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Resumo: 

Retratar saberes que subsidiam práticas docentes eficientes no contexto social atual se torna 

uma questão relevante de ser debatida, tendo em vista que residimos em uma conjuntura de mão 

dupla. De um lado somos confrontados com os adventos tecnológicos, com as facilidades em se 

obter informações, com um público estudantil de aspectos cognitivos diferenciados e 

condizentes com essa nova sociedade. Em contrapartida, as formações iniciais de professores 

(Gonçalves (2006), Gonçalves & Gonçalves (1998), Fiorentini (2005), Pimenta (2005)) de 

maneira geral pouco centram esforços para constituir um profissional que intervenha a partir de 

seus saberes (Tardif (2002), Gauthier (1998), Fiorentini, Nacarato & Pinto (1999), Pimenta 

(2005), Freire (2000), García (1992), Shulman (1986), Perrenoud (2000), Braslavsky (1999), 

Masetto (1998), Zabalza (2006) e Morin (2000)), de maneira diferenciada nessa sociedade e nas 

mazelas de uma escola que caminha a passos lentos rumo a excelência, e que ainda privilegiam 

um “saber fazer” situado na tradição pedagógica (ARAGÃO & SCHNETZLER, 2000). Dessa 

forma, o presente estudo objetivou investigar quais os saberes docentes que subsidiam uma 

futura prática eficiente em alunos de graduação em Matemática, sob a perspectiva de seus 

professores formadores, tendo em vista o papel de destaque ocupado pelos mesmos. Para tanto, 

trilhou-se os caminhos de uma pesquisa qualitativa (BOGDAN & BIKLEN, 1996), com dados 

constituídos a partir de entrevista com questões semi-estruturadas confrontadas a seis 
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professores formadores atuantes pela Faculdade de Matemática da Universidade Federal do Pará 

(Campus Castanhal). Evidenciamos um saber matemático que comporte além de algoritmos e 

cálculos, mas também envolva um contexto de aplicação. Um saber pedagógico que transpasse 

a tradição pedagógica, bem como destacamos o saber didático-afetivo, que eclode de bons 

relacionamentos entre professor e aluno. Um caráter reflexivo precisa ser promovido em cima 

desses saberes, de modo que possa ser vivenciado pelos alunos em processo de formação. 

Entendemos ainda que a escola como o grande laboratório de aprendizagem docente, 

observando e situando os saberes que se constroem por cada professor em seu espaço de 

trabalho, refletindo de maneira crítica sobre as ações executadas e aliando essa vivência com os 

saberes propiciados pela universidade, tenderíamos a uma formação mais integrada e menos 

dissociada da realidade. Para finalizar nossa exposição e nossas reflexões, deixamos alguns 

questionamentos que eclodiram desta investigação e que poderão servir de base para futuros 

estudos sobre a temática aqui abordada. Que mudanças podem ser percebidas nas salas de aula 

dos professores que tendem a mobilizar os saberes aqui discutidos? O saber didático-afetivo tem 

validade em contextos sociais desfavoráveis, onde a relação professor-aluno é complexa e 

conturbada? Como se dá a mobilização dos saberes aqui discutidos, nas práticas dos professores 

formadores da instituição pesquisada? 

Palavras-chave: 

Saberes Docentes, Formação de Professores, Matemática. 

 

Delimitando o contexto Problemático 

Numa sociedade de conhecimentos múltiplos, de tecnologias variadas e de informações em excesso 

(DE MÉIS & RANGEL, 2002), as modificações de comportamentos e o modo de pensar dos 

indivíduos também se modificam e essas transformações são sentidas e refletidas diretamente na sala 

de aula.  

