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Resumo: 

O artigo é decorrente de uma pesquisa de cunho qualitativo, caracterizada por pesquisa ação. 

Discute os saberes docentes considerados necessários para o exercício da docência na 

contemporaneidade, seja ela na Educação Básica ou na Educação Superior. Tem como eixo 

analítico as concepções de professores de ensino Médio e seus respectivos alunos, de três 

Escolas de Educação Básica, sendo duas situadas no Brasil e uma em Moçambique. Os dados 

foram coletados totalizando dois anos de pesquisa no decorrer do processo investigativo com 

aplicação de questionário para professores e alunos; entrevistas individuais e oficinas em grupo 

desenvolvidos com os professores. A análise dos dados coletados foi realizada através da 

Técnica de Análise de Conteúdo proposta por Bardin. A categorização dos saberes teve como 

ponto de partida um diálogo com as tipologias dos saberes propostas por Tardif, Lessard e 

Lahaye e Pimenta. Resultantes da investigação, provisoriamente, emergem 9 saberes docentes 

que, no atual momento, estão sendo problematizados com os participantes da pesquisa: saberes 

pessoais decorrentes do processo de humanização; saberes vivenciais; saberes da cultura 

coletiva institucional; saberes técnicos; saberes pedagógicos e da prática pedagógica; saberes de 

gestão; saberes atitudinais; saberes éticos e saberes decorrentes do sentido. 
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Introdução 

A discussão sobre os saberes docentes têm se acentuado nas últimas décadas. Sua centralidade 

está no professor “mobilizador de saberes profissionais” em suas práticas pedagógicas 



(TARDIF, LESSARD E LAHAYE, 1991; TARDIF, 2010). No entender de Gauthier (1998, 

p.19) a pesquisa e reflexão são fundamentais no meio escolar: “No contexto escolar atual, esse 

trabalho de pesquisa e de reflexão surge como uma necessidade, pois constitui uma condição 

fundamental para a profissionalização do ensino”. 

Ao se focalizar a questão dos saberes docentes, ou “O que é preciso saber para ensinar?” 

(GAUTHIER, 1998) ganha tônica a consideração da trajetória de vida docente (NÓVOA, 2000; 

CUNHA, 1998; HOLLY, 2000; ABRAHAM, 2000; GOODSON, 2000); o percurso profissional 

do professor entendido sob a ótica do desenvolvimento profissional e o processo de construção 

da identidade profissional (GONÇALVES, 2000; NÓVOA, 2000; IMBERNÓN, 2009) e as 

práticas docentes como espaços de constituição e mobilização de saberes (TARDIF, LESSARD 

& LAHAYE, 1991; PIMENTA, 2002). 

Tardif (2002, p. 113) salienta que no exercício da profissão docente os professores precisam ter 

um conjunto de saberes que “[...] são mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito de 

suas tarefas cotidianas [...] o que se propõe a partir desse postulado é considerar os professores 

como sujeitos que possuem, utilizam e produzem saberes específicos ao seu ofício, ao seu 

trabalho”. Tardif (2010) apresenta a seguinte tipologia dos saberes docentes:  

a) saberes da formação profissional, constituídos na formação inicial do professor nas 

instituições que têm por finalidade a formação docente;  

b) saberes disciplinares, que correspondem aos diversos campos do conhecimento, aos saberes 

de que dispõe a nossa sociedade tais como se encontram hoje integrados à universidade sob 

formas de disciplinas” (p. 38); 

c) saberes curriculares, referentes aos “discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos 

quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e 

selecionados” (p. 38); 

d) saberes experienciais ou práticos, decorrentes das aprendizagens oriundas das experiências 

vivenciadas pelo professor no percurso de suas práticas pedagógicas cotidianas.  

No estudo realizado por Pimenta (2002) com seus alunos provenientes de diversos cursos de 

licenciatura, a autora identifica três tipos de saberes: a) da experiência, construídos pelo 

professor a partir de sua própria trajetória enquanto aluno, em seu processo formativo, assim 

como aqueles que “os professores produzem no seu cotidiano docente, num processo 

permanente de reflexão sobre sua prática, mediatizada pela de outrem” (idem, p. 20); b) do 

conhecimento, dizem respeito aos conhecimentos específicos de uma determinada área com a 

qual o professor irá atuar (por exemplo, conhecimentos específicos de matemática); e c) 

pedagógicos, os quais se referem ao “saber ensinar”, a didática.  



