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RESUMO 
Atualmente, muitos teóricos discutem os rumos para um novo processo de ensino-
aprendizagem, e o professor como participante ativo nesse modelo de ensino, tem 
que adquirir saberes essenciais nessa nova ação. Neste contexto, objetivou-se 
investigar que saberes se tornam necessários para que alunos em processo de 
formação inicial tenham práticas docentes eficientes. Esta pesquisa é classificada 
como qualitativa e os dados foram constituídos através de videogravações e 
questionários semi-estruturados, onde foi possível perceber que os saberes que os 
futuros educadores precisam, tem ampla diversificação e muitos apenas serão 
adquiridos no momento da prática considerada experiencial. Uma ênfase foi dada 
aos saberes da prática reflexiva e da prática pesquisadora, consideradas essências 
para uma prática eficiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Saberes docentes, Docência, Formação de professor 
 
 
THE KNOWLEDGE FOR TEACHERS EFFECTIVE PRACTICE: THE PROSPECTS 

OF TEACHER-TRAINER WITH RESPECT TOSTUDENT-TEACHER O F 
MATHEMATICS 

 
ABSTRACT 

Currently, many theorists discuss directions for a new teaching-learning and the 
teacher as an active participant in this model of education must acquire knowledge 
essential in this new action. In this context, the objective was to investigate what 
knowledge is necessary so that students in initial training are effective teaching 
practices. This research is classified as qualitative and data were recorded using 
video recordings and semi- structured questionnaires, where it was revealed that the 
knowledge that future teachers need has many diverse and will only be purchased at 
the time considered experiential practice. An emphasis was given to the knowledge 
of reflective practice and practice researcher, considered essential for an efficient 
practice. 
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INTRODUÇÃO 

Vários são os teóricos que discutem a questão dos saberes docentes, aqui 
tomados como referências e encontrados nos estudos de TARDIF (2002), 
GAUTHIER et al (1998), PIMENTA (2005), FREIRE (1996), entre outros. Esses 
autores vêm subsidiar esta discussão acerca dos saberes necessários a uma prática 
eficiente. 

Retratar 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, se produz uma escola que ainda não está habituada nesse 
novo ritmo de uma sociedade digital, com professores que ainda mantém um ensino 
tradicional, muitas vezes retratando um ensino bancário, centrado na mera 
transmissão de conhecimentos (FREIRE, 1996). 

De certo as escolas supracitadas referem-se em sua grande maioria, a 
educandários públicos que tardam em se adequar as mudanças promovidas por 
essa sociedade do conhecimento, da informação e da tecnologia (WERTHEIN, 
2000). 

Produzir uma educação que prepare os indivíduos para um combate vital a 
lucidez, a um conhecimento pertinente e global, onde todos compreendam e 
reconheçam-se em sua humanidade (MORIM, 2000), ainda é um discurso válido, 
tornando-se concreto através de professores que detenham de saberes condizentes 
com o contexto atual, através de suas práticas. 
 Contudo, de que vêm consistir-se uma prática? VÁZQUEZ (1986), apud 
CARVALHO, (2006, p. 13) afirma que “toda prática é atividade, mas nem toda 
atividade é prática”. É como se para constituir-se em prática, a atividade 
necessitasse de certo grau de cognição e reflexão. 

Nesse sentido, CARVALHO (2006, p.13) ressalta que “a prática pedagógica 
docente pode assumir duas direções, uma em favor da reprodução/alienação e a 
outra em favor da inovação, da transformação/libertação”.  

Percebe-se, portanto, que dependendo do grau de reflexão dado sobre a 
atividade, esta se constitui em prática, que por sua vez poderá se tornar estanque 
em si mesma, ou poderá propiciar uma mudança, o que nesse caso, resultaria em 
uma prática inovadora e eficiente. 
 A prática defendida por TARDIF (2002) fundamenta-se em sua “epistemologia 
da prática profissional”, onde este autor a define como “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) 
  Dessa forma, tomando por base essa epistemologia proposta por TARDIF 
(2002), uma prática eficiente também se constrói a partir dos saberes que são 
propiciados aos professores ainda em seu processo de formação inicial, no qual eles 
tendem a mobilizá-los no momento que estão em sala de aula. 
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 É exatamente nesse contexto que esta pesquisa se situa, onde se procurou 
ouvir as percepções e perspectivas dos professores que formam outros professores 
de matemática, acerca de que saberes são necessários para uma prática eficiente. 

 
 
 

METODOLOGIA 
O método de pesquisa utilizado foi o preconizado por BOGDAN & BIKLEN 

(1994) onde a pesquisa realizada baseia-se em coleta de dados e ausência de 
tratamento estatístico, caracterizando-se como qualitativa. 