Em contrapartida, as formações iniciais de professores (Gonçalves (2006), Gonçalves & Gonçalves 

(1998), Fiorentini (2005), Pimenta (2005)) de maneira geral pouco centram esforços para constituir 

um profissional que intervenha a partir de seus saberes (Tardif (2002), Gauthier (1998), Fiorentini, 

Nacarato & Pinto (1999), Pimenta (2005), Freire (2000), García (1992), Shulman (1986), Perrenoud 

(2000), Braslavsky (1999), Masetto (1998), Zabalza (2006) e Morin (2000)), de maneira diferenciada 

nessa sociedade e nas mazelas de uma escola que caminha a passos lentos rumo a excelência, e que 

ainda privilegiam um “saber fazer” situado na tradição pedagógica (ARAGÃO & SCHNETZLER, 

2000).  
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Nesse sentido, por considerarmos a formação inicial um momento propício para reflexões acerca 

desses saberes e práticas, elaboramos como questão central de investigação: Que saberes tornam-se 

necessários para que alunos em processo de formação e futuros professores de Matemática 

tenham práticas docentes eficientes? Dessa forma, o presente estudo objetivou investigar quais os 

saberes docentes que subsidiam uma futura prática eficiente em alunos de graduação em Matemática, 

sob a perspectiva de seus professores formadores, tendo em vista o papel de destaque ocupado pelos 

mesmos. 

 

Os saberes docentes sob um enfoque teórico 

O que precisa saber um professor? “o que deveria saber todo aquele que planeja exercer esse ofício?” 

(GAUTHIER, 1998, p.18). Vários pesquisadores juntam esforços para encontrar respostas a essas 

perguntas. Nesse sentido, tomamos como norte, os estudos realizados por Tardif (2002), Gauthier 

(1998), Pimenta (2005), entre outros, a fim de nos situarmos de que saber está se falando, e em como 

esses saberes influenciam na ação de ensinar. 

Muitos autores como Shulman (1986) e García (1992) referem-se a esses saberes como 

“conhecimentos necessários à docência”, outros como Perrenoud (2000) e Zabalza (2006) o 

classificam como “competências necessárias à docência” e outros por sua vez, tais como Cunha (2004) 

e Gauthier (1998), referem-se aos “saberes necessários à docência”. Devido a todo esse pluralismo de 

tipologias, que por sua vez já confirmam a pluralidade do saber do professor (TARDIF, 2002), os 

estudos de Puentes, Aquino & Neto (2009) vêm ser de grande relevância para melhor 

compreendermos essa conjuntura. O quadro abaixo, com base em Puentes, Aquino & Neto (2009), 

apresenta de forma sucinta, as contribuições de diferentes teóricos que discutem o tema, de acordo 

com sua tipologia. 

Quadro 1- A relação dos saberes, das competências e dos conhecimentos necessários à docência. 

Tipologias 

 

 

 

Teóricos Saberes, conhecimentos, competências 

Saberes 

necessários à 

docência 

Freire (2000) 

1) ensinar não é transferir conhecimento; 2) ensinar exige  rigorosidade 

metódica; 3) ensinar exige pesquisa; 4) ensinar exige respeito aos saberes 

dos educandos; 5) ensinar exige criticidade; 6) ensinar exige estética e 

ética; 7) ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo; 8) 

ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 

discriminação; 9) ensinar exige reflexão crítica sobre a prática; 10) 

ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. 

Pimenta e 

Anastasiou 

1) saberes da experiência; 2) saberes da área do conhecimento específico; 

3) saberes pedagógicos; e 4) saberes didáticos. 
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Fonte: Puentes, Aquino & Neto (2009, p. 169-184) 

(2002) 

Cunha 

(2004) 

1) Saberes relacionados com o contexto da prática pedagógica; 2) Saberes 

relacionados com a ambiência de aprendizagem; 3) os relacionados com o 

contexto sócio-histórico dos alunos; 4) os relacionados com o 

planejamento das atividades de ensino;5) Saberes relacionados com a 

condução da aula nas suas múltiplas possibilidades 6) Saberes 

relacionados com a avaliação da aprendizagem 

Conhecimentos 

necessários à 

docência 

Shulman 

(2005) 

1) conhecimento do conteúdo; 2) conhecimento pedagógico 
(conhecimento didático geral) 3) conhecimento do currículum, 4) 
conhecimento dos alunos e da aprendizagem;5) conhecimento dos 
contextos educativos 6) conhecimento didático do conteúdo ; 
7)conhecimento dos objetivos, as finalidades e os valores educativos 

García 

(1992) 

1) conhecimento pedagógico geral, 2) conhecimento do conteúdo; 3)  
conhecimento do contexto 

Competências 

necessárias à 

docência 

Braslavsky 

(1999) 

1) Competência pedagógico-didática;  2) Competência institucional, 

3) Competência produtiva ; 4) Competência interativa, 5) Competência 

especificadora. 

