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1. Introdução. 
A preocupação com os saberes profissionais sobre o ensino não é nova: Shön (1992); Tardif (2000); Contreras (1997); Marcelo (1998); Gauthier (1998), Pacca e Villani (2000); Villani, (1996); no entanto, “mal conseguimos identificar os atos do professor que, na sala de aula, têm influência concreta sobre a aprendizagem dos alunos” (Gauthier, 1998). Saber para Tardif (2000) engloba os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, ou o saber-fazer e saber-ser (pg.11). Especificar esses saberes envolve um movimento das pesquisas sobre o ensino a fim de determinar um repertório de conhecimentos específicos à profissão docente, que se constitui do conjunto de saberes, de conhecimentos, de habilidades e atitudes que um professor necessita para realizar seu trabalho num contexto de ensino. Perrenoud (2000), inspirado num referencial que acentua as competências julgadas prioritárias para a profissão docente, associa à estas algumas outras mais específicas, sem pretensões contudo de esgotar o assunto; “nenhum referencial pode garantir uma representação consensual, completa e estável de um ofício ou das competências que ele operacionaliza", (pg. 14). 
Alguns resultados de pesquisa na formação inicial têm mostrado que os futuros professores “entram no programa de formação com crenças pessoais a respeito do ensino, com imagens do bom professor, imagens de si mesmos como professores e a memória de si próprios como alunos. Essas crenças e imagens pessoais geralmente permanecem sem alteração ao longo do programa de formação e acompanham os professores durante suas práticas de ensino” (Kagan, 1992, apud Marcelo, 1998, p.55). 
Uma possível forma de avançar e enfrentar essa dificuldade, é organizar atividades,  que de certo modo convidem o licenciando a aprender a refletir sobre as tarefas e a realidade do trabalho docente. Espera-se que o contato com suas crenças e a reflexão sobre suas representações, ajude-o a reconhecê-las como saberes que ele colocará em ação no exercício de sua profissão. 
Numa disciplina de Metodologia de Ensino de Física I, pudemos assistir parte do que temos concebido como avanços na direção do professor reflexivo, Schön (1992); Nóvoa (1992); Zeichner (1992); Elliot (1998); Perrenoud (1999). Uma atividade proposta pela professora, não somente criou condições para um diálogo efetivo, como abriu possibilidades para que os licenciandos esboçassem um perfil do bom professor. A atividade exigiu grande esforço por parte dos licenciandos que, em pequenos grupos, tiveram que negociar, organizar e sistematizar os conhecimentos da profissão, enfrentando ao mesmo tempo um conjunto de crenças e valores que davam sustentação aos seus pontos de vista. 
A proposta desse estudo é investigar a “construção” dos saberes sobre ensino por parte de um grupo de licenciandos inseridos num curso de Metodologia de Ensino de Física. Também, discutir a influência do contexto de aprendizagem na promoção de um diálogo efetivo sobre os saberes sistematizados da profissão e aqueles que são frutos de  crenças e representações. Assim, tentaremos traçar "o perfil do bom professor" a partir de um estudo sobre os saberes docentes considerados por um grupo de licenciandos. 
Os dados foram construídos de minhas anotações e observações gerais das duas primeiras aulas de um curso de Metodologia de Ensino de Física I, iniciado no atual semestre na Universidade de São Paulo; também, de minha participação no debate em plenária e das conversas informais com a professora. 
2. Os dados do estudo: a tarefa.
A tarefa inicial dos licenciandos foi a de refletir e escrever sobre as seguintes palavras: aprender, vida, ensinar, professor, aluno, física, trabalho, para num segundo momento, em grupos pequenos, responder as seguintes questões: 1. O que um professor precisa saber e saber fazer para dar uma boa aula de Física? 2. O que é necessário para ser um bom professor? Após a discussão em pequenos grupos, a tarefa foi sistematizar as idéias que não necessariamente apresentavam um consenso entre todos, mas expressavam aquelas mais gerais para então apresentá-las em plenária. Foi aberta uma discussão na qual a troca entre grupos e professora se intensificou. 
Os saberes apresentados, modificados e organizados após discussão coletiva. 
