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RESUMO

Este artigo apresenta resultados de uma investigação junto a professores do ensino médio de uma escola
estadual, em Lagarto, Estado de Sergipe. A pesquisa focou a seguinte questão: como os professores articulam
os saberes disciplinares, os saberes pedagógicos e os saberes da experiência?
A abordagem metodológica foi qualitativa, com inserção etnográfica no espaço escolar. Os dados evidenciam
que os professores reconhecem a importância da articulação dos saberes docentes, em atividades contínuas
de reflexão e socialização. Com relação aos saberes da experiência, os docentes os valorizam, porém os
mantêm na jurisprudência particular de cada docente. O artigo ressalta a importância da sistematização e
publicização desses saberes no âmbito do trabalho pedagógico coletivo, no lócus escola, bem como pelas
pesquisas educacionais.
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ABSTRACT

This paper presents the results of a research with high school teachers of a state school, in Lagarto city,
Sergipe State. The research problem is: how do teachers articulate their disciplinary, pedagogical and
experience knowledge?
The methodology is qualitative, with ethnographic insertion into the school space. The data showed that
teachers recognize the importance of articulating different kinds of teacher knowledge, in continuous
reflective and socializing activities. In relation to experience knowledge, teachers valorize it; however they
keep this kind of knowledge in their private jurisprudence. The paper highlights the importance of
systematizing and publicizing this kind of teacher knowledge within the framework of collective pedagogical
labor, in the school locus, as well as by educational research.
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INTRODUÇÃO

Este artigo é um recorte de uma pesquisa empírica, de cunho etnográfico, realizada junto a professores do ensino
médio do Colégio Estadual Sílvio Romero, na cidade de Lagarto, Estado de Sergipe.

A pesquisa parte da compreensão de que o ato de ensinar envolve questões epistemológicas sobre currículo, disciplinas,
didática, aprendizagem e essas questões perpassam a história de vida pessoal e profissional dos sujeitos nas interações
com os objetos. Em outras palavras, o ato de ensinar encontra-se diretamente associado à capacidade do professor
mobilizar conhecimentos, experiências, culturas e valores, advindos das ciências e da realidade que o circunda.

Desse modo, as práticas docentes, nas escolas, estão impregnadas pelo caráter subjetivo, dinâmico, social, e são
perpassadas por características intimamente ligadas a concepções epistemológicas de conhecimento, ensino,
aprendizagem, planejamento e avaliação. Tais concepções desencadeiam as ações personalizadas pela relação com o
saber ensinar. Saber esse adquirido na academia e nos espaços sociais.

Essa premissa canaliza-nos para perceber que o ofício de ensinar é uma atividade revestida de multiplicidade de
saberes decorrentes de diversos campos. Nesse sentido, é oportuno recorrer ao pensamento de Charlot (2000, p. 63):
“o saber é construído em uma história coletiva que é a da mente humana e das atividades do homem e está submetido
a processos coletivos de validação, capitalização e transmissão”. O autor defende que o saber é fruto não apenas de
relações epistemológicas validadas pela comunidade científica, mas amplamente pelas relações sociais. Reconhece,
portanto, que o saber adquirido socialmente tem valor e merece ser transmitido.

Assim, o professor, no exercício da prática docente, necessita desenvolver habilidades de mobilizar saberes providos de
possibilidades para aproximações, ampliações, ratificações e retificações que a demanda impuser. A concepção de
constituição dos saberes docentes subjaz ao poder de mobilização e elaboração do saber, pelo professor pensado,
objetivado e subjetivado.

Nesse sentido, a atividade docente é carregada de manifestações de saberes oriundos de campos distintos, em
diferentes situações, revelados nas instituições de ensino e tendo como lócus central a sala de aula – espaço complexo
de relações intrincadas numa rede de saberes organizados anteriormente, surgidos na imprevisibilidade, imediaticidade
e unicidade que ocorrem durante a ação pedagógica.

Compreendendo, portanto, os saberes docentes como articuladores do diálogo entre teoria e prática no ensino médio
(ALMEIDA, 2012), este artigo norteia-se pela seguinte questão-problema: como os professores articulam os saberes
disciplinares, os saberes pedagógicos e os da experiência?

Considerando a complexidade dessa problemática, utilizamos a triangulação de métodos proposta por Minayo (2006) e
adotamos as seguintes técnicas para coleta, análise e interpretação dos dados: 1. a fundamentação teórica sobre os
conceitos de saberes docentes, por Tardif (2010), Gauthier (1998) e Pimenta (2007); 2. a observação de tipo
etnográfico; 3. entrevistas orais, na perspectiva de Charlot (2008), realizadas com 17 professores do ensino médio, da
escola citada acima.