Masetto 

(1998) 

1) Competência em uma área específica (em uma determinada área de 

conhecimento) ; 2) Competência na área pedagógica; 3) Competência na 

área política (capacidade para o exercício da dimensão política), 

associada à figura do professor como cidadão e como alguém 

comprometido com seu tempo, sua civilização e sua comunidade. 

Perrenoud 

(2000) 

1) organizar e dirigir situações de aprendizagem; 2) administrar a 

progressão das aprendizagens; 3) conceber e fazer evoluir os dispositivos 

de diferenciação; 4) envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu 

trabalho; 5) trabalhar em equipe; 6) participar da administração da escola; 

7) informar e envolver os pais; 8) utilizar novas tecnologias; 9) enfrentar 

os deveres e os dilemas éticos da profissão; 10) administrar sua própria 

formação contínua. 

Zabalza 

(2006) 

1) planejar o processo de ensino-aprendizagem (O que se faz quando se 

planeja? Como planejam os professores? O que se planeja?); 2) 

Selecionar e preparar os conteúdos disciplinares; 3) oferecer informações 

e explicações compreensíveis e bem organizadas (competência 

comunicativa); 4) manejo das novas tecnologias, associada ao domínio 

das novas tecnologias; 5) conceber a metodologia e organizar as 

atividades; 6) comunicar-se e relacionar-se com os alunos; 7) tutoria; 8) 

Avaliar; 9) refletir e pesquisar sobre o ensino; 10) identificar-se com a 

instituição e trabalhar em equipe 
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Mediante a todos os saberes, competências e conhecimentos inerentes ao saber docente, partimos do 

pressuposto que os sete saberes necessários à educação do futuro propalado por Morin (2000) vem 

corroborar e ser de supra-importância num processo de formação inicial. São eles: 

x As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão 

 
Todo conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão. A educação do futuro deve enfrentar 

o problema de dupla face do erro e da ilusão (p.19). [...] Para que haja um progresso de base 

no século XXI, os homens e as mulheres não podem mais ser brinquedos inconscientes não só 

de suas idéias, mas das próprias mentiras. O dever principal da educação é de armar cada um 

para o combate vital para a lucidez (p.33). 

 
Sendo o professor, um sujeito que está diretamente ligado ao processo de ensino aprendizagem, sendo 

formador e indutor de opiniões, convêm promovermos, a partir dos cursos de formação inicial e/ou 

continuada, profissionais que detenham a particularidade do “pensar” autônomo e consciente, de 

maneira que estes possam estabelecer uma educação que transpasse as quatro paredes de uma sala de 

aula, e que interfira diretamente na alienação intelectual que infelizmente nosso sistema educacional 

ainda proporciona, através de seus programas, currículos e práticas. 

 

x Os princípios do conhecimento pertinente 

 
[...] existe inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de um lado, os saberes 

desunidos, divididos, compartimentados e, de outro, as realidades ou problemas cada vez mais 

multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários. 

Nessa inadequação tornam-se invisíveis: o contexto, o global, o multidimensional, o complexo. 

Para que o conhecimento seja pertinente, a educação deverá torná-los evidentes (p.36). 

 

Uma das soluções a esta fragmentação de conhecimentos enunciados por Morin (2000), se faz 

presente nos estudos de Zabala (2002) quando este autor faz referência ao enfoque globalizador e a 

métodos de ensino globalizados58, onde propõe que a educação tenha seu foco de ensino e 

aprendizagem na realidade cotidiana e onde as disciplinas não se apresentem como objeto estanque de 

estudo, mas sim como meios para se obter os conhecimentos da realidade.  

                                                           
58  Para maiores informações, consultar o livro Enfoque globalizador e pensamento complexo: uma proposta para 
o currículo escolar de Antoni Zabala (2002). 
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Entretanto, acreditamos que um conhecimento pertinente apenas será possível e se fundamentará, no 

momento que entre outras ações, os currículos se modificarem para um conhecimento metadisciplinar 

e os cursos de formação inicial promover professores que também detenham desse saber global.  

x A condição humana 

 
A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal, centrado na condição humana. 

