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RESUMO 

Diante da perspectiva de formação docente no Ensino Superior, nos cursos de 
licenciatura, os saberes docentes se constituem como afirma Tardif (2002), num campo 
fecundo para a pesquisa e reflexão sobre as estratégias de formação e de 
desenvolvimento profissional. Esse artigo versa os resultados finais de uma pesquisa 
realizada com licenciandos da UEFS-BA, sobre os saberes necessários para o exercício 
de uma docência de qualidade. Para tanto, destaca as pesquisas sobre os saberes 
docentes realizadas por Gauthier  et al (1998),Palcco (2006) e Pimenta (2009), e 
apresenta os achados da investigação realizada. O estudo revela que há um corpus de 
saberes permeados por diferentes dimensões de formação, bem como a importância 
desses saberes na constituição da identidade docente. 

Palavras- chaves: Ensino superior. Saberes docentes. Formação de professor. 

RESUME 

Frente a La perspectiva de La formación Del profesor ado en La educación superior em 
lós cursos de grado, lós conocimientos docentes se constituyen, como se indica Tardif 
(2002), um campo fértil para La investigación y La reflexión sobre lãs estratégias de 
formación y desarrollo profesional. Este artículo trata de lós resultados finales de uma 
encuesta de lós Estudiantes en La UEFS- BA, em lós conocimientos necesarios para 
seguir uma enseñanza de calidad. Para ello, pone de relievela investigación sobre El 
conocimiento de lós maestros em manos de Gauthier et AL (1998), Tardif (1991), 
Placco (2006) y Pimienta (2009), y presenta lós reultados de La investigación. El 
estúdio revela que existe um corpus de conocimiento impregnado por lãs diferentes 
dimensiones de La formación, así como La importância de este conocimiento em La 
construcción de La identidad docente. 

Palabras- claves: Educación superior. Maestros Del conocimiento. Profesor de 
educación.   

 

INTRODUÇÃO 

 



            Nas últimas décadas, o Ensino Superior, com destaque aos processos de 

formação de professores e os saberes que devem estar na base da profissão, ocupam 

lugar de destaque nas pesquisas, tanto no sentido de críticas às matizes de formação 

quanto ao valor desta formação no processo de profissionalização docente. Há a 

expectativa de transformações nas práticas formativas dos cursos de licenciatura, 

período que atrai a atenção porque é quando o futuro professor pode construir uma 

imagem cristalizada do magistério, um modelo assistencial e voluntarista da docência 

ou em oposição, pode desenvolver o que Gauthier (1998) denomina de corpus de 

saberes, que são mobilizados para responder às exigências das situações concretas de 

ensino, e que possibilita ao professor o exercício de sua autonomia para deliberar, 

julgar, tomar decisões por ações intencionais, e exercer a profissão com a 

responsabilidade social e política que todo ato educativo implica (MUSSI, 2007; 

ALMEIDA, 2005). 

          Nessa direção, as atuais tendências investigativas sobre a constituição dos 

saberes que devem subsidiar a prática docente têm como referência os contextos e os 

processos envolvidos na construção identitária do ser professor. Essa identidade é 

entendida por Pimenta (2009) como um processo de construção do sujeito 

historicamente situado e que se constrói, pois, a partir da significação social da 

profissão, das transformações, demandas sociais e da reafirmação de práticas 

consagradas culturalmente que permanecem significativas, tal concepção nos 

impulsiona a compreender a formação de professores como processo construído ao 

longo da vida, provisório, em mutação. 

         Nessa perspectiva, a formação de professores requer a valorização de um 

conjunto de saberes necessários ao exercício profissional de qualidade, ou seja, saberes 

que permitam ao docente a intervenção intencional, qualificada, partilhada e planejada 

no processo educativo, com vistas à autonomia discente para a (re) construção de 

aprendizagens significativas. Indo além, o entendimento acerca dos saberes que devem 

subsidiar a prática profissional do professor sugere uma nova perspectiva na própria 

abordagem da profissão docente, propondo a superação de concepções normativas que a 

analisam a partir de modelos teóricos produzidos externamente ao exercício 

profissional, para compreendê-la em sua complexidade, como uma construção social. 