Desse modo, foi possível quantificar dados, por meio da tabulação das falas dos sujeitos, registradas durante as
entrevistas; bem como analisá-los qualitativamente, considerando as vozes desses sujeitos da pesquisa como um dos
vértices do triângulo interpretativo criado pela pesquisa, Minayo (2006).

Procedemos, então, à socialização dos conhecimentos construídos por este estudo sobre os saberes docentes,
apresentando uma síntese embasada no entrecruzar das vozes dos autores que fundamentam o estudo e dos sujeitos
da pesquisa – pesquisadoras e sujeitos da prática.

ELEMENTOS TEÓRICOS PARA UMA EPISTEMOLOGIA DA PRÁTICA DOCENTE

Tardif (2010), Gauthier (1998) e Pimenta (2007) têm sustentado a tese de que professores são detentores de saberes
construídos na sua trajetória pessoal, social e profissional.

Tardif (2010, p. 36) define saber “[...] como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de
saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. Por isso, ele não
agrega o “saber” ao conhecimento da Pedagogia, da Didática, do Ensino, mas a um conjunto de saberes articulados,
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que escapam de dois perigos: “o mentalismo” e o “sociologismo”. (TARDIF, 2010, p. 11)

O autor argumenta que o “mentalismo” consiste em reduzir o saber a processos mentais (representações, crenças,
imagens, processamento de informações, esquemas) atrelados à estrutura cognitiva do indivíduo. O saber dos
professores é um saber social por vários motivos: primeiro porque é partilhado por todo um grupo que possui saberes
comuns – os professores que, mesmo com especificidades, trabalham numa organização e estão sujeitos a normas
coletivas.

Com relação a não cair no “sociologismo”, Tardif (2010, p. 14-15) afirma que essa abordagem desconsidera a
contribuição dos atores na construção concreta de um saber, porque “é impossível compreender a natureza do saber
dos professores, sem colocá-la numa íntima relação com eles. Nos espaços de trabalhos cotidianos, os professores são,
fazem, pensam e dizem”.

Os dados analisados por esta pesquisa se alinham ao pensamento do autor, pois o saber do professor é social, advém
de conhecimentos construídos socialmente, porém consubstanciados na prática profissional individualmente,
impulsionados por fatores ligados à formação, à trajetória de vida, às interpretações dos objetivos da educação, às
condições de trabalho oferecidas pelas escolas e, acima de tudo, pela relação do saber com a sala de aula, alicerçada na
realidade dos alunos, tal qual se apresenta. Citamos aqui a fala de um dos sujeitos entrevistados:

Primeiro o conteúdo da disciplina que leciono, mas sei que ensinar é muito mais amplo que
saber o conteúdo da disciplina. O professor precisa ter um saber geral, global, saber
tecnologia, até sair um pouco de sua área. Hoje você tem que ter uma formação geral, uma
visão global, tendo em vista a dinâmica da globalização, vemos isso claramente. Ensinar é
muito mais amplo que dominar conteúdos específicos.

Esse sujeito, em seu discurso, prioriza os saberes disciplinares. E essa convicção está certamente ligada à sua formação
acadêmica, bem como à tradição pedagógica que considera de suma importância os conhecimentos referentes aos
conteúdos da disciplina que o professor dispõe. No entanto, esse sujeito elenca uma gama de saberes que ultrapassa os
limites do ato de transmitir conhecimentos. Podemos perceber que essa análise provém da interpretação das demandas
atuais para a educação, demonstrando sua preocupação em preparar-se e preparar o aluno para a realidade da
“dinâmica da globalização”.

Em conformidade com a fala do sujeito, Gauthier et al (1998, p. 337-339) registra que “o saber dos professores pode
ser racional sem ser um saber científico”, legitimado na sua prática docente. E, apesar de não se caracterizar como um
saber científico, “pode ser racional porque como resultado de uma produção social está sujeito às revisões e às
reavaliações, que podem mesmo ir até a refutação completa [...] a ideia de validação deve substituir a ideia de
verdade”.