Estes (os seres humanos) devem reconhecer-se em sua humanidade comum e ao mesmo tempo 

reconhecer a diversidade cultural inerente a tudo que é humano (p.47). Assim, uma das 

vocações essenciais da educação do futuro será o exame e o estudo da complexidade humana 

(MORIN, 2000, p. 61). 

 
Para Tardif (2002), o objeto de trabalho docente são seres humanos, e consequentemente, os 

professores trazem consigo as marcas do seu objeto de trabalho. Nesta correlação complexa entre 

professores e alunos, movida por emoções e sentimentos de ambos os sujeitos, parece-nos que a 

compreensão de entender a educação como um processo eminentemente humano se mostra ausente.  

Portanto, além de uma educação que priorize os conhecimentos científicos, torna-se também 

prioritário propiciar uma educação que entenda o homem como autor e ator de si mesma e que 

compreenda suas limitações e suas condições. 

x A identidade terrena 
 
O planeta exige um pensamento policêntrico capaz de apontar o universalismo, não abstrato, 

mas consciente da unidade/diversidade da condição humana; um pensamento policêntrico 

nutrido das culturas do mundo. Educar para este pensamento é a finalidade da educação do 

futuro, que deve trabalhar na era planetária, para a identidade e a consciência terrenas 

(MORIN, op. cit., p. 64-65) (Destaque do autor). 

 
Em uma sociedade mergulhada na globalização, onde as características peculiares de cada lugar do 

mundo se dispersaram para todas as partes do planeta, convêm promovermos uma educação que 

transpasse o lugar comum e que englobe a diversidade, conceituando esta, como identidade comum de 

todos os terrestres. 

x Enfrentar as incertezas 

 
“É preciso aprender a enfrentar a incerteza, já que vivemos em uma época de mudanças em 

que os valores são ambivalentes, em que tudo é ligado. É por isso que a educação do futuro 

deve se voltar para as incertezas ligadas ao conhecimento” (MORIN, 2000, p. 84) 
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Vários são os paradigmas que foram/serão rompidos e que eram apresentados na escola através dos 

conhecimentos disciplinares como certezas absolutas. Como exemplo deste fato, o pressuposto de 

Albert Einsten onde se afirmava que nada no universo poderia viajar mais rápido que a velocidade da 

luz, foi posto em xeque com os estudos de Físicos que mediram 16.000 vezes neutrinos59 viajando 

acima da velocidade da luz. Uma vez comprovado, este fato abalará os pilares da física moderna60, 

rompendo um paradigma secular. 

Num mundo de (re) descobertas, estabelecer uma educação com caráter crítico e ao mesmo tempo 

questionador se torna questão necessária. 

x Ensinar a compreensão 

 
A compreensão é a um só tempo meio e fim da comunicação humana. Considerando a 

importância da educação para a compreensão, em todos os níveis educativos e em todas as 

idades, o desenvolvimento da compreensão pede a reforma das mentalidades. Esta deve ser a 

obra para a educação do futuro (MORIN, 2000, p.16) 

 
A compreensão na perspectiva de Morin (op. cit.) segue além de compreender uma disciplina escolar 

específica, pois requer que tenhamos a consciência da complexidade humana. Ainda segundo este 

autor, “se descobrirmos que somos todos seres falíveis, frágeis, insuficientes, carentes, então podemos 

descobrir que todos necessitamos de mútua compreensão” (p.100). 

x Ética do gênero humano 
 
A educação deve conduzir à antropo-ética, levando em conta o caráter ternário da condição 

humana, que é ser ao mesmo tempo indivíduo/sociedade/espécie. Nesse sentido, a ética 

indivíduo/espécie necessita do controle mútuo da sociedade pelo indivíduo e do indivíduo pela 

sociedade, ou seja, a democracia; a ética indivíduo/espécie convoca, ao século XXI, a 

cidadania terrestre (MORIN, 2000, p.17). 