Assim, conforme destaca Pimenta, “há um reconhecimento de que para saber ensinar não 

bastam a experiência e os conhecimentos específicos, mas se fazem necessários os saberes 

pedagógicos e didáticos” (idem, p. 25). Assim, para a autora, os saberes docentes são oriundos 

das próprias experiências dos professores em suas trajetórias enquanto alunos, dos processos de 

formação (inicial e continuada) e das suas práticas cotidianas (PIMENTA, 2002). Nesta 

perspectiva de reflexão, destacam-se os estudos realizados por Maheu (2007), Cunha (2006), 

Azambuja & Forster (2006), Zibetti & Souza (2007), Franco (2008), Therrien & Loiola, (2001) 

e Pepe (2007) os quais sinalizam e discutem os saberes docentes construídos a partir da prática 

pedagógica.  

Feitas tais considerações, o artigo discute os saberes docentes considerados necessários para o 

exercício da docência na contemporaneidade, seja ela na Educação Básica ou na Educação 

Superior.  

 

Metodologia 

O artigo é decorrente de uma pesquisa ação. Tem como eixo analítico as concepções de 

professores de ensino Médio e seus respectivos alunos, pré-universitários, de três Escolas de 

Educação Básica, sendo duas situadas no Brasil e uma em Moçambique, sobre os saberes 

docentes considerados necessários para o exercício da docência na contemporaneidade, seja ela 

na Educação Básica ou na Educação Superior. A investigação contemplou três escolas sob a 

gestão e pedagogia lassalista de diferentes regiões, a saber: sul e nordeste do Brasil e uma 

terceira escola em Moçambique, doravante determinadas Escola A, B e C. No Sul do Brasil a 

escolha recaiu sobre Escola de classe média do interior do estado do Rio Grande do Sul. No 

nordeste do Brasil a opção foi por uma Escola em situação de pobreza, do interior do estado do 

Maranhão. E em Moçambique a escola eleita foi de extrema pobreza no interior do estado de 

Sofala. 

Estas escolas foram selecionadas por estarem situadas em diferentes contextos sócio culturais, 

educativos, formativos e geográficos e, desse modo, em contextos com especificidades distintas, 

o que traria maior riqueza de dados para a investigação.  

As escolas brasileiras também passaram pelo critério de oferecerem o Curso Magistério no 

Ensino Médio. A Escola do Sul do Brasil é a única escola Lassalista a oferecer Curso Normal 

(Magistério) no sul do Brasil. E a Escola do Maranhão é a única escola regular a oferecer Curso 

Normal sob a coordenação dos lassalistas no nordeste.  

Logo, como a pesquisa tem por eixo os saberes docentes na atualidade, justifica-se a escolha por 

estas duas escolas brasileiras. Quanto à terceira escola, em Moçambique, apesar de ela não 



oferecer Curso de Magistério, entendemos que a escuta dos educadores e alunos é de grande 

valia devido à realidade social, cultural, educativa e econômica daquele contexto.  

As 3 Escolas oferecem Ensino Fundamental e Ensino Médio. Têm Proposta Educativa baseada 

nos princípios pedagógicos de João Batista de La Salle que prima pela educação humana e de 

inspiração cristã. Têm ainda o desenvolvimento integral do ser humano como princípio 

norteador. 

 

Participantes  

Participaram do estudo os professores que exercem a docência no Ensino Médio nas três escolas 

acima referidas e seus respectivos alunos de Ensino Médio. A opção pela inclusão dos alunos no 

estudo está pautada na idéia de que o foco da ação docente é o aluno. Portanto, é ele a razão da 

existência da profissão docente e, sendo assim, ele também precisa se constituir em protagonista 

do seu processo formativo tendo o direito de ser escutado e considerado em tal processo.  