Nessa direção, Gauthier et al (1998, p. 36) define um repertório de conhecimentos próprios do ensino (knowledge base
for teaching), através da especificação dos saberes da ação pedagógica. Para Gauthier et al (1998), o repertório de
conhecimentos próprios do ensino diz respeito à formalização dos saberes da ação pedagógica, constituídos de
denotativos prescritivos ou procedimentais, obtidos através das pesquisas realizadas nas salas de aula. Portanto, o
reservatório de saber que alimenta a prática, no momento em que o professor mobiliza os saberes disciplinares,
saberes experienciais, saberes curriculares, saberes da tradição, estaria subjacente ao repertório de conhecimentos
próprios do ensino entendidos como um conjunto de enunciados que expressam algo a respeito da prática docente na
sala de aula, como também composto de produções científicas relacionadas à prática pedagógica.

Gauthier et al (1998, p. 17-18), na tentativa de responder “o que é preciso saber para ensinar?
O que deveria saber todo aquele que deseja exercer o ofício de professor?
”, primeiramente, identifica no corpus de pesquisas realizadas nas salas de aula, nas duas últimas décadas, os
conhecimentos acumulados em relação aos saberes dos professores; em seguida, situa os resultados no âmbito de uma
problemática teórica mais geral, para apresentar síntese de pesquisas visando a determinar um repertório de
conhecimentos próprios ao ensino.

Embora a profissão docente seja antiga, justifica-se a necessidade de definir um repertório de saberes, porque a
preocupação da Pedagogia ou do ensino engloba dois pontos cruciais: instruir e educar os alunos. Para isso, a atividade
docente é revestida de diversas atividades que se intercalam no cotidiano da sala de aula.

Quem ensina sabe muito bem que é preciso mais que conhecer a matéria, mesmo que seja
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fundamental. Quem ensina sabe também que deve saber planejar, organizar, avaliar, que
também não pode esquecer os problemas da disciplina e que deve estar atento aos alunos
mais agitados, muito tranquilos, mais avançados, muito lentos, etc. (GAUTHIER et al, 1998,
p.20).

Com esse enfoque, o autor chama a atenção a certas ideias preconcebidas, equivocadas a respeito do que se deve
saber para ensinar, e entre elas destaca: “para ensinar basta ter talento”, como se o ser dotado de inteligência já teria
condições suficientes para desempenhar a função. Vejamos as falas dos sujeitos da pesquisa:

Procuro contextualizar e colocar o aluno dentro da realidade e saber aplicar o conteúdo
aprendido, então temos que pegar os saberes e fazer com que o aluno se insira dentro do
contexto, para isso utilizo as TICs, documentos de época. S1

Utilizo os saberes científicos e trabalho muito com valores dos seres humanos, os alunos não
podem perder a humanidade. S2

Acredito no professor que puxa do aluno raciocínio e não simplesmente a cópia. Minha
dificuldade hoje é que vejo que a educação não provoca interesse no aluno para a pesquisa.
Em termos de notas, tem caído bastante. Os alunos que vão fazer vestibular, na minha
visão, eles precisavam estar nervosos, buscando conhecimentos. No entanto, ficam parados,
não buscam, não pesquisam e isso tem me incomodado. S3

Os saberes demonstrados por esses sujeitos vão muito além da preocupação de ensinar conteúdos. Eles estão focados
nos alunos e em como despertar neles o interesse e a motivação para o aprendizado. Logo, isso não depende do
“talento natural” do professor, mas de um saber novo de como ensinar o aluno que não tem um interesse natural pela
escola, que faz parte de um mundo em transformação. O professor busca incessantemente um caminho para superar a
distância entre o saber teórico e a realidade da prática que o pressiona. Nesse espaço de conflito, que é pessoal, mas
também coletivo, já que todos os sujeitos da pesquisa compartilham essa preocupação, constrói seus saberes da
experiência. Cada professor tem sua “receita” ou, como diz Gauthier et al (1998), um “repertório”, para amalgamar
(TARDIF, 2010) os diferentes tipos de saberes que são alicerçados pelos saberes da experiência: O sujeito 1
contextualiza seu ensino e utiliza “TICs e documentos atuais”; o sujeito 2 “trabalha com valores”; o sujeito 3 “puxa do
aluno raciocínio”.

Identificamos também que os sujeitos desta pesquisa vivenciam uma crise de identidade, ao confrontarem-se com o
dilema da articulação da teoria com a prática. De modo análogo aos autores citados acima, no Brasil, Pimenta (2007)
aponta a necessidade de construir a identidade profissional do professor. Segundo a autora, a identidade não é um
dado imutável. Nem externo que possa ser adquirido. Mas é um processo de construção do sujeito historicamente
situado. Daí entende-se que a identidade profissional vai se construindo no exercício da profissionalidade, sendo
elaborada e reelaborada continuamente, levando em consideração o momento histórico concreto e a realidade social,
conforme relata Pimenta (2007, p.19):

[...] do confronto entre teoria e prática, da análise sistemática das práticas à luz das teorias
existentes, da construção de novas teorias. Constrói-se, também, pelo significado que cada
professor enquanto autor confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus
valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas
representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua
vida ser professor. Assim como a partir de sua rede de relações com outros professores, nas
escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos.