         De acordo com Tardif (2002, p. 11), o saber docente não é algo 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 presente na 

escola, etc. Ainda segundo esse autor, o saber docente não é estático, é um saber plural 

possuindo diversos aspectos que se entrecruzam. Nesse sentido, é possível afirmar que 

essa pluralidade de saberes possibilita o enriquecimento desse profissional, pois aborda 

aspectos que perpassam pelo campo do senso comum, experiencial, institucional, 

científico e específico. Corroborando, Pimenta (2009, p.07) chama atenção ao afirmar 

que “as transformações das práticas docentes só se efetivam na medida em que o 

professor amplia sua consciência sobre a própria prática, a de sala de aula e a da escola 

como um todo”. 

        Fortalecendo a proposta de investigação em evidência, Tardif (2000) considera 

que os saberes docentes tornam-se uma possibilidade para a análise dos processos de 

formação e profissionalização do professor, uma vez que consideram, além de uma 

abordagem acadêmica, as dimensões pessoal, profissional e organizacional da 

profissão docente. Portanto, essa pesquisa se insere no contexto dos desafios que 

requer o exercício docente na atualidade e destaca o processo de formação de 

professores nos cursos de licenciatura da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

Especificamente, a proposta de investigação em evidência tem por objetivo descrever, 

analisar e compreender as representações sociais dos estudantes de licenciatura quanto 

aos saberes necessários ao exercício docente, assim esse estudo parte dos seguintes 

questionamentos: O que os professores precisam saber para exercer a profissão 

docente? Ou seja, quais as representações sociais os licenciandos possuem sobre os 

saberes docentes? 

        Diante da natureza da investigação e de seus objetivos, decidiu-se pelo estudo da 

temática à luz da teoria das Representações Sociais (RS), sob a ótica de Moscovici 

(2003), Jodelet (2001) e Sá (1998), por esta possibilitar ao pesquisador interpretar e 

compreender os elementos e os fenômenos constituintes da prática social, oriundos da 

relação que os sujeitos estabelecem com os objetos. Portanto, a pesquisa em 

andamento busca contribuir para a compreensão dos processos formativos a que os 

licenciandos estão submetidos, e oferecer contribuições concretas ao fortalecimento da 

qualidade do ensino universitário. 

 

OS SABERES DOCENTES SOB DIFERENTES ENFOQUES 

 



            Dentre diferentes e importantes estudos sobre saberes docentes,destacamos as 

pesquisas realizadas por Gauthieret al (1998), Tardif, Lessarde Lahaye (1991), Placco 

(2006) e Pimenta (2009), enquanto mediadores de sólidas discussões na busca do 

fortalecimento da qualidade do ensino brasileiro. São estudos que, embora apresentem 

diferentes enfoques nas formas de conceber a produção de saberes, intentam 

compreender a genealogia da profissão docente e, com isso, legitimar um corpus de 

saberes mobilizados pelo professor no exercício da profissão. Tais estudos buscam a 

valorização do professor como um profissional importante na mediação dos processos 

constitutivos da cidadania dos alunos, e que coopera na superação do fracasso e das 

desigualdades presentes na sociedade contemporânea. 

            Em recente estudo sobre as dimensões que estão presentes na formação e no 

trabalho do professor, Placco (2006) apresenta um conjunto de saberes constituidores 

da formação docente, definidos como dimensões da formação: técnico-científica, que 

se refere ao conteúdo da formação específica necessário à sua área de atuação; 

humano–interacional, que se refere à valorização da relação pedagógica dialógica e 

interacional; da formação continuada, que se refere à necessidade de constante busca 

de novas informações referentes à sua área de formação; do trabalho coletivo, que 

focaliza a necessidade de formar o professor para valorizar a atuação coletiva, a 

cooperação, o trabalho em equipe, em contrapartida ao isolamento profissional; dos 

saberes para ensinar; implica o conhecimento que os professores constroem a respeito 

dos seus alunos, o conhecimento sobre as finalidades e utilização dos procedimentos 

didáticos que sejam os mais apropriados ao exercício da prática profissional e o 

conhecimento dos aspectos afetivo-emocionais, estreitamente integrados ao 

desenvolvimento cognitivo; crítico–reflexiva implica o desenvolvimento sobre a 

própria forma de pensar e sentir; avaliativa que se configura como a capacidade do 

professor avaliar aspectos específicos de sua prática pedagógica; estética e cultural, 

para o entendimento sobre a constituição de diferentes identidades culturais e da 

cidadania, bem como propiciar o desenvolvimento do senso estético, a capacidade de 

observar e identificar componentes importantes para o processo de sua constituição 

identitária, como pessoa e profissional. Todas essas dimensões elencadas se tornam 

inúteis se não forem interpenetradas pelas dimensões ética e política que implica o 

compromisso do educador com uma causa. 