Neste sentido, é oportuno salientar a circularidade dos processos formativos ao considerar que 

os “[...] professores formadores formam futuros professores, cuja profissão é formar alunos 

[...]. Mesmo quando teoricamente os objetivos de formação pretendem a inovação, a tendência é 

para se reproduzir, na prática, os mesmos vícios e virtudes do sistema que os formou” 

(CARROLO, 1997, p. 44, grifo do autor). 

No total participaram do estudo 28 professores das três escolas, mais seus 417 alunos do Ensino 

Médio. 

Da Escola A participaram 8 professores que atuam no Curso Normal Magistério e todos os 32 

alunos que realizam este curso. Da Escola B: Participaram os 09 professores que atuam no 

Ensino Médio Normal Magistério e 115 alunos pertencentes ao 3º e ao 4º ano do respectivo 

curso. Por fim, da Escola C: Participaram 11 professores que lecionam aos 270 alunos 

integrantes da 12ª classe e da 13ª classe13, também participantes da pesquisa.  

Os critérios para a escolha de alunos e professores destes justificou-se, além do acima exposto: 

pela maior caminhada escolar e maior capacidade de reflexão crítica da prática docente destes 

alunos em relação aos alunos das séries anteriores, já visualizando o cenário universitário; por 

termos duas escolas com oferta de Curso Normal/Magistério, formação esta diretamente 

relacionada ao nosso artigo que problematiza os saberes docentes; pela possibilidade de trocas, 

diálogos, reflexões entre professores e alunos destas escolas. 

                                                           
13 Os alunos moçambicanos não cursam o Magistério (ou Curso Normal Magistério). Contudo, 
considerando o contexto moçambicano nossa opção foi por convidar os alunos do último ano (13ª classe) 
a participarem da pesquisa. Por iniciativa dos alunos da 12ª Classe, também os incluímos na pesquisa por 
tamanho envolvimento e participação na temática. 



Os dados foram coletados através da pesquisa ação totalizando dois anos de pesquisa no 

decorrer do processo investigativo, com 4 semanas intensivas de pesquisa ao longo do período 

envolvendo aplicação de questionário para professores e alunos; entrevistas individuais e 

oficinas, em grupo, desenvolvidos com os professores.  

A análise dos dados coletados foi realizada através da Técnica de Análise de Conteúdo proposta 

por Bardin. A categorização dos saberes teve como ponto de partida um diálogo com as 

tipologias dos saberes propostas por Tardif, Lessard e Lahaye e Pimenta. Resultantes da 

investigação, provisoriamente, emergem 9 saberes docentes que, no atual momento, estão sendo 

problematizados com os participantes da pesquisa: saberes pessoais decorrentes do processo de 

humanização; saberes vivenciais; saberes da cultura coletiva institucional; saberes 

técnicos;saberes pedagógicos e da prática pedagógica; saberes de gestão; saberes atitudinais; 

saberes éticos e saberes decorrentes do sentido. Tais saberes são apresentados e discutidos na 

próxima seção. 

 

Resultado e discussão 

Categorizamos os dados coletados com alunos e professores a partir de uma leitura inferencial 

dos tipos de saberes que emergem das respostas provenientes dos dois grupos de sujeitos 

participantes (professores e alunos das três escolas Brasil e Moçambique). Assim, conforme o 

estudo, temos um provisório perfil docente em termos de saberes necessários para o exercício da 

docência na contemporaneidade.  

Resultantes de nossa investigação emergem 9 saberes docentes que estamos problematizando 

com os participantes da pesquisa, conforme característica da pesquisa-ação: saberes pessoais 

decorrentes do processo de humanização; saberes vivenciais; saberes da cultura coletiva 

institucional; saberes técnicos; saberes pedagógicos e da prática pedagógica; saberes de gestão; 

saberes atitudinais; saberes éticos e saberes decorrentes do sentido. 

 

Saberes pessoais decorrentes do processo de humanização 

O processo de tornar-se pessoa é tarefa para toda a vida (FRANKL 2003; ROGERS, 1982). 

Humanizar-se exige integração pessoal, principalmente posicionamento da pessoa diante dos 

fatos de sua vida no entendimento que os fatos influenciam, contudo, é a pessoa que determina 

como vai se posicionar diante destes. 