Conforme pudemos identificar nas falas dos sujeitos da pesquisa destacadas acima, de acordo com Pimenta (2007), os
professores constroem-se como docentes, a partir dos conhecimentos consagrados nas teorias existentes, mas, acima
de tudo, no seu modo singular de apreender e se relacionar com os sujeitos, com os objetos, com o mundo e com as
especificidades de seu trabalho. Dessas relações emergem os saberes da experiência, decorrentes da trajetória pessoal
do professor; das acadêmicas, enquanto discente; das aprendizagens obtidas nos cursos de formação continuada e,
principalmente, da prática cotidiana na sala de aula.

Ao confrontar as vozes dos três autores citados neste tópico com as vozes dos sujeitos da pesquisa, compreendemos
que existe, na formação, tanto inicial como continuada de professores, a necessidade da valorização dos saberes
construídos durante o exercício profissional. Os autores citados reúnem elementos teóricos suficientes para a
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enunciação de uma epistemologia da prática docente. Tardif (2010), em especial, defende que a epistemologia da
prática é o estudo dos saberes utilizados pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenharem
todas as suas tarefas. Assim, conforme definição do autor, os saberes profissionais dos educadores são saberes da
ação, são diferentes dos saberes adquiridos na universidade, e estudar os professores sem estudar sua prática e seus
saberes é incoerente.

OS SABERES DOCENTES E A ARTICULAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA

Neste tópico, adentramos um pouco mais na investigação dos saberes docentes, de modo a compreender como os
sujeitos da pesquisa articulam os saberes disciplinares, os saberes pedagógicos e os da experiência.

As entrevistas realizadas com os 17 professores de ensino médio possibilitaram a identificação das seguintes categorias,
relacionadas à pergunta: “quais os saberes, as habilidades e as atitudes mobilizadas na sua prática pedagógica?
”

CATEGORIAS Fr. %
1. Orientação da prática pedagógica voltada ao ato de planejar, a partir dos
saberes da disciplina e da realidade dos alunos. 7 41.2

2. Orientação da prática pedagógica voltada ao ato de planejar, a partir dos
saberes específicos da disciplina, do currículo escolar, da ciência da educação,
das inovações tecnológicas, o âmbito local e global.

3 17.6

3. Orientação da prática pedagógica voltada para o ato de planejar, a partir do
conhecimento da disciplina e dos valores humanos. 3 17.6

4. Orientação voltada para o ato de planejar os conteúdos, a fim de serem
apreendidos pelos alunos. 2 11.7

5. Orientação da prática pedagógica voltada ao ato de planejar, a partir dos
interesses dos alunos. 2 11.7

Fonte: ALMEIDA, 2012.

Podemos observar na tabela apresentada acima que a maioria dos sujeitos (13) prioriza no planejamento de
seu trabalho didático os saberes disciplinares e curriculares. Todos os sujeitos entrevistados consideram em
seus planejamentos a realidade dos alunos. Somente 4 entrevistados partem da realidade dos alunos para, a
seguir, selecionar os conteúdos a serem ministrados.

O quadro demonstra que a maioria desses sujeitos segue a tradição pedagógica, histórica e socialmente
construída, ao considerarem de suma importância os conhecimentos que o professor detém referentes aos
conteúdos de sua disciplina. Os sujeitos da pesquisa acreditam que os alunos se sentem mais seguros, pois
uma exposição feita com muita propriedade responde às expectativas dos alunos; o professor consegue
admiração e atenção, criando uma atmosfera agradável na sala de aula.

No entanto, a escola assume também funções sociais e isso incorre na atenção a outros fatores que compõem
a formação dos alunos. Assim, os professores necessitam despender atenção aos diferentes ritmos de
aprendizagem dos alunos, aos mais agitados e aos menos atentos, conforme explicita Gauthier et al (1998).

