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RESUMO

O trabalho docente envolve vários saberes que os professores devem

conhecer e a abrangência desses saberes evidencia que o trabalho

docente é repleto de dificuldades que repercutem como desafios para a

formação docente. Diversas pesquisas têm apontado que futuros

professores que atuarão nos anos iniciais do Ensino Fundamental têm

deixado a formação inicial, realizada em cursos de Licenciatura em

Pedagogia, sem terem desenvolvido os saberes disciplinares a serem

ensinados naquela etapa da Educação Básica. Portanto, nosso objetivo é

investigar as representações sociais de saberes disciplinares de professores

dos anos iniciais do ensino fundamental que lecionam em escolas públicas

do município do Rio de Janeiro, tomando como referencial a Teoria das

Representações Sociais na perspectiva processual desenvolvida por Serge

Moscovici e complementada por Denise Jodelet. Quanto aos saberes

disciplinares, utilizaremos os estudos de Maurice Tardif, Claude Lessard e

Ludwig Lahaye que propuseram uma tipologia dos saberes específicos ao

ensino e, dentre eles, aqueles que se referem às diferentes áreas do

conhecimento, configurados em disciplinas. Esse estudo encontra-se em

curso e a revisão de literatura realizada até o momento, permite dizer que

ainda persistem as dicotomias professores e especialistas, pedagogia e

licenciaturas, especialistas e generalistas, e que o curso de Pedagogia não

tem dado suficiente suporte ao saberes disciplinares, o que acarreta

insegurança e certo receio dos professores por não os dominarem. Para a

pesquisa empírica, serão feitas entrevistas semi-estruturadas com 40

professores seguindo um roteiro com 10 questões relativas aos saberes

necessários ao trabalho docente e a temas ensinados aos alunos dos anos

iniciais. Para análise de dados será usado o Modelo da Estratégia

Argumentativa conforme proposto por Monica Castro e Janete Bolite-Frant.
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