Para alunos e professores pesquisados a qualidade do posicionamento relaciona-se diretamente 

com o processo de humanização ao longo da vida. Este último incide diretamente na docência 

ao considerar que a pessoa do professor educa, com todo o seu ser, muito além do seu fazer 



profissional. Portanto, a capacidade de transcender os acontecimentos, especialmente as 

situações adversas que a vida apresenta, integrando as vivências no conjunto das experiências ao 

longo da história do sujeito, diz de um saber pessoal. Este, resulta do incessante processo de 

humanização, elemento substancial para o êxito na docência.  

Neste contexto, os dados da pesquisa enunciam a característica de um professor humanizado, ou 

ao menos em processo de humanização. No dizer dos alunos, ao professor nas suas atividades 

diárias é exigido muita alegria e disposição para estar com eles e paciência na hora de ensinar. 

Do contrário, professores que encontram maior dificuldade em lidar com suas questões pessoais 

são percebidos por seus alunos como professores sérios, que não têm amizade com os alunos 

“nem gostam de rir na sala”, mostram uma “cara de poucos amigos” realidade que dificulta o 

processo-ensino aprendizagem. 

No entender dos alunos, a possibilidade da aprendizagem está relacionada à garantia de um 

ambiente educativo em que preponderam relações interpessoais pautadas pelo diálogo e respeito 

mútuo. A paciência, outra característica da ordem pessoal, é salientada pelos alunos das Escolas 

A e C por considerarem que cada aluno aprende o conteúdo no seu tempo próprio, e a devida 

paciência, por parte do professor, favorece o processo de motivação para que o aprendizado 

aconteça.  

Os alunos da Escola C recuperam outra característica do saber pessoal, a alegria e o bom 

exemplo do professor. O desejo de aprender e estudar determinado conteúdo tem grande relação 

com o referencial humano que o professor estabelece com seus alunos, com seus processos de 

humanização, com a expressão de que é uma pessoa feliz, na vida e na docência.  

Para os professores da escola A, o relacionamento humano saudável e a realização pessoal são 

características necessárias para a docência. Da mesma forma os professores da Escola B se 

referem ao saber pessoal nas características: diálogo, criatividade e humildade. Os professores 

são referenciais para seus alunos. Estes últimos se inspiram nos primeiros no entendimento de 

que o exemplo educa, e seu modo de ser influencia os futuros professores em suas escolhas e 

em seu fazer. 

 

Saberes vivenciais 

A docência também se dá através de processos relacionais (FRANKL, 1978). Os pesquisados 

dizem que não basta falarmos em relacionamentos, mas sim, na qualidade dos relacionamentos 

que envolvem os processos educativos e todos os seus atores. 

Muitos dos problemas que envolvem as pessoas em geral, inclusive os professores, está na falta 

de qualidade dos relacionamentos entre estes para consigo mesmos, entre seus pares e para com 



seus alunos. Não bastam manuais ou normas de boa convivência. Não basta todo um 

conhecimento teórico sobre a dimensão relacional. O saber vivencial, responsável por plasmar a 

teia de relacionamentos saudáveis, pautados pelo respeito, pelo diálogo, pela promoção da 

pessoa integral, especialmente em seus processos de autonomia e cidadania, é tarefa para toda a 

vida. 

Os valores vivenciais são citados por professores e alunos no decorrer de toda a investigação. 

No dizer destes, o professor precisa ter boa relação com seus alunos. Da mesma forma, a 

qualidade das vivências construídas no meio escolar passa por professores alegres e bem 

humorados. A qualidade das vivências construídas também passa por professores educados e 

respeitosos com os seus alunos. Por outro lado, os valores vivenciais ficam fragilizados em 

situações em que professores se deixam capturar pelo nervosismo, pela intolerância e pelo 

medo.  

Outro fruto dos valores vivenciais é o estabelecimento de vínculo de amizade entre alunos e 

seus respectivos professores. Esta condição favorece a confiança e a solicitação de ajuda quando 

necessária. Da mesma forma alunos da Escola B caracterizam seus professores facilitadores de 

boa convivência na medida em que são amigos, companheiros e os compreendem. A escola, 

muito mais que conteúdo, quer qualidade nas vivências construídas entre professores e alunos. 