Portanto, apesar de ainda os professores conceberem que para ensinar basta mobilizar saberes disciplinares,
a maioria sabe que ensinar exige um amálgama de saberes sociais, um saber plural formado de um conjunto
de saberes formação profissional (das ciências da educação e da ideologia pedagógica); saberes disciplinares:
organizados sistematicamente nas dimensões específicas, na formação geral e pedagógica; saberes
curriculares: correspondem aos saberes sociais categorizados sob a forma de discursos, objetivos, conteúdos
e metodologias que os professores devem aprender e saberes experienciais ou práticos: são os saberes
construídos no exercício de suas funções e na prática de sua profissão. Brotam da experiência e são por ela
validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus, de habilidades de
saber fazer e saber ser. (TARDIF, 2010, p.6-39).
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Ao comparar a tabela de categorias das falas dos sujeitos da pesquisa com a tipologia acima elencada,
compreendemos que os sujeitos demonstram a preocupação de articularem em sua prática docente esses três
tipos de saberes. Saberes esses que são elementos constitutivos e inseparáveis da prática docente. Segundo
os três autores citados acima, os saberes docentes conferem à profissão docente o status de prática erudita
que se articula simultaneamente com multiplicidade de saberes, transformados em saberes escolares através
dos saberes disciplinares e curriculares decorrentes das ciências da educação, dos saberes pedagógicos e
experienciais. Verifica-se o reconhecimento da pluralidade e heterogeneidade do saber, com destaque para os
saberes da experiência.

O autor propõe certa objetividade aos saberes experienciais em relação aos disciplinares, curriculares e de
formação profissional, uma vez que eles são construídos frente a situações concretas no exercício da prática
pedagógica, através da qual o professor retoma o saber que a ocasião impuser. Portanto, a experiência
favorece a mobilização de saberes que, em outras situações, atenderam a contento. Assim, ele constrói
pessoalmente o seu repertório de saber (Gauthier et al, 1998), validado pela vivência professoral, num
processo que continuamente redimensiona o habitus – que é formado pelas características próprias que
compõem a personalidade profissional, materializadas pelo saber ser, saber fazer pessoais e profissionais,
validados pela prática cotidiana.

A construção dos saberes pelos professores é fonte importante para a reflexão crítica da prática construída
num determinado contexto social. Alguns saberes poderão servir de guias para outras ações, outros
necessitarão serem modificados, reelaborados, se o professor perceber que não alcançaram os objetivos
almejados. Nesse processo de reflexão, acreditamos que o trabalho coletivo na escola pode validar as
experiências consideradas assertivas para se constituírem numa espécie de repertório de saberes (Gauthier et
al, 1998) chamados de saberes plurais, compósitos heterogêneos.

Pimenta (2007) classifica os saberes da docência em três tipos: a experiência - obtida também no período da
graduação, em que diz ser fundamental nesse período o aluno refletir sobre as experiências, enquanto
discentes; os saberes da docência – o conhecimento: a autora relaciona o termo aos saberes específicos da
formação. Os saberes da docência - saberes pedagógicos: normalmente, estão atrelados aos conceitos de
didática no sentido de saber ensinar, habilidades do saber fazer, como se a disciplina fornecesse técnicas de
ensino.

Trata-se, portanto, de teorizar os saberes pedagógicos a partir da prática social, como afirma Pimenta (2002,
p. 84-85), “os profissionais da educação, em contato com os saberes sobre educação e sobre a pedagogia,
podem encontrar instrumentos para se interrogarem e alimentarem suas práticas confrontando-os”. A autora
busca mostrar a imperativa importância dos saberes pedagógicos na constituição do saber ensinar e defende
que esse processo deve começar a partir dos cursos de formação de professores. Comunga com a visão da
imperiosa necessidade de refletir na ação e para a ação, estreitando o relacionamento entre a teoria e a
prática docente.

Retomando as entrevistas com os sujeitos da pesquisa: “em sua opinião, quais são os saberes mais
relevantes na prática docente: os saberes específicos da disciplina, saberes pedagógicos, saberes da
experiência ou saberes da ação pedagógica?
”

CATEGORIAS Fr. %
1. Orientação da prática docente, a partir dos saberes específicos da disciplina,
do currículo escolar, da ciência da educação, das inovações tecnológicas, o
âmbito local e global.

6 35.2

2. Orientação da prática docente, a partir do saberes da experiência, construídos
com o tempo. 6 35.2

3. Orientação da prática docente, a partir do saberes da disciplina. 2 11.7
4. Orientação da prática docente, a partir dos saberes da ciência da educação. 2 11.7
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5. Orientação da prática docente, a partir dos saberes construídos nas
experiências de vida. 1 5.9

Fonte: ALMEIDA, 2012.