 
Trilhando os caminhos metodológicos 

Nos fundamentado no referencial teórico elucidado, trilhou-se os caminhos de uma pesquisa 

qualitativa (BOGDAN & BIKLEN, 1996), com dados constituídos a partir de entrevista com questões 

semi-estruturadas confrontadas a seis professores formadores atuantes pela Faculdade de Matemática 

                                                           
59 Partículas subatômicas (como o elétron e o próton), sem cargas elétricas (como o nêutron), muito pequenas e 
ainda pouco conhecidas. 
60  Dados disponíveis em http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/cientistas-descobrem-particula-subatomica-que-
pode-ter-superado-a-velocidade-da-luz < acesso em 06 de Dezembro de 2011>. 

http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/cientistas-descobrem-particula-subatomica-que-pode-ter-superado-a-velocidade-da-luz
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/cientistas-descobrem-particula-subatomica-que-pode-ter-superado-a-velocidade-da-luz
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da Universidade Federal do Pará (Campus Castanhal), conforme abaixo discriminados com nomes 

fictícios.  

Quadro 2:  Sujeitos da investigação e anos de carreira como docentes do nível superior 
Professor Formador Anos de carreira docente em nível superior 

Alexandre 8 anos 

André 12 anos 

Gustavo 20 anos 

Nelson 10 anos 

Patrícia 2 anos 

Renata 8 anos 

Fonte: pesquisa realizada em dezembro/2010 

Os dados foram constituídos por videogravações, entrevista semi-estruturada com os professores 

formadores, bem como com a participação nas aulas desenvolvidas por esses educadores, o que nos 

deu um enfoque detalhado de investigação. O procedimento compreendeu a dois enfoques: As 

concepções dos professores-formadores acerca dos saberes mobilizados dentro do processo de 

formação inicial e nosso olhar contínuo acerca da mobilização desses saberes. 

 

Os saberes docentes necessários a um educador matemático na perspectiva do professor 

formador 

Partindo da problemática inicial: “Que saberes tornam-se necessários para que alunos em processo 

de formação e futuros professores de Matemática tenham práticas docentes eficientes?” foi dado 

valor inestimável e fidedigno as respostas dos professores formadores, sujeitos dessa pesquisa, acerca 

dos saberes considerados pertinentes e preponderantes a um bom educador matemático. 

Os eixos “Formação Matemática” e “Formação relativa à Prática Profissional”, são os pilares de 

nossa análise, entendendo que o primeiro eixo citado corresponde aos saberes inerentes aos 

conhecimentos matemáticos e a aplicação desses conhecimentos proporcionados pela academia e o 

segundo eixo referido, engloba os saberes inerentes ao fazer docente de cada professor, incluindo 

aspectos didáticos, culturais, relacionais e etc. 

Desse modo, no primeiro eixo “Formação matemática”, nos referenciando nas variadas respostas dos 

professores formadores, destacamos a ênfase remetida por esses docentes no que concerne ao 

conhecimento do conteúdo. Para García (1992) quando o professor não possui um conhecimento 

adequado do que está ensinando, pode representar erroneamente o conteúdo e a própria natureza da 

disciplina.  
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Além disso, a falta de um conhecimento acerca do conteúdo interfere no discurso do professor em sala 

de aula, bem como no senso crítico que poderia se propiciar sobre os conteúdos abordados pelos livros 

didáticos, que muitas vezes, torna-se o único material metodológico utilizado pelo professor 

(WERNECK, 1998; VASCONCELLOS, 2004; PRETTO, 1996).  

O valor remetido ao conhecimento do conteúdo pelos professores formadores determina um saber 

matemático que o futuro professor tem que deter. Esse saber matemático compreende além de um 

conteúdo estanque e sujeito a algoritmos e cálculos, ele é aquele que “permitiria ao professor melhor 

agir como mediador da construção do conhecimento do aluno” (GONÇALVES & GONÇALVES, 

1998, p.109) 

Além do saber matemático discutido, os professores fazem jus a um saber pedagógico, nos quais os 

alunos em processo de formação inicial têm que estarem a par. É exatamente no saber pedagógico, que 

“encontra-se o referencial para trabalhar os conhecimentos enquanto processo de ensino” (PIMENTA, 

2005, p.8).  