Amizade e respeito mútuo são citados pelos alunos da Escola C ao afirmar que a amizade do 

professor com seu aluno acelera a aprendizagem, bem como a qualidade da aula se dá a partir do 

bom relacionamento e do respeito mútuo.  

O mesmo entendimento encontramos nos alunos e professores da Escola B. O relacionamento 

quando positivo (amizade, carinho, compreensão, paciência) ajuda na aprendizagem, o aluno 

fica espontâneo e aprende com vontade, apresentando melhores resultados.  

Ao comprometer os valores vivenciais, quando as relações são ruins ou o professor traz seus 

problemas pessoais para dentro da sala de aula, não acolhe o aluno em sua singularidade, este 

último, na maioria das vezes, em resposta, não demonstra interesse por aquela respectiva 

disciplina. 

Em síntese, a exemplo do que afirmam os alunos da Escola A, o bom relacionamento ajuda na 

comunicação, na amizade, no sentir-se próximo e na condição de pedir ajuda. Igualmente os 

alunos e professores da Escola B afirmam que o bom relacionamento do professor passa pela 

amizade, paciência, exemplo e apoio nos problemas pessoais. Muito similar, os alunos e 

professores da Escola C que atribuem ao bom relacionamento professor-aluno a 

responsabilidade pela obtenção do exemplo do professor. Também é unânime entre os 

professores das três escolas a referência aos saberes vivenciais como responsáveis pelo bom 

relacionamento humano. 



 

Saberes da cultura coletiva institucional 

Os professores aprendem além das fronteiras universitárias. As três escolas, com pedagogia de 

caráter lassalista (PROVÍNCIA LASSALISTA DE PORTO ALEGRE, 2004), garantem a seus 

professores um contínuo processo de formação permanente. Conforme os participantes da 

pesquisa, características como: liderança, autonomia, responsabilidade, autoria, senso crítico, 

coletividade, pedagogia por projetos, estão muito presentes na vida dos professores e alunos. 

Da mesma forma, professores das Escolas B e C, se por um lado estão distantes dos grandes 

centros universitários, por outro lado, gozam do privilégio de um saber emergente junto aos 

sindicatos, às associações comunitárias e às Comunidades Eclesiais de Base (CEBS). Os saberes 

emergentes da cultura coletiva institucional colocam estes professores numa condição 

privilegiada quanto aos valores de um coletivo, quanto à construção democrática de um projeto 

pedagógico, e quanto às práticas pedagógicas que resgatam valores de uma comunidade e de um 

coletivo em sala de aula. Este saber institucional é determinante para muitos professores, 

principalmente para aqueles que não tiveram acesso à universidade, ou o têm, em muitas 

situações precariamente por Educação a Distância (EAD) ou em período de férias. 

 

Saberes Técnicos  

Os dados da pesquisa destacam a importância do saber técnico reafirmando a necessidade do 

domínio, por parte do professor, de conhecimentos específicos em suas respectivas áreas e 

disciplinas. Os próprios alunos das três escolas convergem para a premissa da formação técnica 

de seus professores, condição necessária para uma educação de qualidade. 

Os alunos almejam que seus professores sejam competentes e lhes auxiliem na construção de 

um conjunto de conhecimentos, técnicas e procedimentos tendo em vista ampliar suas 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Buscam formarem-se pessoas inteligentes, 

capazes de exercer com qualidade suas funções e também educação para a boa convivência. Da 

mesma forma, identificam em suas escolas professores que ainda não estão capacitados 

tecnicamente para aprofundar mais os conteúdos lecionados.  

Os próprios professores das Escolas B e C reconhecem a fragilidade da formação técnica. São 

sabedores de que saber técnico se dá, preferentemente, pelo acesso à Universidade e pela 

Formação Continuada.  