             Pimenta (2009) também aborda a temática dos saberes docentes. Segundo esta 

autora, a mobilização dos “saberes dos professores”, referidos por ela como “saberes 



da docência”, é condição fundamental para a mediação do processo de construção da 

identidade profissional dos professores. Sob este aspecto, Pimenta (2009) indica que 

esses saberes são constituídos por três categorias: os saberes da experiência, aqueles 

construídos por meio da experiência acumulada; os saberes específicos, que se referem 

ao conhecimento da sua área de atuação; e os saberes pedagógicos, relacionados ao 

conhecimento didático, ao saber ensinar. Os saberes necessários ao ensino são 

reelaborados e construídos pelos professores “em confronto com suas experiências 

práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares” (PIMENTA, 2009, p. 

29) e nesse confronto, há um processo coletivo de troca de experiências entre seus 

pares, o que permite que os professores a partir de uma reflexão na prática e sobre a 

prática, possa constituir seus saberes necessários ao ensino. 

            Gauthier et al (1998), Tardif, Lessard e Lahaye (1991) que vivenciam uma 

outra realidade educacional/escolar, têm apresentado uma significativa produção no 

campo dos saberes dos professores. Estes concebem o ensino como a mobilização de 

vários saberes que formam uma espécie de reservatório que é utilizado para responder 

às exigências das situações concretas de ensino. Do ponto de vista tipológico, o autor 

classifica os saberes em: disciplinar, referente ao conhecimento do conteúdo a ser 

ensinado; curricular, relativo à transformação da disciplina em programa de ensino; 

Ciências da Educação, relacionado ao saber profissional específico que não está 

diretamente relacionado com a ação pedagógica; tradição pedagógica, relativo ao 

saber de dar aulas que será adaptado e modificado pelo saber experiencial, podendo ser 

validado pelo saber da ação pedagógica; experiência, referente aos julgamentos 

privados responsáveis pela elaboração, ao longo do tempo, de uma jurisprudência 

particular; ação pedagógica, referente ao saber experiencial tornado público e testado. 

  Tardif (2002) e sua equipe de trabalho (TARDIF, LESSARD & LAHAYE, 

1991), mostram que os saberes têm origem social. Reconhecendo o caráter polissêmico 

que caracteriza o saber docente, Tardif (2002, p. 60) confere à noção de “saber” um 

sentido amplo “[...] que engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades 

(ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado 

de saber, de saber-fazer e de saber-ser”. O autor situa o saber docente como um saber 

plural, formado por saberes oriundos da formação profissional e de saberes 

disciplinares, curriculares e experienciais.   

Os saberes da formação profissional provêm da contribuição das ciências 

humanas e das ciências da educação destinados em transformar os conhecimentos 



dessas ciências para a formação científica ou erudita dos professores. Portanto, é 

compreendido como o conjunto de saberes profissionais ou pedagógicos transmitidos 

pelas instituições de formação de professores, os quais podem ser incorporados na 

prática profissional dos docentes. Os saberes disciplinares correspondem aos diversos 

campos do conhecimento difundidos sob a forma de disciplinas. Trata-se de saberes 

procedentes da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes. Os saberes 

curriculares são definidos por Tardif, Lessard & Lahaye (1991, p.220) como aqueles 

que se referem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos, a partir dos quais a 

instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais que ela definiu e 

selecionou como modelo da cultura e da formação erudita. Já os saberes experienciais, 

também definidos como saberes práticos, são aqueles desenvolvidos pelos professores 

no exercício e na prática da sua profissão. Com destaque especial, diante de sua 

própria natureza, são saberes que se originam da experiência e expressam um saber-ser 

e um saber-fazer pessoal e profissional, validado pelo cotidiano. 

As diferentes tipologias dos saberes docentes aqui destacados oferecem 

elementos fundamentais para problematizar os saberes docentes, em especial sob o 

olhar dos próprios professores em formação. 

 

METODOLOGIA 

 

                           Esta pesquisa está integrada a um projeto maior do NEPPU – Núcleo de 

Estudos e Pesquisas sobre Pedagogia Universitária, intitulado “Qualidade do ensino: 

representações de estudantes sobre a relação entre ensino, pesquisa e desenvolvimento 

profissional docente”.  O grupo, do qual a pesquisadora faz parte, integra uma pesquisa 

em rede sobre a qualidade do ensino na educação superior, realizada por um conjunto 

de sete universidades: Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS); Universidade Católica de Santos (UNISANTOS); Universidade Federal 

de Pelotas (UFPEL); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (URGS) e 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). Assim, a investigação aqui proposta tem foco 

nas Representações Sociais (RS) de 24 estudantes do penúltimo semestre dos cursos de 

licenciatura em Letras, Matemática, Pedagogia, Física, Educação Física, Geografia, 

História e Biologia da Universidade Estadual Feira de Santana sobre os saberes 

docentes. 