De acordo com as categorias identificadas acima, é possível compreender que existe para os sujeitos da
pesquisa um sentido de ensinar. Esse sentido parte do entendimento de que a prática docente encontra-se
imbricada de concepções, relacionadas a subcategorias que levantamos: saberes do ensino, planejamento e a
sala de aula. Analisamos, portanto, as deferências atribuídas pelos professores a essas três subcategorias,
consideradas por eles importantes para uma prática de ensino. Partimos do pressuposto de que uma boa
atuação na sala de aula depende dos múltiplos fatores relacionados, denominados por Gauthier (1998), Tardif
(2010), Pimenta (2007) como saberes docentes.

Pudemos, então, compreender as diferentes percepções dos docentes sobre os saberes docentes. As
contribuições dos pesquisados oferecem elementos para reflexão e, por outro lado, demonstram que as
diferentes concepções, mais ou menos conscientes, impactam na prática pedagógica. Observemos as falas
dos sujeitos abaixo:

A conjuntura de todos esses saberes é importante se o fato de desassociá-los compromete o
processo ensino-aprendizagem. S1

A gente vê quando o estagiário chega à sala de aula, falta o saber da experiência e até o
saber específico. Você não pode separar uma coisa da outra. Se você souber o conteúdo,
mas não dominar o saber pedagógico, de como passar o conteúdo, não adianta nada. O
conteúdo pode ser o mais difícil, dependendo da forma como o professor lida, torna mais
fácil. Os alunos sentem-se seguros quando o professor tem experiência, tem um saber, os
alunos reconhecem e valorizam. No início, eles acham Química chata; dependendo da forma
como se trabalha eles gostam, torna fácil a compreensão. S2

Os saberes da experiência são fundamentais na prática pedagógica, quando começamos, não
sabemos nada, com o tempo aprendemos. S3

A gente precisa ter um pouco de conhecimento de tudo, nós só sabemos a nossa disciplina
específica. S4

Você pode transformar um conteúdo considerado de difícil compreensão em algo fácil, a
abordagem pedagógica faz a diferença. S5

Eu acho importante trazer as experiências de vida para a sala de aula. S6

Analisamos que os professores que demonstram possuir um constructo teórico mais elaborado estão afinados
com o pensamento de Gauthier (1998), Tardif (2010) e Pimenta (2007), ao compreenderem que ensinar
envolve a mobilização de múltiplos conhecimentos; outros ainda supervalorizam o conhecimento científico,
mas já o atrelam à formação humana; outros defendem a memorização, a transmissão do conhecimento
livresco, com o propósito dos alunos o reproduzirem. Percebe-se que um grupo não evidencia um ensino com
foco nos programas curriculares, e deixa-nos a impressão de que não trabalham com propósitos definidos
sobre o tipo de aluno que se propõe a formar, age, portanto, de forma inconsciente.

As falas dos professores revelam uma equidade entre a necessidade de mobilizar um conjunto de saberes e a
importância dos saberes experienciais, construídos ao longo do tempo. Isso nos remete ao grupo de
professores que, a partir das experiências de sala de aula, reconhece que a atividade docente mobiliza
saberes decorrentes das disciplinas, da experiência, dos currículos, das ciências da educação e da ação
pedagógica.

Já para Tardif (2010, p. 44), os saberes são oriundos da formação profissional, das aprendizagens elaboradas
socialmente, dos saberes disciplinares, curriculares e experienciais, nenhum saber é, por si só, formador. O
saber disciplinar não é mais suficiente, é preciso saber ensinar, é essa atividade de transmissão que confere
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valor. O autor chama a atenção para as mudanças na natureza dos procedimentos de transmissão dos
saberes. Mudanças essas que, de acordo com o quadro e as falas identificadas acima, são percebidas pelos
sujeitos da pesquisa, bem como todos eles demonstram preocupação em apreendê-las.

Desse modo, percebe-se a ênfase dada pelo autor ao saber experiencial, brotado da experiência e por ela
validado, tendo em vista ser um saber não explicitado pela comunidade científica, mas que se integra à
prática docente e forma um conjunto de representações que norteia o dia a dia da sala de aula. Essas
representações incorporam-se às experiências individuais e coletivas, sob a forma de habitus e de
habilidades, de saber fazer e de saber ser. Podemos chamar de saberes experienciais os saberes práticos. Em
conformidade com o autor, as falas destacadas acima também demonstram o reconhecimento dos sujeitos da
pesquisa da importância da experiência para a boa atuação profissional.