 

Saberes pedagógicos e da prática pedagógica 



Os saberes pedagógicos e decorrentes das práticas pedagógicas, como já estudados e afirmados 

por outros pesquisadores, já registrados no início deste texto, a exemplo de Pimenta (2002) 

também são confirmados em nosso estudo. Apresentam-se como os saberes relativos ao simples 

saber e ao saber fazer em educação. O saber fazer, especialmente nas escolas onde a formação 

didático-pedagógica foi frágil, apresenta características próprias de criatividade envolvendo 

artes cênicas, reflexão, aulas práticas, dentre outras ferramentas metodológicas, como é o caso 

dos professores das Escolas B e C. 

Mesmo com pouca formação técnica, o processo de ensino aprendizagem mostra-se exitoso 

quando o professor tem uma preocupação com a forma como realiza este processo. A 

aprendizagem ocorre na visão dos alunos das Escolas A, B e C, quando o conteúdo é debatido e 

adquirido com significado, com esclarecimento de dúvidas e com vivências. 

A criatividade é uma característica enunciada pelos alunos e professores, de todas as Escolas, 

como elemento importante na prática pedagógica. As aulas criativas muitas vezes são lapidadas 

no processo da docência, por ensaio e erro, e não poucas vezes motivadas pela carência de 

recursos. 

A criatividade leva os professores a se diferenciarem entre si em seus métodos de ensino. Neste 

cenário, a busca pela melhora da educação se dá com o envolvimento pedagógico e apoio do 

professor, que busca sempre o melhor do aluno, através da criatividade, da ajuda, da explicação 

do conteúdo e da atenção-conhecimento do seu aluno. 

 

Saberes de Gestão 

Todos os saberes já enunciados, por si só, não garantem o que chamamos saberes de gestão. 

Estes, na concepção de professores e alunos pesquisados, são da ordem do pessoal e do coletivo. 

Os de ordem pessoal, dizem da capacidade pessoal do professor em saber lidar com o uso de seu 

tempo, uso de seu salário, com a organização de sua economia familiar, enfim, das coisas de seu 

cotidiano. Da mesma forma, o saber de gestão coletivo implica em habilidades do professor para 

preparar bem uma aula, resolver uma situação problema, atender às demandas burocráticas 

técnico-administrativas da instituição escolar, conduzir uma sala de aula, dentre outros. Este 

saber interfere, e muito, na qualidade de vida e na qualidade do processo ensino-aprendizagem 

do professor e seus respectivos alunos.  

Os professores das Escolas B e C agem de diferentes maneiras na administração de situações 

educativas. Em sala de aula, por exemplo, fazem uso do: diálogo, aconselhamento, apoio na 

equipe, tentam identificar a origem da dificuldade, procuram manter a calma, paciência e o 

equilíbrio. Ainda os professores da Escola C falam na gestão da assiduidade e pontualidade, do 

excesso de trabalho, da falta de liderança, à gestão dos baixos salários. Por fim, os professores 



da escola A referem-se à importância da gestão do planejamento e organização como um todo 

na vida do professor. 

Da mesma forma, quanto aos saberes de gestão da sala de aula, os alunos das três escolas veem 

os seus professores como organizados e com suas aulas planejadas. Os alunos percebem ainda 

em seus professores a paciência para a gestão do conhecimento na tentativa de ajudá-los. A 

gestão da sala de aula também é exigida pelos alunos da Escola A. Afirmam que o professor 

precisa planejar e organizar suas aulas para ter êxito na profissão. 

 

Saberes Atitudinais 

Nossa pesquisa nos leva a confirmar, o saber atitudinal. Não basta apenas o valor da 

experiência, já trabalhado por Tardif (2010). Tão importante quanto a experiência é: o que o 

professor faz e aprende com ela? O que ele se permite aprender, mudar ou crescer com a 

experiência vivida? Não basta vivenciar, é preciso mudar, aprender com os fatos, com as 

situações problemas. Estamos dizendo do saber atitudinal centrado na atitude que o professor 

assume diante dos acontecimentos, especialmente diante das adversidades da docência. 

Nesta compreensão, o saber atitudinal está voltado para a postura que o professor assume diante 

da adversidade, da situação limite, do problema, independente de qualquer natureza. É o saber 

que leva o professor a transcender o problema. O saber atitudinal relaciona-se com a forma 

como o professor cuida de si e consequentemente como cuida de seu aluno. 