            Com base na abordagem de pesquisa qualitativa, elegeu-se a entrevista semi-

estruturada como instrumento metodológico para a coleta de dados. Pelo fato da 

pesquisa estar em fase final, o tratamento dos dados ocorreram mediante análise de 

conteúdo do tipo temática (BARDIN, 1977).  

            Durante o processo, foi utilizada como procedimento uma leitura exploratória e 

sistemática de cada entrevista, uma leitura horizontal destacando-se, numa coluna ao 

lado das descrições, os aspectos relevantes e pertinentes ao problema de pesquisa. 

Após, realizou-se uma análise vertical de questão por questão, promovendo a 

construção de um quadro de análise, na qual tem sido possível identificar as seguintes 

categorias:  

� Saberes técnico-científico ou saberes específicos 

� Saberes humanos-interacionais 

� Saberes pedagógicos 

� Saberes éticos e políticos 

� Saberes experienciais 

           A próxima seção apresenta a análise e discussão dos dados apreendidos, a 

partidas categorias acima encontradas. 

 

  Discussão dos dados 

 

            Esta pesquisa encontra-se em fase final, o que nos permite apresentar uma 

análise final dos dados apreendidos com a realização de entrevista semi-estruturada 

com 24 estudantes de diferentes cursos de licenciatura. 

Os dados analisados revelam a importância de estudos que discutam os saberes 

docentes em articulação com o processo de constituição da identidade profissional com 

vista à promoção de processos formativos e de desenvolvimento profissional pautados 

no fortalecimento da escola e consequente qualidade do ensino. 

Por meio da análise realizada, destacamos que, ao serem orientados a falar sobre a 

temática, os sujeitos desta investigação revelam que os saberes docentes são 

constituídos por dimensões, das quais destacamos:  

� Os saberes específicos, que se refere ao conhecimento da matéria (de sua 

área de atuação); 



� Os saberes pedagógicos, que são os saberes didáticos, que possibilitam 

ao professor transformar conhecimentos em ensino; 

� Os saberes humanos-interacionais, que fortalecem a relação professor-

aluno, valorizam a comunicação e a empatia; 

� Os saberes éticos e políticos, referente ao posicionamento do professor 

por um determinado objetivo e visão de educação, a intencionalidade 

educativa e o comprometimento com uma causa; 

� Os saberes experienciais, que se refere aos saberes desenvolvidos pelos 

professores no exercício e na prática da sua profissão. 

             De modo cauteloso, podemos destacar que, a partir da análise dos dados, é 

possível observar que seis dos entrevistados enfatizam a importância dos saberes 

específicos junto com os saberes pedagógicos, cinco apresentam os saberes humanos- 

interacionais, quatro apontam somente os saberes específicos, quatro enfatizam os 

saberes éticos e políticos, e apenas um enfatiza o saber experiencial. Outros quatro 

sujeitos não souberam responder quais os saberes são necessários no exercício da 

docência na perspectiva de um ensino de qualidade. 

Os relatos abaixo exemplificam a presença dos saberes humanos- interacionais, 
enquanto componente dos saberes necessários ao professor para o exercício da 
profissão: (RCG) “[...] saberes... eu acho que primeiro saber é como tocar, como      

estimular...trazer o aluno ao interesse em buscar até mais do que é dado em sala”. 

(MJ) O professor precisa saber primeiramente como entender o outro, 

ir para uma sala de aula e enxergar todos os alunos como seres 

humanos [...] é tratar do ser humano como ser humano, acho que é 

fundamental essa sensibilidade, talvez seja muito subjetivo quando a 

gente fala, mas a gente precisa, ás vezes, utilizar a subjetividade, 

inclusive na nossa prática. 

 

            Observando as falas dos sujeitos MJ e RCG é possível afirmar que estes, assim 

como outros sujeitos investigados enfatizam a importância do professor valorizar as 

relações interpessoais dos pares envolvidos no processo ensino- aprendizagem. De 

acordo com Placco (2006), essa dimensão dos saberes “inclui diversos aspectos da 

formação, desde a autonomia e parceria dos professores nesse processo, até o 

aprimoramento de relações pessoais, intra e intergrupais” (PLACCO, 2006, p. 257).  

