidade e Escola 

 

O PROJETO INTERCÂMBIO UNIVERSIDADE ESCOLA é realizado pelo Curso de 

Química, na Escola de Ciências da Pontifícia Universidade Católica Do Rio Grande do Sul 

(PUCRS), desde o ano de 2000. Durante este período o projeto foi criado e coordenado pela 

professora Concetta Ferraro e segue acontecendo sob a coordenação de outros professores, 

que assumiram a continuidade do projeto, seguindo o princípio de oportunizar um espaço de 

formação entre os docentes da Educação Básica e os licenciandos do curso de Química.   O 

projeto está vinculado à disciplina de Metodologia de Ensino de Química, tendo como 

objetivo qualificar o Ensino de Ciências na Educação Básica por meio de oficinas que 

desenvolvem processos metodológicos diferenciados e inovadores para professores e 

estudantes. Até o momento, 30 escolas das redes pública e privada já fizeram parte do projeto, 

envolvendo 600 estudantes e 30 professores da área de Ciências da Natureza. 

Para a realização deste estudo, buscamos realizar a coleta de dados em duas edições do 

projeto que ocorreram no período de 2016 e 2017. As edições que serviram de base para a 

pesquisa foram desenvolvidas em parceria com uma escola da Rede Privada de Ensino. Desta 



 

 

forma, no decorrer do projeto, as oficinas foram realizadas tanto escola quanto na 

Universidade envolvendo licenciandos, estudantes e professores. As observações dos 

pesquisadores foram realizadas no decorrer da aplicação das oficinas e após a aplicação 

realizamos as entrevistas e as análises com os estudantes de licenciatura.  

Assumimos para esta pesquisa uma perspectiva de abordagem metodológica 

qualitativa que segundo André (1986), tem sua fonte direta de dados no ambiente sendo o 

instrumento essencial da pesquisa os próprios pesquisadores e considerando o contato do 

pesquisador com o ambiente, e o problema a pesquisar, mediante intenso trabalho de campo. 

Constitui-se a partir da ideia de que há uma relação eficaz entre o mundo real e a 

subjetividade do sujeito, e isso justifica a não abordagem por números. 

Nessa perspectiva, Bogdan e Biklen (1994) embasam a escolha metodológica de 

caráter interpretativo, pois consideram que a fonte de dados é o ambiente natural, e o 

investigador constrói o principal instrumento de coleta.  

Neste trabalho de investigação, as hipóteses não estavam predefinidas, mas existia um 

percurso a ser seguido e retomado a cada elemento observado, com o objetivo de ampliar e 

aprofundar a compreensão do objeto de estudo. Lüdke e André (2001), usando estas 

características, demarcam a pesquisa qualitativa como aquela que envolve a obtenção de 

dados descritivos, coletados por meio do contato direto do pesquisador com a realidade 

estudada, enfatizando o processo. 

As observações foram realizadas no período de dois semestres conforme os 

calendários das oficinas ministradas. A pesquisa foi sendo construída com a utilização dos 

instrumentos de coleta de dados, com o acompanhamento do planejamento das atividades das 

oficinas pelos licenciandos e pelo professor da escola, com as observações de aplicação das 

atividades e com as entrevistas com os licenciandos, que totalizam 12professores em 

formação. 

As técnicas e os instrumentos utilizados na coleta dos dados visaram essencialmente à 

descrição detalhada das ações desencadeadas em cada etapa do processo.  

Dentro de uma variedade de métodos possíveis, utilizamos a análise textual discursiva 

como abordagem metodológica que tem revelado seu potencial em investigações no âmbito 

educacional. Com esta abordagem obtemos a possibilidade de compreender em uma instância 

singular, os a necessidade do licenciando estar presente no campo de atuação para além do 

estágio curricular, integrando-se as atividades da escola e refletindo sobre as práticas 

pedagógicas em parceria com o professor da educação básica e do ensino superior. 



 

 

Desta forma, esta pesquisa visa analisar quais ações podem ser adotadas no processo 

de formação inicial de professores que oportunizam uma aproximação e o diálogo com o 

campo de atuação profissional: a escola de educação básica. 

Os licenciandos, após participarem das oficinas foram convidados a elencar quais 

elementos que fazem parte da prática docente, foram observados durante a aplicação das 

oficinas e para avaliar a contribuição do projeto para a formação docente. 

Os dados foram analisados de modo indutivo e colhidos no decorrer da análise, sendo 

agrupados, inter-relacionados e categorizados na busca dos aspectos mais característicos da 

análise. 

 

Resultados  

 

À construção dos saberes docentes que possibilitam a exercer o papel de formador nos 

processos de ensino na educação básica foram identificados pelos licenciandos, por meio das 

entrevistas, e categorizados: elementos voltados para o fazer docente e para o ser docente. 