A título de exemplo, perguntados sobre sua reação diante das dificuldades encontradas no 

exercício da docência, os professores das 3 Escolas vivenciam cenários muito similares. 

Professores da Escola A afirmam que diante de situações problema procuram reagir com calma, 

diálogo, paciência, reflexão e apoio da equipe. Os professores da Escola B têm as atitudes mais 

diversas, tais como: analisam, silenciam, observam e conversam com seus pares e serviços 

pedagógicos. Por sua vez, os professores da Escola C destacam que buscam o diálogo, 

aconselhamento, apoio na equipe, tentam identificar a origem da dificuldade procurando manter 

a calma, a paciência e o equilíbrio. 

 

Saberes éticos 

 É preciso saber ser a exemplo do que nos propõe Delors (2006). A pessoa é um todo 

indissociável. Apenas para fins didáticos somos forçados a falar em saberes ou dimensões da 

pessoa. Da mesma forma, a ética, o modo de ser, de posicionar, de se relacionar e de agir 

independente da esfera pessoal ou profissional, apresenta-se como um todo da pessoa, ou seja, 

jamais vem dissociado. 



A ética do professor é muito reclamada pelos alunos da atualidade por aquilo que é, ensina e 

faz. Os alunos acreditam ainda que a ética de um bom professor passa pela transparência, 

honestidade e objetividade em seus pedidos e ações. No entendimento dos alunos das Escolas B 

e C, ser professor capacitado não garante boa educação. É preciso que o professor respeite, 

tenha posturas socialmente aceitas. Ao professor é pedido, pelos discentes das Escolas A, B e C 

respeitar cada aluno nas suas diferenças. 

Os alunos da Escola C dizem que precisam sentir no professor alguém correto socialmente. A 

corrupção na educação, como a alteração de notas em troca de favores pessoais, cria situações 

de desconfiança e pouco esforço por parte de alguns alunos moçambicanos. Alguns professores, 

no olhar de alguns alunos da Escola C, faltam com a ética e deixam a desejar no seu trabalho 

por falta de responsabilidade e esforço. 

 

Saberes decorrentes do Sentido 

Todos os saberes anteriores podem ficar comprometidos se o professor não for educado para a 

vontade de sentido (FRANKL, 2003). É afirmado pelos professores das três escolas e pelos 

alunos das Escolas A e B que é preciso produzir sentido na escolha pela docência alegrando-se 

com a escolha feita e assumindo esta como um projeto de vida que traz a autorrealização, a 

alegria, o êxito, a felicidade como resultado de uma vida vivida com sentido no ser professor. 

O saber decorrente da produção de sentido leva os professores das três escolas a transcender as 

situações adversas. Como consequência deste sentido, eles escavam o terreno educacional com 

as ferramentas da criatividade, das boas vivências e de atitudes pró-ativas, principalmente diante 

das situações limites que a docência produz. Do contrário, estes mesmos professores afirmam já 

ter vivenciado com seus pares, mesmo em situações externas favoráveis, professores sem 

sentido, amargos e infelizes com a escolha feita. 

Um professor que produz sentido em sua escolha profissional e busca os meios necessários para 

sua formação tem grande probabilidade de êxito na docência. As principais características, 

consideradas pelos professores e alunos das Escolas A, B e C, para este êxito na docência, são 

da ordem da realização pessoal: gostar do que faz entregando-se à causa da educação numa 

atitude de autotrasncendência.  

 

Considerações finais 

O artigo tem como centralidade os saberes docentes considerados necessários para o exercício 

da docência na contemporaneidade, seja ela na Educação Básica ou na Universidade, a partir do 

olhar de professores e alunos do Ensino Médio.  



Tendo como ponto de partida a tipologia de saberes proposta por Tardif, Lessard e Lahaye 

(1991) e Pimenta (2002), o estudo sinaliza também para os demais saberes que os autores do 

texto estão problematizando e de possíveis outros saberes, neste momento da pesquisa em que 

ainda estamos discutindo os achados com seus participantes, próprio de uma pesquisa-ação. Daí 

o caráter "provisório" de nossa classificação pela complexidade que a docência exige nos 

tempos atuais. 