            As falas dos entrevistados nos sugerem que esse saber deve ser intrínseco ao 

trabalho docente, visto que o professor trabalha com seres humanos que possuem 



diferentes histórias de vida, e no contexto da sala de aula se faz mister tal interação, 

uma vez que esta coopera para o desenvolvimento cognitivo,afetivo e social dos 

educandos. 

            Os depoentes também revelam que os saberes pedagógicos juntamente com 

saberes específicos são fundamentais para o exercício da docência. É possível destacar 

a presença deste tipo de saber nas falas a seguir: 

(EC) Para exercer uma boa docência, eu acredito que o profissional 

deve estar imbuído de conhecimentos pedagógicos, e de 

conhecimentos da sua área específica. 

(MM) [...] eu tenho que conhecer a teoria consolidada já. Tenho que 

conhecer bastante de Física, aquelas teorias, mas tenho que conhecer 

tão quanto de educação. 

(MF) [...] tenho que estudar bastante minha área [...] e também                                                              

a área de educação, na área de ensino [...]. 

             De fato, consideramos como ponto de partida ao exercício profissional, o 

conhecimento sólido e profundo de sua área de atuação. Esses sujeitos parecem 

concordar com Tardif (2002), ao confirmarem a importância dos saberes específicos 

para o exercício profissional, uma vez que este corresponde aos diversos campos do 

conhecimento, que se encontram integrados nas universidades por meio das disciplinas 

cursadas na formação inicial e continuada. Sendo assim, subtende- se que todo 

professor que tenha passado pelo processo de profissionalização docente possui tal 

saber, imprescindível no exercício da docência. Os depoentes reconhecem que sem o 

domínio dos saberes específicos, dificilmente os docentes poderão ser considerados 

bons professores.  

             Por meio das analises é possível perceber a junção que os depoentes fazem ao 

relacionar os saberes pedagógicos aos saberes específicos, sendo assim os sujeitos AC, 

ME e ROE afirmam: 

(AC) [...] acho interessante a questão dos saberes pedagógicos, acho 

que é um saber que todo professor tem que instrumentalizar bastante 

para lidar com sala de aula porque muitas vezes não basta você ter 

o conhecimento específico. 

(ME) Acho que o professor tem que ter um pouco de tudo, além disso, 

ele tem que ter didática, precisa saber que ele é um educador, quando 

eu digo que ele precisa ser um pouco pai,um pouco mãe, não é que 

vai deixar as normas de lado, tem que ter didática, tem que ter pulso 

firme [...] eu acho que um professor com didática é à base de tudo. 



(ROE) Além do conhecimento específico da minha área do 

conhecimento, eu tenho que dominar a questão da pedagogia do 

conhecimento [...] eu tenho que ter saberes de outras áreas da 

educação. 

             Concernente aos saberes pedagógicos, Pimenta (2009, p.26) reitera que “os 

saberes sobre a educação e sobre a pedagogia não geram os saberes pedagógicos. Estes 

só se constituem a partir da prática, que os confronta e os reelabora”. E Tardif (2002, 

p.37) acrescenta que estes saberes apresentam-se como doutrinas ou concepções 

provenientes de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, 

reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de 

representação e de orientação da atividade educativa. Assim, o saber pedagógico 

constitui-se a partir da prática docente, onde o professor é convidado a refletir e atuar 

no enfrentamento dos desafios e situações concretas e complexas de ensino para além 

do que está proposto na teoria didática. Sendo assim não basta ao docente apenas o 

“saber-fazer” é preciso ir além, instrumentalizando esse saber na sua prática.  

              No que se refere à categoria da dimensão dos saberes éticos e políticos, 

destacamos:  

 

(RO) [...] o professor tem que saber qual é o objetivo da prática de 

ensino dele, saber qual o papel dele na sociedade, tem que saber qual 

o papel de cada individuo que está ali na sala de aula, que está com 

seu processo de formação sob responsabilidade, sob a orientação 

desse professor [...] 

(MJ) é preciso ter o domínio do que eu vou fazer o que vou ensinar o 

porquê, qual é a importância social do que eu estou ensinando, por 

que eu estou indo ensinar isso, por que se estiver claro para mim é 

válido para os meus alunos e isso talvez torne muito mais interessante 

o conteúdo que eu estou ensinando. 