	Enquanto apresentavam seus trabalhos, os grupos de licenciandos buscavam detalhar suas idéias em função das intervenções da professora e dos colegas, momentos que trouxeram à tona muitas outras concepções que até então permaneciam implícitas. Um dos grupos levantou que saber manter sua liderança é saber fundamental para o professor exercer a profissão. Um colega perguntou sobre como fazer isso, levando os licenciandos a discutirem algumas disposições e regras necessárias para criar um clima favorável à aprendizagem. Alguns episódios de aula foram lembrados, independente da posição que os licenciandos ocupavam, seja de alunos ou professores. Os grupos concluíram que o professor precisa saber o conteúdo a ser ensinado, chamando a atenção de que essa era a base para a profissão. No campo do gerenciamento da aprendizagem, os licenciandos destacaram o saber se relacionar; escutar os alunos; ter carisma, sensibilidade e humildade e saber interagir com a escola. O saber trabalhar coletivamente surgiu desse debate que evolveu alguns licenciandos que ainda não haviam se exposto. Um licenciando, professor da rede pública, aproveitou o momento para dizer que ainda não havia conseguido fazer isso, o que abriu possibilidade para o debate avançar, apesar do grupo não ter aproveitado. O professor precisa saber planejar o conteúdo do curso; ter clareza de seus objetivos: um licenciando, já professor, levantou o problema do planejamento ideal e real, sinalizando para uma significativa distância entre eles. A seu ver, o saber teórico que norteia o planejamento não dá conta, muitas vezes, da realidade da sala de aula. Outros licenciandos entraram na discussão e a idéia de que o professor precisa saber flexibilizar o planejamento foi aceita pela maioria. O professor precisa saber diversificar os métodos: em sua explicação, a licencianda, professora do ensino fundamental, justificou a relevância e ao mesmo o tempo o cuidado em fazer mudanças desse tipo, “mudar simplesmente o método muitas vezes não remete à aprendizagem”. O professor precisa manter-se atualizado quanto ao conteúdo e recursos técnicos: os licenciandos consideraram primeiramente os “recursos” de natureza técnica mas incorporaram algumas estratégias didático-pedagógicas ao longo da discussão. O professor precisa ser e estar motivado; dedicar-se e ter paixão. Todos os grupos fizeram algum tipo de referência aos aspectos que vão além do conhecimento cognitivo, avançando para os aspectos afetivos da aprendizagem. O professor precisa ter experiência: o grupo em geral pareceu partilhar da idéia de que para ser um bom professor a experiência, fruto de vivências anteriores, é fundamental. Finalmente, o professor precisa ter uma boa dose de paciência: esse "saber", colocado por um único grupo, foi discutido intensamente até o momento em que um licenciando destacou que esse é um saber necessário à todas as profissões, e não somente à docente. O grupo então, desqualificou-o como tal. 
Ao final das apresentações do grupos e discussões em plenária, a professora apresentou um modelo teórico CARVALHO, A.M.P. & GIL-PÉREZ, D. A Formação de professores de ciências. S. Velenzuela (trad.). Cortez, São Paulo, 1993. 
 a fim de que os licenciandos confrontassem suas idéias com aquelas presentes na literatura. Os licenciandos se surpreenderam com o fato de que a discussão tinha se aproximado dos saberes do modelo, no entanto, chamaram a atenção para um saber que não foi considerado pelo grupo: saber se auto-avaliar e avaliar aos seus alunos. Após a discussão, o grupo considerou tal saber fundamental para ser um bom professor. 