Pimenta (2007, p. 20-24), conforme explicitado acima, confere, assim como os demais autores citados,
importância aos saberes experienciais, porém direciona o olhar para o processo de formação enquanto
discente. Sugere, com base em sua experiência de formadora de professores, que os cursos de Licenciatura
iniciem as aulas de Didática a partir de reflexões das representações que os professores tiveram no processo
de formação, desde a Educação Básica ao Ensino Superior. Assim, as histórias de vida integram-se no
trabalho docente.

Quando os professores participantes desta pesquisa atribuem ênfase à contribuição do saber da experiência
na prática docente, remetem-nos a Schön (1992) que evidencia a importância da reflexão antes da ação,
durante a ação e para a ação. Portanto, faz-se necessário parar para pensar, escutar, prestar atenção nos
detalhes, para ir incorporando, no seu cabedal, a experiência, não como tempo em uma atividade, mas essa
atividade deve ser revestida de momentos de reflexão para analisar o que se faz, como se faz, o que poderia
ser feito, refazer, retroceder. Talvez por esse motivo, Gauthier et al (1998) diz necessitar de uma
racionalidade para que esse tipo de conhecimento experiencial seja exposto como um conhecimento que sirva
de base a outros professores.

Os saberes da experiência, citados pelos professores desta pesquisa, são construídos e validados por eles a
partir de experiências anteriores. Entretanto, mesmo não sistematizados, corroboram para ações assertivas
no processo educacional. Concordamos com Gauthier et al (1998), Tardif (2010) e Pimenta (2007) ao
postularem que esses saberes necessitam ser legitimados e transformados em conhecimentos para outros
professores. Isso evitaria, como cita um dos nossos interlocutores acima (S2), que o professor inicie trilhando
por caminhos totalmente equivocados.

Ao perguntarmos aos sujeitos da pesquisa “como são construídos os saberes da ação pedagógica?
”, chegamos às seguintes categorias:

CATEGORIAS Fr. %
1. Construção dos saberes da ação pedagógica como desenvolvimento continuum, a partir das leituras de
formação geral, específica, das ciências da educação e experiências.

7 41.2

2. Construção dos saberes da ação pedagógica como desenvolvimento continuum, a partir do planejamento. 4 23.5
3. Construção dos saberes da ação pedagógica como desenvolvimento continuum, a partir das experiências do dia a
dia. 2 11.7

4. Construção dos saberes da ação pedagógica como desenvolvimento continuum, a partir da ciência da educação. 2 11.7
5. Construção dos saberes da ação pedagógica como desenvolvimento continuum, a partir dos exemplos de vida. 2 11.7

Fonte: ALMEIDA, 2012.

A partir da questão suscitada, traz-se à tona o saber da ação pedagógica, considerado por Gauthier et al
(1998, p.33) como saber experiencial dos professores, no momento em que se torna público e que é testado
através de pesquisas realizadas na salas de aula. Então, o autor indica que esse saber está sendo construído
na jurisprudência particular de cada professor, através das interpretações da experiência cotidiana, ancoradas
em leituras realizadas, quer relacionada a saberes da ciência da educação, a disciplinares ou de formação
geral. São esses saberes experienciais que mais influenciam as práticas, por isso os autores defendem que
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precisam ser divulgados. Avaliemos as falas dos sujeitos da pesquisa a seguir:

A construção desses saberes se dá para verificar como é que nós temos os conhecimentos
praticamente fabricados e como podemos dinamizá-los, levá-los para a sala de aula. O aluno
tem que ser disciplinado, nós perdemos muito a percepção do que é ser aluno. O discípulo
não é para repetir o que o mestre faz na sala de aula, mas para aperfeiçoar. Leio livros,
revistas e agora comecei a utilizar as mídias, as experiências dos longos anos na sala de
aula. S1

Tem que ter planejamento com antecedência, trazer material para experimentos, mapa
conceitual, esquemas, livros para os alunos. S2

Deve-se pesquisar para ter opções, faço uma lista de possibilidades para trabalhar um
conteúdo. Não sigo numa visão única. Este ano realizei trabalhos ligados à informática, meio
ambiente e a constituição. Ano passado enfrentei problemas com celulares, desinteresse dos
alunos. S3

Os saberes são construídos a cada ano. São coisas que levam anos e a experiência ajuda
muito, o aprendizado no dia a dia.S4

Busco na convivência do dia a dia passar um bom exemplo que muitas vezes os alunos não
têm em casa e adquiriram em sala de aula. Experiência para mim é tudo em sala de aula.
Ninguém pode ensinar se não tiver experiência, pode até começar. S5

Considerando os relatos acima apresentados, um grupo de professores apresenta consciência de acompanharem as
transformações que a sociedade está vivendo, por isso recorre a leituras de todas as áreas, num sentido de se
instrumentalizar para responder a demanda complexa da realidade escolar. Para isso, além de leituras, pesquisa
possibilidades de aulas, provenientes de experiências de docentes. O segundo grupo concentra-se nos saberes
construídos no dia a dia, não apresenta indícios de reflexão. O terceiro grupo reconhece a importância dos saberes das
ciências da educação, se bem que passa a impressão de uma visão reducionista da interferência desses saberes na
prática efetiva da ação pedagógica.