A investigação realizou-se ao longo do ano de 2011, com os 14 professores 
formadores que atuam como docentes D.E pela Universidade Federal do Pará no 
Campus universitário de Castanhal, localizado na região nordeste do estado do 
Pará.  

Os professores em questão correspondem à faculdade de matemática, 
lecionando as disciplinas específicas do curso para oito turmas de graduação e uma 
turma de pós-graduação lato-sensu. Convém ressaltar que a média de alunos em 
processo de formação corresponde a 310 discentes distribuídos nas turmas 
referidas. 

Definidos os sujeitos, partiu-se para pesquisa de campo, onde se elaborou 
como instrumento metodológico, um questionário contendo perguntas semi-
estruturadas a serem respondidos pelos professores em questão, no intuito de situar 
quais os saberes necessários aos futuros educadores para que estes sejam capazes 
de tornarem-se bons professores e produtores de uma prática eficiente.  

Foram duas perguntas realizadas: 1) Que saberes o aluno de graduação em 
matemática precisa ter, para ser um professor com práticas eficientes? 2) O que é 
ser um bom professor? A entrevista foi vídeogravada, tendo em vista registrar as 
respostas que viriam a se constituir e, além disso, analisar ainda o que “não foi dito”, 
como gestos, expressões faciais, etc., também importantes de serem avaliados em 
uma pesquisa qualitativa. 

 Feitas as devidas indagações, passou-se para a etapa posterior que 
correspondeu à transcrição das mais variadas respostas. Essas respostas foram 
agrupadas por categorias, de acordo com as perspectivas de cada professor-
formador acerca da problemática em questão. Tomando por base essas respostas, 
realizaram-se as análises sob a luz dos referenciais teóricos que abordam os 
saberes docentes. 

  
 DISCUSSÃO 

“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.  

Para TARDIF (2002.p.60), “a noção de “saber” remete a um sentido amplo 
que engloba os conhecimentos, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos 
docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e 
de saber-ser”. O autor ainda classifica os saberes docentes em Saberes 
Pedagógicos, Saberes Disciplinares, Saberes Curriculares, Saberes experienciais e 
Saberes da formação Profissional.  

PIMENTA (2005, p.8) entende que: 
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O saber do professor se fundamenta na tríade saberes das áreas 
específicas, saberes pedagógicos e saberes da exper iência . É na 
mobilização dessa tríade que os professores desenvolvem a capacidade de 
investigar a própria atividade e, a partir dela, constituírem e transformarem 
seus saberes-fazeres docentes (grifo nosso). 

 

No que diz respeito ao saberes da experiência , a autora afirma que a 
experiência acumulada na vida de cada professor, refletida, submetida a análises, a 
confrontos com as teorias e práticas, próprias e as de outrem, a avaliações de 
resultados, é que o mesmo vai construindo seu jeito de ser professor. 

Referente aos saberes das áreas do conhecimento , o professor encontra o 
referencial teórico, científico, técnico, tecnológico e cultural para garantir que os 
alunos se apropriem também desse instrumental no seu processo de 
desenvolvimento humano. 

Nos saberes pedagógicos , a autora completa que nesses saberes se 
encontra o referencial para trabalhar os conhecimentos enquanto processo de 
ensino, que se dá em situação histórico-sociais, e ensinar em espaços coletivos - as 
salas de aulas, as escolas, as comunidades escolares, concretamente consideradas. 

Embora se mostre diversificados a gama de autores que tratam da questão 
aqui abordada com uma tipologia direta (Saberes Docentes), muitos outros autores, 
a título de exemplificação, como SHULMAN (2005), GARCIA (1992), PERRENOULD 
(2000) e ZABALZA (2006) discutem o assunto com outras classificações 
(Competências docentes e Conhecimentos docentes). 

 Devido a todo esse pluralismo de tipologias, que por sua vez já confirmam a 
pluralidade do saber do professor (TARDIF, 2002) os estudos realizados por 
PUENTES, AQUINO e NETO (2009, p. 169-184) vêm ser de grande relevância para 
melhor se compreender o contexto em questão. Dessa forma, o quadro abaixo foi 
construído, onde se apresenta de maneira sucinta as contribuições de distintos 
teóricos que discutem a temática. 

 
QUADRO 1 - A relação dos saberes, competências e conhecimentos necessários à docência  

Tipologias  
 

Teóricos Saberes, conhecimentos, competências 

FREIRE 
(1996) 

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 

(2002) 

1) saberes da experiência; 2) saberes da área do conhecimento 
específico; 3) saberes pedagógicos; e 4) saberes didáticos. 

Saberes 
necessários 
à docência 

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 
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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 

Conhecimen
-tos 

necessários 
à docência 

GARCÍA 
(1992) 

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

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. 
 