(ET) [...] eu acho que o primeiro saber que o professor deve ter é o 

saber político. Acho que acima de tudo ele tem que saber a posição 

política dele na sala de aula, [...] a posição política pra mim é 

primordial. 

 

Os entrevistados enfatizam a importância do professor saber sobre o seu papel 

na sociedade, que pode ser sujeito da transformação de si e da realidade que está ao seu 

entorno, o que ocorre principalmente pelas intencionalidades e concepções de homem, 



sociedade e educação que embasam esse profissional, ou seja, acontece principalmente 

no processo de construção da identidade desse profissional. 

            Placco (2006) considera os saberes éticos e políticos o núcleo central dos 

saberes necessários ao exercício profissional. De forma enfática esclarece que de nada 

adianta o professor ter domínio da matéria, ter conhecimento didático e dos alunos, se 

não tiver intencionalidade educativa, comprometimento com uma causa educacional, 

postura frente aos objetivos e finalidades da educação.  

            Sem dúvida, os saberes necessários ao exercício profissional exigem uma 

postura política do professor diante do contexto histórico e social da educação, se 

desejamos de fato, defender o ensino de qualidadeiii para todos os estudantes 

indistintamente. 

             Um depoente enfatiza o saber experiencial como relevante ao exercício 

docente, como é explicitado abaixo: (ML) [...] eu acho assim, que é necessário essa 

segurança, e que também eu vá buscando cada dia essa maturidade, esse novo saber pra que 

eu possa ta disseminando para os alunos né. 

            Esse depoente se aproxima da afirmação de Tardif (2002, p. 108) referente ao 

saber experiencial afirmando que “é apenas ao cabo de certo tempo- tempo da vida 

profissional, tempo de carreira- que o Eu pessoal vai se transformando pouco a pouco, 

em contato com o universo do trabalho e se torna um Eu profissional”. Assim, é 

possível afirmar que dentre outros aspectos tais saberes são provenientes de diferentes 

fontes como a história de vida dos indivíduos, seu processo formativo, as instituições 

onde estes trabalham. Desse modo esse saber vai sendo construído mediante o 

exercício da profissão que propicia ao professor adquirir certo domínio do trabalho e 

certo conhecimento de si mesmo, culminando na construção de sua identidade 

profissional.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
            Não temos nenhuma dúvida da importância dos saberes docentes para o 

trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores, bem como acreditamos que 

somos capazes de construir novos saberes que nos possibilitem enfrentar as diversas 

situações que se manifestam no exercício profissional docente. E esta importância foi 

revelada pelos sujeitos desta investigação. 



            De acordo com a análise apresentada, é possível afirmar que a maioria dos 

estudantes ressalta que um bom professor é aquele que possui saberes específicos, 

juntamente, com saberes pedagógicos. Assim é explicitado que a relação entre esses 

dois saberes são considerados pelos depoentes como indispensável ao profissional 

docente uma vez que estes afirmam que não basta apenas ter o domínio da disciplina 

específica, se o professor não souber como utilizá-lo na prática. 

             Apenas um depoente enfatizou a importância do saber experiencial como 

importante no exercício da docência o que demonstra que embora os demais sujeitos 

reconheçam a importância dos demais saberes estes não explicitam o saber 

experiencial como um saber que coopera significativamente da construção da 

identidade docente e na constituição dos saberes que o professor deve possuir na 

perspectiva de uma educação de qualidade. É questionável também o estranhamento 

dos licenciandos do penúltimo semestre quando escuta a palavra saberes, 

demonstrando muita dificuldade em responder a questão da pesquisa. O que nos 

remete a refletir como se tem dado o processo formativo desses estudantes/ futuros 

professores.  

            É possível afirmar que os depoentes enfatizam o aspecto humano como um 

diferencial desse profissional docente de outros profissionais. Nesse sentido as 

Representações Sociais dos estudantes das licenciaturas da UEFS demonstram que o 

caráter técnico seguido do humano-afetivo são primordiais enquanto saberes que o 

professor deve possuir. 

             A realização desta investigação reforça a necessidade de garantir 

investimentos contínuos e concretos nos processos de formação e de desenvolvimento 

profissional docente, como também à necessidade de investimento em políticas 

educacionais de valorização do magistério. Se defendemos uma profissão com saberes 

múltiplos, que dê conta das complexidades que estão presentes em seu cotidiano, 

também há a necessidade de reconhecimento dessa profissão diante das especificidades 

que ela requer. 
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