Por fim, o último grupo leva-nos a inferir que se distancia das abordagens pedagógicas centradas na formação global do
aluno. Talvez isso se deva a interpretações equivocadas de preparar o aluno para a vida, ao informar que constrói os
saberes da ação pedagógica, trazendo exemplos de vida para a escola, justifica que os pais, muitas vezes, não passam
bons exemplos.

Compartilhamos do pensamento de que o educador precisa ter bem claro que a educação é um processo que se
desenvolve de forma dinâmica no tempo e no espaço, de modo a proporcionar aos educandos o desenvolvimento das
diversas potencialidades, isso requer constante reconstrução dos saberes.

CONCLUSÕES

A análise da relação teoria e prática no ensino médio, bem como debater a educação escolar, tomando como referência
os conceitos de saberes docentes, frente às concepções dos professores, constituíram-se em notório desafio.

Assim, com base na análise das respostas dos sujeitos às perguntas que nortearam este recorte da pesquisa realizada
junto a docentes do ensino médio, observamos que:

Quanto aos saberes, as habilidades e as atitudes mobilizadas na prática pedagógica, a maior parte dos pesquisados
centrou-se no ato de planejar, a partir dos saberes disciplinares e da realidade dos alunos. Outro grupo de docentes
agrega ao ato de planejar os saberes locais e globais. Desse modo, percebe-se a relevância no conhecimento de base,
no entanto, há o reconhecimento de que ele sozinho não dá conta da complexidade exigida para o ofício docente. No
que tange à relevância para a prática docente, a mesma proporção escolhe a conjuntura dos saberes disciplinares,
curriculares, da ciência da educação, com foco nas inovações tecnológicas em nível local e global e os saberes da
experiência e da realidade dos alunos.

Consideramos um avanço os professores reconhecerem que existem saberes oriundos da experiência e que, para saber
ensinar, precisam mobilizar um amálgama de conhecimentos. Em se tratando de como constroem os saberes da ação
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pedagógica, atribuem relevância ao desenvolvimento contínuo, a partir das leituras de formação geral, específica, das
ciências da educação e experiências enquanto docentes.

Nossos sujeitos pesquisados situam-se entre os que organizam a prática docente, a partir dos ensinamentos da ciência
da educação, voltados para o currículo, planejamento, disciplinas, metodologias e avaliação da aprendizagem. A maioria
realiza tentativas de transformar os saberes teóricos em saberes práticos, a partir de simulações de situações
concretas. Na mesma proporção, os sujeitos desenvolvem saberes a partir dos planejamentos, metodologias e diversas
leituras voltadas à formação geral, disciplinar, avaliação da aprendizagem e utilização das Tecnologias Digitais da
Informação e Comunicação (TDIC).

Constatou-se que, de fato, o saber que norteia a prática pedagógica dos professores do Ensino Médio é decorrente da
formação acadêmica, das concepções epistemológicas, mesmo inconscientemente, e, principalmente, das experiências
advindas da sala de aula. Por isso, eles se constituem continuamente num processo inacabado.

Desnudar essas e outras questões relativas à dinâmica da escola, de acordo com um grupo de depoentes pode-se
perspectivar um devir prenhe de transformações que lhes permite acompanhar as mudanças tecnológicas e sociais.
Contudo, para outro grupo, persistem resistências, contradições e antagonismos quanto à inserção de novas
concepções para alterar a prática docente. Decerto conjecturar que junto a questões estruturais, funcionais, didáticas e
sociológicas, este último grupo abriga a contramão do que o Estado e sociedade almejam, torna-se fácil. Complexo é
buscar a medida certa para conseguir erigir outra cultura institucional rumo ao avanço da aprendizagem dessa última
etapa da Educação Básica. Problemática que poder ser empreendida por outras pesquisas.

Por fim, defendemos, conforme os autores que embasam este estudo, a importância da sistematização e publicização
(Gauthier et al, 1998) dos saberes docentes experienciais, no âmbito do trabalho pedagógico coletivo, no lócus escola,
bem como pelas pesquisas educacionais.
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