 
 
 

Competênci
as 

necessárias 
à docência 

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 

Fonte: PUENTES, AQUINO E NETO (2009, p. 169-184) 
 
De acordo com o quadro apresentado, pode-se considerar que 

independentemente da classificação dada aos saberes docentes, todos tem 
conceitos estritos do que pôr em prática no momento de se exercer a docência, bem 
como compartilham dos três ingredientes indispensáveis, mas não suficientes a 
prática do professor, que correspondem ao saber, saber-ser e saber-fazer, 
apresentados na forma de saberes, competências e conhecimentos. 

 
RESULTADOS 

Os saberes necessários para um bom fazer docente, segundo os professores 
formadores entrevistados, se mostram diversificados. Para fins de maior descrição 
desses saberes, apresentam-se em ordem, de modo que correspondam aos 
saberes que os sujeitos acharam mais relevantes para uma prática eficiente. 

• O saber do conteúdo 
• O saber pedagógico 
• O saber experiencial 
• O saber humano 
• O saber do planejamento didático 
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• O saber avaliativo 
• O saber da prática reflexiva 
• O saber da prática pesquisadora 

 
A sistematização abaixo foi baseada em referenciais teóricos que abordam os 

saberes e práticas docentes, bem como a partir das análises realizadas sobre as 
perspectivas dos professores formadores acerca do que consideram como 
pertinentes e preponderantes para um professor ter uma boa prática. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 

  

                                          

  

             

  

  

                                   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      FIGURA 1 – Sistematização dos Saberes para uma Prática Eficiente 
 

 Fonte: Construção dos autores baseados nos referenciais teóricos e considerações dos 
sujeitos de pesquisa 

 
Considera-se que a universidade, a partir dos professores formadores, 

propicia dois dos saberes, que na concepção dos entrevistados, tornam-se 
prioritários conhecer num processo de formação inicial, o que nesse caso 
corresponde ao saber do conteúdo e ao saber pedagógico. Ressalta-se que não 
convêm dicotomizar os dois saberes em questão, observado que entre quem ensina 
e quem aprende está o saber pedagógico indissociado do saber do conteúdo. 
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Os estudos de GONÇALVES & GONÇALVES (1998, p.109) com base em 
SHULMAN (1986) estabelecem que o saber pedagógico: 

 
Incluem todas as formas de que lança a mão o professor para transformar 
um conteúdo específico em aprendizagem, como analogias, 
demonstrações, experimentações, explicações, exemplos, contra-exemplos, 
representações, inclusive a sequenciação que dá aos conteúdos e a 
ordenação de um mesmo assunto em diferentes tópicos. [...] este 
conhecimento permitiria ao professor melhor agir como mediador da 
construção do conhecimento do aluno. 

 
 Nota-se, portanto, que para transformar o conteúdo em aprendizagem, o 
saber pedagógico está imbricado por diversos outros saberes, o que na perspectiva 
dos sujeitos entrevistados, correspondem ao saber humano, ao saber avaliativo e ao 
saber do planejamento.  
 No que se refere ao saber humano, destaca-se a fala de um dos sujeitos com 
que vem afirmar: 
 

[...] para ser um bom professor é preciso reconhecer-se como mediador das 
relações humanas... Surgindo daí a necessidade de construir saberes que 
possibilite atingir as especificidades do seu trabalho, com o objetivo de 
responder as novas exigências que se põe a esse ser profissional... Ser um 
bom professor ainda é preciso conceber-se como um ser de essência... 
para atuar com esse outro ser que também é um ser de essência [o aluno]. 
Um educador ele se traduz muito nessa forma que ele ensina, na condição 
humana que ele exerce isso... Pois ele deve conhecer esse outro, antes de 
tudo, antes de submetê-lo a qualquer outra situação... O aspecto humano 
nunca deve ser subjugado... 

  
Nesse sentido, MORIN (2000) propala que “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). 

No que se refere ao saber avaliar, as concepções dos professores formadores 
são traduzidas no trecho de um dos depoentes, onde afirma que o aspecto 
qualitativo tem que se sobrepor ao quantitativo: 

 
Avaliar é um processo muito complexo do ponto de vista das partes que 
estão inseridas no processo de avaliar. Defendo a idéia de que os aspectos 
qualitativos devem se sobrepor aos quantitativos. Quando falo em 
qualitativo, muitas questões estão envolvidas... Mas principalmente o 
professor da matemática... Da área específica da matemática... Ele... Não 
concorda muito com isso, pra ele, ou você efetua uma operação matemática 
e o resultado que deve ser... ou você leva um zero...  

 
 A perspectiva deste professor formador revela uma prática concernente a 
muitos professores de matemática, onde não se valoriza o erro, mas antes priorizam 
o acerto como única forma avaliativa.  