Gauthier (1998) retrata um saber pedagógico que foi herdado de séculos passados, e que se 

predominou e se apreendeu nas práticas dos professores, constituindo-se em um fazer docente 

unidimensional, o que nas palavras daquele autor, corresponde a uma Tradição Pedagógica. “Ela 

chegou até nós e povoa não somente as nossas recordações de infância, mas também uma boa parte do 

cotidiano das escolas atuais. Essa tradição pedagógica é o saber dar aulas que transparece num 

intervalo da consciência” (GAUTHIER, 1998, p.32) 

Romper com este imaginário do “saber dar aulas” que persiste há anos a fio, e incluir novos saberes-

fazeres é um desafio não apenas para a universidade, através de seus professores formadores, mas um 

convite para toda a sociedade do conhecimento, da tecnologia e da informação. 

Referindo-se a novas perspectivas que rompam com a tradição pedagógica instalada nas escolas de 

maneira geral, Braslavsky (1999), sugere que o professor tem que aderir às suas ações, a competência 

didática- pedagógica, afirmando desse modo que: 

Existe consenso de que os professores tem que ser facilitadores de processos de aprendizagem 

cada vez mais autônomos, e não expositores que implantam informações para que então sejam 

repetidas pela memória. Assim, os professores precisam conhecer, saber como selecionar, 

utilizar, avaliar, aperfeiçoar e recriar ou criar estratégias eficazes de intervenção 

educacional. Essas estratégias não são apenas a exposição. São muito mais (p. 13). 

 

No segundo eixo “Formação relativa à Prática Profissional”, comportam-se os saberes gerados 

concomitantemente ao saber matemático e ao saber pedagógico, e que serão promovidos por cada 

professor em um espaço e em uma situação real de trabalho. 
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 Para fundamentar esta prática profissional, nos ancoramos em Tardif (2000), quando este autor, num 

sentido epistemológico, a define como sendo “o estudo do conjunto de saberes utilizados realmente 

pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas” 

(p.255) (grifos do autor). 

Ao serem indagados sobre as práticas que constituirão um bom professor de Matemática, os 

professores entrevistados fazem menção a uma práxis que conceba a educação como um processo 

eminentemente humano, onde um bom relacionamento entre os sujeitos da educação passa a ser um 

dos pilares para o sucesso do ensino-aprendizado (FREIRE, 2000). 

Quando Tardif (2000) afirma que “o objeto de trabalho do professor são seres humanos e, por 

conseguinte, os saberes dos professores carregam as marcas do seu objeto” (p.266), ele lança à 

discussão o quanto a profissão “professor” difere das outras profissões nesse aspecto humano, e traz a 

debate a complexidade desse profissional. 

Referindo-se a esse ser complexo e a importância de uma educação futurista que privilegie e ensine a 

condição humana, Morin (2000, p.56) afirma que: 

 
O homem da racionalidade é também o da afetividade, do mito e do delírio (demens). O 

homem do trabalho é também o homem do jogo (ludens). O homem empírico é também o 

homem imaginário (imaginarius). O homem da economia é também o do consumismo 

(consumans). O homem prosaico é também o da poesia, isto é, do fervor, da participação, do 

amor, do êxtase (grifos do autor). 

 

Dessa forma, ao tratarmos de uma relação humana, que a princípio parece-nos óbvio em um processo 

de ensino e de aprendizagem, na verdade posicionamo-nos diante de um saber pouco explorado. Isso 

porque a relação humana aqui discutida vai muito além de uma conversa fática em sala de aula e de 

uma relação superficial entre professor e aluno. 

Esta relação está imbricada de afetividade e de componentes emocionais. Quando Freire (2000) afirma 

que ensinar é uma especificidade humana, e que antes de se movermos como educadores temos que 

nos movermos como gente, eclode-se a obviedade de que professor é gente, e como tal, tem que deixar 

sua natureza humana conduzir sua natureza profissional. 

Portanto, nos fundamentando em nossos depoentes e entendendo que professores e alunos, devem ser 

vistos, antes de tudo, como seres humanos nos vários contextos educacionais, propalamos um saber 

que nasce da mais pura relação entre os sujeitos em questão: o saber didático-afetivo. 

Em contextos marcados por mazelas educacionais “espera-se que os professores tornem-se 

superdocentes capazes de desenvolver e aplicar estratégias de sala de aula cognitivamente profundas, 
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emocionalmente envolvidas e socialmente ricas” (FIORENTINI et al. 2005, p. 90). Dessa forma, esses 

autores compreendem a importância de uma estratégia didática que contemple o lado emocional, como 

possível solução dessas mazelas. 