O fazer docente indica os conhecimentos voltados para o tratamento do conteúdo, as 

estratégias escolhidas para cada atividade planejada, ou seja, a construção de saberes da 

ciência, os chamados disciplinares e construção dos saberes. Considerando a indicação de   

Zabala (1998), que aponta as compreensões dos saberes dos professores em suas atividades 

práticas, indicando a importância do professor conhecer as variáveis que envolvem o ensino e, 

por conseguinte, a sua atuação. A respeito dessa categoria, foi indicado pelos licenciandos o 

planejamento docente, pois ao planejar o professor assume as decisões que demandam a 

construção de saberes específicos de uma área do conhecimento, a valorização do processo de 

investigação para criar situações de aprendizagem, a compreensão dos métodos e 

procedimentos relacionados ao desenvolvimento, o uso da tecnologia em sala de aula e 

conhecer muito bem o conteúdo para pensar nas estratégias que serão utilizadas em aula.  

A categoria representada pelo ser docente é caracterizada pelas questões afetivas, pois 

a construção dos saberes docentes transita por um domínio o pessoal, intrapessoal, e outro 

social, interpessoal, muito relacionados. Ao analisar as entrevistas observa-se que os saberes 

intra e intrapessoais, apresentam relação direta com os saberes docentes, pois estes são 

pessoais. As percepções são construídas conforme a história de vida de licenciando, na 

relação com os outros, consigo mesmo e com o conhecimento, conforme as experiências de 

aprendizagem e de ensino que tiveram, envolvendo aspectos referentes ao espaço e à 

temporalidade. Esta análise coaduna-se com a indicação de Tardif, (2004), que considera os 

saberes em um sentido mais amplo que engloba conhecimentos, competências, habilidades 



 

 

(ou aptidões) e as atitudes, que dão sentido e orientam o fazer educativo, que auxiliam a 

compreensão de como ocorre a aprendizagens e que favorecem o entendimento de como 

ensinar.  

Ainda neste campo, os saberes docentes que mais apareceram nas entrevistas foram: o 

relacionar-se com o outro, com outros docentes para oportunizar o compartilhamento de 

ideias, a questão de colaboração e a necessidade de do professor ser colaborativo no trabalho 

para que os estudantes também sejam e a comunicação o professor precisa ser comunicativo, 

capaz de converter as ideias e conhecimentos em situações de aprendizagem. Este campo 

também indica a relação com a concepção de saber docente de Nóvoa (2010), que rompe com 

o entendimento dos saberes docentes apenas como um repertório de conhecimentos, realçando 

a importância de se buscar compreender os saberes que são representados pelas experiências 

de vida dos professores, observando o profissional-professor também como pessoa-professor. 

Por fim, ao analisar a avaliação, sobre o projeto, realizadas pelos licenciandos foram 

indicados os seguintes pontos:   

A prática de intercâmbio possibilita melhorar a qualidade da formação inicial de 

professores nos cursos de licenciatura, pois promove a integração entre educação superior e 

educação básica contribuindo para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 

dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura; 

O projeto pode proporcionar aos futuros professores a análise de situações de estudo e 

de reflexão, nas quais possam envolver-se em experiências metodológicas, tecnológicas e 

práticas inovadoras, de caráter eminentemente interdisciplinar.  

Contribui para que os estudantes de licenciatura se insiram na cultura escolar, por 

meio da apropriação e da reflexão sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho 

docente o que permite qualificar a formação dos futuros professores da universidade pelas 

contribuições e vivências.  

Esta pesquisa oportunizou uma análise das leituras realizadas pelos licenciandos 

quando estão imersos em uma atividade que envolve o seu campo de trabalho. Assim 

possibilitou avaliar o projeto e buscar alternativas para trabalhar estes aspectos indicados nos 

cursos de licenciatura.   

 

Considerações finais 

 

A formação docente transita e se complementa nas categorias do saber docente e no 

ser docente. Este projeto caracteriza-se como um meio para avaliar as indicações dos 

licenciandos quando os mesmos estão imersos no seu campo de trabalho que é a escola. 



 

 

Muitas vezes a vivência de planejar, discutir, e conhecer o que acontece em uma escola ocorre 

somente no estágio curricular, que é uma experiência válida, mas que pode ser realizada com 

mais segurança por parte do licenciando.  

Desta forma, é função das instituições responsáveis pela formação dos professores 

oportunizar, criar espaços de vivências e experiências criativas, de convivência entre 

docentes, de trabalho coletivo e de planejamento que proporcione o fazer, a reflexão o 

aprender, pressupondo que se aprende a planejar, planejando; a refletir refletindo; 

responsabilizar, responsabilizando-se, entendendo o professor se constitui na escola.  
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