Nesse sentido, GONÇALVES (2006) afirma que o fato do aluno errar não 
implica dizer que ele não saiba o que está sendo discutido, apenas suas concepções 
mostram-se equivocadas no contexto cientifico que está sendo abordado, o que em 
outra conjuntura, essas mesmas concepções mostram graus de pertinência. 
 Referente ao saber do planejamento didático, CANFIELD (1996, p.29) afirma 
que “ele é a pedra fundamental, a razão de ser de todo trabalho pedagógico 
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consciente”. Um bom planejamento guiará o professor em sua prática pedagógica, 
sendo na medida do possível, revisto e adaptado, tendo em vista o público que se 
pretende aplicar e observada suas particularidades. 

Essa prática inicial e o uso desses vários saberes discutidos constituem um 
saber experiencial, que está sujeito a erros e acertos. GAUTHIER (1998) ressalta 
que esse saber é privado, secreto, do qual só quem pode avaliar é o próprio 
professor. 

 Nesse sentido, o saber experiencial constitui um hábito, que nesse caso pode 
apontar para duas direções: acomodar-se e vir a se tornar uma rotina e/ou alienação 
ou mudar-se e vir a construir-se em novos hábitos. 
 A direção apontada pode vir a depender do saber da prática reflexiva e do 
saber da prática pesquisadora, que quando incididas sobre o saber experiencial 
privado do professor, provocam transformações neste, o fazendo (re) significar sua 
prática pedagógica e todos os outros saberes co-relacionados.  

No que concerne ao saber de uma prática reflexiva, DONALD SCHÖN (1992) 
retrata três estágios distintos que permitirão ao professor ir reconstruindo seus 
hábitos num sentido de mudança de sua prática, quais sejam: refletir na ação, refletir 
sobre a ação e refletir sobre a reflexão na ação. 
 No que se refere ao último estágio proposto por SCHON (1992), ALARCÃO 
(1996) apud CARVALHO (2006, p. 21) corrobora afirmando que: 
 

 
a  reflexão sobre a reflexão na ação é um processo que leva o profissional a 
progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua forma pessoal de 
conhecer. A reflexão sobre a reflexão na ação ajuda a determinar as nossas 
ações futuras, a compreender futuros problemas ou a descobrir novas 
soluções.  

 
 Dessa forma, o saber da prática reflexiva ganha valor inestimável para se 
obter uma prática eficiente, tendo em vista, que dependendo do grau cognoscitivo 
com que se pratica a reflexão, esta gera percepções críticas em relação à ação 
praticada, e consequentemente uma mudança de prática positiva. 
 O saber experiencial também pode ser incidido pelo saber da prática 
pesquisadora que a princípio todo professor deveria estar a par. Aliás, nessa 
perspectiva, FREIRE (1996, p.29) vem afirmar que  
 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando intervenho, intervindo educo 
e me educo. Pesquiso para conhecer, o que ainda não conheço e 
comunicar ou anunciar a novidade. 

 
Referindo-se a importância da pesquisa para a prática docente, GONÇALVES 

(2006, p.56) afirma que “é a pesquisa que vai redimensionar a prática e as teorias do 
docente, revitalizando e produzindo os saberes da ação pedagógica” 

Nesse aspecto, se pode afirmar que de todos os saberes expostos pelos 
professores formadores, o saber da prática reflexiva e o saber da prática 
pesquisadora, constituem, concomitantemente ou isoladamente, os grandes eixos 
estruturadores para uma boa prática, tendo em visa que eles (re) significam e 
aperfeiçoam os outros saberes expostos. 
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CONCLUSÃO 
Não se tem a intenção de esgotar os saberes necessários para uma prática 

eficiente apenas nestes, citados e analisados nesta discussão. De certo, a gama de 
saberes que um professor mobiliza em suas práticas diárias são numerosos, 
contudo, para o enfoque desta pesquisa, os saberes aqui apresentados mostram-se 
como primordiais. 

Percebeu-se nesta investigação, que a universidade apenas subsidia um 
conhecimento específico e uma prática pedagógica. Contudo, em nossa perspectiva, 
caberia também a universidade, ao decorrer de toda a formação inicial de 
professores, promover momentos de reflexão e de pesquisa direcionada diretamente 
a prática docente. 

Um bom momento para isso seriam as disciplinas práticas de ensino, que 
estariam centradas em discussões e reflexões sob as práticas dos professores 
atuantes do ensino básico, num sentido de avaliação crítica por parte dos 
professores em formação. 

Portanto, uma prática eficiente trilha os caminhos do saber de uma prática 
reflexiva e pesquisadora, aliada ao domínio de conteúdo, e a uma prática 
pedagógica imbricada de um saber mais humano, planejado e avaliativo. 
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