Portanto, para fins de conceituação, o saber didático-afetivo é aquele saber do bom relacionamento 

entre professor e aluno, imbricado de confiança entre as duas partes, que não admite hierarquia, onde a 

afetividade ganha lugar-comum e onde cada um se reconhece como pessoa, antes de reconhecerem-se 

como professores e alunos (FREIRE, 2000). 

Contudo, tendo em vista os atuais modelos e contextos educacionais onde estamos inseridos, de tal 

modo que o professor tem que dar conta de inumeráveis turmas por dia, onde o tempo de relação 

professor-aluno se limita a uma ou duas horas diárias, onde a hierarquia do “eu sou o professor e você 

é o aluno” se faz predominante e onde os estresses da profissão ganham graus consideráveis no dia a 

dia, podemos afirmar que este saber é restrito a poucos professores, e difícil de ser exercido (ALVES, 

2003). 

 

Reflexões Finais 

Cada futuro professor, indistintamente, deve reconhecer-se como agente e produtor de saberes na 

dinamicidade dos contextos escolares onde cada um estará inserido. Apenas quando se faz essa 

reflexão e a valorização destes saberes, se constrói um fazer docente mais conscientizado e, por 

conseguinte, mais eficaz. 

O lócus ideal para se evidenciar e discutir esses saberes reside nos ambientes de formações iniciais 

onde estes alunos se constituirão professores. Quando nos referimos à ambientes de formações, não 

nos limitamos a um prédio universitário, mas incluímos as escolas públicas de modo geral, imbricada 

com todas as suas mazelas, local este, onde muitos desses alunos em formação irão atuar. 

Não basta promover-se uma formação utópica, com práticas parcas, que pouco vem dizer da realidade 

vivenciada. Acreditamos que se conhecendo a realidade e fazendo da escola um grande laboratório de 

aprendizagem, instrumentamo-nos para melhor intervi-la e gradativamente modificá-la.  

Lançamos a proposta de uma formação que seja pautada na prática entre os pares de modo contínuo, e 

não apenas no último semestre de curso, como muitas vezes é realizado, gerando poucas contribuições 

e significações por parte do aluno (ARAGÃO & SCHNETZLER, 2000). 

“A formação inicial tem de preparar o futuro professor para refletir sobre sua prática, para criar 

modelos e para exercer sua capacidade de observação, análise, metacognição e metacomunicação 

(PERRENOULD, 2002)”. Portanto, entendendo a escola como o grande laboratório de aprendizagem 
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docente, observando e situando os saberes que se constroem por cada professor em seu espaço de 

trabalho, refletindo de maneira crítica sobre as ações executadas e aliando essa vivência com os 

saberes propiciados pela universidade, tenderíamos a uma formação mais integrada e menos 

dissociada da realidade. 

Para finalizar nossa exposição e nossas reflexões, deixamos alguns questionamentos que eclodiram 

desta investigação e que poderão servir de base para futuros estudos sobre a temática aqui abordada. 

Que mudanças podem ser percebidas nas salas de aula dos professores que tendem a mobilizar os 

saberes aqui discutidos? O saber didático-afetivo tem validade em contextos sociais desfavoráveis, 

onde a relação professor-aluno é complexa e conturbada? Como se dá a mobilização dos saberes aqui 

discutidos, nas práticas dos professores formadores da instituição pesquisada? Que saberes são 

percebidos em outros contextos de formação inicial? 
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Resumo: 

Este artigo apresenta resultados de pesquisa baseada em história de vida de professores de 

Ensino Superior, sobre as experiências formativas desses professores a partir da formação 

acadêmica e de suas práticas pedagógicas, objetivando compreender, saber e refletir sobre como 

os professores formam e se formam ao longo da vida pessoal e profissional. As autoras do texto 

inserem-se nesse contexto a partir de observações e diálogos na convivência com seus pares nos 

meios universitários e constatam que cursos latu e strictu sensu, considerados pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional brasileira como espaços-momentos de formação 

docente, têm preparado mais pesquisadores do que professores, reafirmando reflexões de 
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