Conforme salienta Borges (2001, p. 59): “As diferentes tipologias engendradas [...] além de 

contribuírem para organizar o campo, corroboram para identificar sua complexidade e, também, 

as lacunas ainda não exploradas nos diferentes estudos”. Dessa forma, compreendemos a 

educação como um fenômeno em que interferem vários fatores dependendo dos sujeitos do 

estudo, dos contextos pessoal, familiar, sócio-cultural, econômico e organizacional. Neste 

cenário, outros tipos de saberes estão emergindo em nossa pesquisa, como é o saber decorrente 

da humanização e o saber decorrente de sentido que as pessoas constroem ao longo de suas 

trajetórias de vida.  

Entretanto, mais do que categorizar os saberes, ou nos preocuparmos se já foram registrados por 

outros autores ou se ganham sistematização inédita, salientamos a complexidade do exercício da 

docência e que, nas práticas pedagógicas cotidianas é mobilizado, constantemente, um conjunto 

de saberes que se encontram inter-relacionados. Assim, vistos sob uma perspectiva sistêmica, 

dependendo da situação e do contexto, o professor mobiliza com maior ênfase este ou aquele 

saber.  

Chama a atenção, no bojo dos achados do estudo, o destaque dado pelos professores e 

estudantes que participaram da investigação sobre o que denominamos de nove saberes. Ou 

seja, para ser professor na contemporaneidade, na ótica destes professores e estudantes, é 

necessário a integração e o equilíbrio entre os diversos saberes de ordem pessoal-profissional. 

Estes, em maior ou menor escala, são passíveis de serem observados naqueles professores que 

se dizem motivados e que gozam de relativo êxito e bem-estar na docência. 

Tendo presente o exposto, a discussão dos saberes, passíveis de serem identificados através das 

concepções dos professores e alunos, mobiliza a reflexão sobre a formação de professores 

voltada para os múltiplos saberes. 

Por fim, retomando a posição de Gauthier et al (1998, p. 76) concordamos que “é preciso 

repensar a profissão e a formação para o exercício da profissão a partir de critérios de qualidade 

e excelência”. Para tanto, conforme salientam os autores, é necessário superar a fragmentação 

dos saberes que ocorre desde a formação inicial do professor. Esta tarefa não cabe apenas às 

universidades, mas estende-se a todos os atores do processo formativo, enquanto formação 

inicial e formação continuada que nos acompanha por toda a vida. 
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Práticas educativas na educação superior: concepções de docentes e modos de 
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Autor/a (es/as):  

Fossatti, Paulo [Centro Universitario La Salle Unilasalle] 
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Resumo: 

O artigo refere-se a uma pesquisa em andamento, de cunho qualitativo tipo estudo de caso. 

Investiga a formação docente dos professores do Ensino Superior Tecnológico. Vincula-se ao 

programa de Mestrado em Educação e à linha de pesquisa Formação de Professores, Teorias e 

Práticas Educativas, do Centro Universitário La Salle- Unilasalle, da cidade de Canoas, Rio 

Grande do Sul – Brasil. A questão que nos ocupa é: quais são as concepções que os docentes 

possuem sobre as práticas educativas em cursos tecnológicos, no ensino superior, e de que 

forma elas se efetivam em sua ação docente em relação aos processos de ensino? Temos por 

objetivo identificar as concepções docentes sobre as práticas educativas em cursos tecnológicos, 

no ensino superior, analisando de que forma tais concepções se efetivam em sua ação em 

relação aos processos de ensino. Os sujeitos participantes do estudo são os professores que 

atuam nos cursos superiores tecnológicos de uma instituição de ensino superior da região 

metropolitana de Porto Alegre. A metodologia contempla a coleta de dados através de: diário de 

campo; análise documental; questionário e entrevista semi-estruturada. O referencial teórico que 

dá suporte à investigação tem por base, dentre outros, a teoria construtivista de Jean Piaget; 

Maurice Tardif na abordagem do saber profissional docente; Paulo Freire no auxílio à reflexão 
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