3. A discussão: Quão de profissional têm os saberes levantados pelos licenciandos?
	Para Tardif (2000), o que diferencia uma profissão de uma ocupação é, em grande parte, a natureza dos conhecimentos que estão em jogo. Caracteriza o conhecimento profissional do professor como conhecimentos especializados e formalizados que, por intermédio das disciplinas científicas, sustentam a prática do professor. Nesse sentido, podemos dizer que o saber sobre o conteúdo a ser ensinado é de natureza profissional pois são adquiridos a partir de uma sólida formação universitária, como afirmou um grupo de licenciandos. Para o autor, os saberes profissionais são pertencentes a um grupo de profissionais competentes e com direito a utilizá-los. Incluímos nessa categoria, o que os licenciandos chamaram de um saber escolher e utilizar técnicas adequadas, assim como ter didática para suas aulas, diversificando quando possível os métodos de ensino. Também, são para o autor, saberes que exigem uma parcela de improvisação e de adaptação às novas situações e que requerem do profissional uma reflexão e discernimento para que possa compreender o problema, assim como organizar e esclarecer os objetivos almejados e os meios para alcançá-los: cremos que a idéia de planejamento ideal e real, levantada por um licenciando apontou nessa direção. Chamamos a atenção para o saber buscar e mudar os modelos de aula a partir de um conhecimento sobre as necessidades e demandas do grupo, sem perder de vista a aprendizagem dos alunos. Assim, a reflexão, ainda que implicitamente, fez parte dos saberes que os licenciandos elegeram como fundamentais para a prática do professor. 
Ainda para o autor, os saberes profissionais se caracterizam por exigirem do profissional uma formação contínua e continuada afim de acompanhar sua evolução e progressos: os licenciandos elegeram esse um saber fundamental para o professor desenvolver uma boa aula de Física. 
4. Considerações finais: Os saberes destacados pelos licenciandos são de natureza profissional e essa sistematização pode fornecer pistas importantes para o docente. 
Ainda que os saberes levantados pelos licenciandos sejam fruto de suas crenças e representações anteriores, de suas experiências enquanto alunos e professores sobre o que é ser um bom professor, são saberes muitos próximos daqueles que Tardif e Gauthier denominam saberes profissionais. 
Algumas intervenções por parte dos licenciandos nos chamaram bastante a atenção. Grande parte das questões que geraram discussões profundas, foi levantada pelos licenciandos que exerceram ou exercem atualmente a profissão docente. Para Gauthier (1998), é ao longo de uma carreira profissional que os saberes profissionais se desenvolvem e adquirem maior refinamento; um dos grupo considerou "o saber vindo da experiência" como fundamental para o ofício do professor. 
Os saberes destacados pelos licenciandos como relevantes para ser um bom professor, têm raízes em culturas diversas, como pudemos constatar na discussão em plenária. Seus fins, por assim dizer, são variados e dependem do contexto no qual o ensino está inserido. Também, possuem traços bastante pessoais, fazendo emergir elementos fortes dessa natureza. Mudar de estratégias, buscar novo modelo de aula, flexibilizar as metas da aula são exemplos de saberes que os licenciandos consideram fundamentais para ser um bom professor.
Preocupações com um ensino o mais próximo possível do cotidiano dos alunos foi um ponto comum à todos os grupos. No entanto, o grupo em geral mostrou dificuldades em buscar exemplos com essa característica enquanto pensava no ensino de  determinados conteúdos da física. 
Cremos que a discussão geral trouxe contribuições importantes para os formadores de professores. A atividade foi organizada de uma forma na qual os licenciandos se expuseram livremente. Cremos que essa é uma condição essencial para que as crenças, valores e representações possam efetivamente serem explicitadas. Diante dessas "pistas", o docente responsável pelo curso tem meios de intervir mais pontualmente no processo de ensino e de aprendizagem de seus alunos. 
Alguns "saberes teóricos” da profissão fizeram parte do repertório dos licenciandos; a atividade os ajudou a ampliar e, em alguns casos, a refinar esses saberes docentes. O esforço por parte dos licenciandos em localizar, elaborar, criticar, dar sentido à alguns fatos de suas experiências em sala de aula ajudou nesse refinamento. 
A contribuição principal desse estudo foi mostrar que o repertório dos futuros professores tem algo de profissional, que não está em nenhum referencial teórico mas na prática e nas lembranças de alunos e professores. O mérito da atividade, por assim dizer, foi abrir esse espaço de reflexão; no entanto, cremos que será na prática efetivamente que os licenciandos construirão seus saberes profissionais. (Abib, 1997; Freitas, 1998). 
Nesse sentido os estágio têm um papel fundamental: quanto mais próximo da realidade da sala de aula, mais relevante será a experiência no sentido da construção dos saberes sobre o ensino, pois como mostrou esse estudo, eles estão fortemente  associados à prática do professor. 
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