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1. Introdução 

A necessidade de realizar uma pesquisa para investigar os professores do Ensino 

Fundamental como sujeitos de um saber e de um fazer profissional é o principal 

objetivo deste trabalho, que parte do olhar desses sujeitos para aprofundar os estudos 

sobre os saberes docentes.  

Nosso interesse pela “escuta”  dos professores do Ensino Fundamental deve-se ao fato 

das políticas públicas educacionais recentes terem procurado “normatizar”  os 

conhecimentos desses professores, através de um novo modelo de formação 

profissional, hoje defendido no Brasil, em que a prática profissional do professor é 

considerada uma instância de “produção” de saberes e competências (Perenoud,1999).  

Sobre a “normatização” dos conhecimentos do professor prescreve-se, segundo  

(Laranjeira,1999), um novo tipo de profissional, cujo papel é dominar certas 

competências para agir individual e/ou coletivamente no exercício de sua profissão, a 

fim de ser reconhecido como aquele que conhece as especificidades de seu trabalho.  

As discussões que orientaram o estudo foram motivadas pelas seguintes questões, que 

serão exploradas no decorrer do texto: será que os professores do Ensino Fundamental 

conhecem os saberes que necessitam mobilizar no desenvolvimento da sua profissão? 

Existirá um consenso entre os professores sobre quais saberes são fundamentais para 

exercer a atividade docente com mais autonomia? Como os professores interagem com 

os discursos “oficiais”  e “extra-oficiais”  sobre os saberes que precisam dominar para 

exercerem com competência o seu ofício?   

 

2. O contexto investigado 

 

O Município de Pintadas fica localizado a 255 Km de Salvador, na região econômica 

Paraguaçu. Constituído em 1985, ocupa uma área territorial de 531 Km2, tem uma 
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população estimada de 11.037 habitantes1, cerca de 63% residentes na zona rural. 

Situado totalmente na região semi-árida, o Município tem uma estrutura fundiária 

semelhante aos demais municípios dessa região. 

Em 1997,  Pintadas era muito diferente de como se apresenta hoje. O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) evoluiu de 0,387 (baixo desenvolvimento humano) 

para 0,625 (médio desenvolvimento humano), índice que situa o Município em uma 

situação ruim no Brasil (4.206ª posição), mas em uma posição intermediária na Bahia 

(193ª posição), com 53, 7% dos municípios baianos em situação pior ou igual. 

Na mudança do IDH do Município, comentada anteriormente, a dimensão que mais 

contribuiu para o crescimento foi a educação com 62,4%, seguida pela longevidade com 

24%, e pela renda, com 13%.  

Nesse contexto, destacamos os vários programas de formação em serviço voltados para 

os professores do Ensino Fundamental, um dos principais motivos de escolha desse 

contexto para campo empírico da pesquisa, dentre os quais identificamos quatro que 

ocorreram, pelo menos, durante um ano sem interrupção: o Programa de Formação de 

Professores desenvolvido pela Fundação Clemente Mariani, destinado aos professores 

da Educação Infantil e Ensino Fundamental; o Projeto Escola Ativa desenvolvido pelo 

Fundescola/MEC; dois programas desenvolvidos em parceria com o Ministério da 

Educação, o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) e do 

Programa de Formação de Professores Leigos (Pró-leigos).  

 

3. Opções metodológicas   

 

Nos últimos anos, sobretudo a partir de 1980, os estudos sobre formação de professores 

têm suscitado muito o interesse de pesquisadores de vários países da Europa, dos 

Estados Unidos e da América Latina. Ao estudar a problemática do conhecimento dos 

professores, uma das perspectivas encontradas na literatura educacional é a necessidade 

de constituir um repertório de saberes próprios ao ensino (Gauthier, 1998; Perrenoud, 

1999, 2002; Shön, 2000; Tardif, 2000, 2002).  

Na Europa, o tema saberes docentes surge como marca das abordagens teórico-

metodológicas que estudam o professor, a partir da análise de suas trajetórias pessoais e 

profissionais. Por exemplo, os estudos de Nóvoa (1992), pesquisador português, que 

                                                
1 Fonte: IBGE – Perfil de Município, 2002, www.ibge.gov.br, com a observação de que os dados de 
população foram estimados através de proporcionalidades ao Censo Demográfico 2000. 
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resgata o papel do professor, destacando a importância de se pensar a formação dele a 

partir de uma abordagem que vá além da acadêmica, envolvendo as dimensões pessoal, 

profissional e organizacional da profissão docente, chegamos à reflexão sobre os 

saberes que os professores dominam no cotidiano do seu trabalho. 

Nos Estados Unidos, o movimento de profissionalização do ensino é marcado, 

principalmente, pelos resultados das pesquisas universitárias das Ciências da Educação 

que apelam para a constituição de um repertório de conhecimentos para o ensino2. 

Nesse contexto, destacamos os estudos de Gauthier (2000) e Tardif (2002). 

No Brasil, antes da emergência do tema saberes docentes no interior dos estudos sobre 

os conhecimentos próprios ao ensino, a partir da década de 1990, a agenda de pesquisas 

nessa área seguiu um percurso muito parecido com a tendência internacional, 

anteriormente discutida. A ênfase de tais estudos pode ser observada  a partir de 1990, 

justamente no período em que identificamos novas abordagens nos estudos sobre 

formação de professores. Pela primeira vez foi lançado um dossiê sobre “Os saberes dos 

docentes e sua formação”3 o que demonstra a necessidade de, a partir do que foi 

sistematizado, trabalharmos nas lacunas evidenciadas no campo.  

A análise dos estudos nessa área, na visão de vários pesquisadores brasileiros (Borges, 

2001; Cunha, 1999; Lelis, 2001; Ludke, Moreira, 1999) começam a estabelecer a 

necessidade de se constituir uma sólida tradição de pesquisa sobre os professores, que 

os considere como elementos importantes no entendimento das questões educacionais.  

O tema da “autonomia”  também tem sido estimulado pelas políticas públicas 

educacionais no Brasil4, nos níveis macro e micro dos sistemas de ensino, através da 

reforma educativa iniciada nos anos noventa5. Este conceito, a nosso ver, pouco a 

pouco, começou a fazer parte de forma incisiva do vocabulário dos professores do 

Ensino Fundamental, passando a ser objeto de “desejo”  da escola e do professor. 

Na escola a discussão visa entender os limites e as possibilidades dos tipos de gestão 

administrativa, pedagógica e financeira, apoiados nos princípios da gestão democrática 

expressos na Constituição Brasileira de 1988 e reiterados na LDB (Lei nº 9394/96), que, 

                                                
2 Em inglês, utiliza-se a expressão knowledge base para representar os saberes que os professores 
dominam e/ou devem dominar para desenvolver sua profissão. 
3 O dossiê foi publicado na Revista Educação e Sociedade (74), em 2001.  
4 Conforme pode ser visto nos seguintes documentos: LDB (Lei 9394/96), Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Fundamental, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação dos Professores da 
Educação Básica e outros. 
5 Neste trabalho, quando enfocamos as reformas educativas dos anos noventa, referirmo-nos aos 
documentos oficiais do Estado, bem como às iniciativas governamentais e não governamentais 
implementadas após a LDB (Lei 9394/96). 
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no seu art. 15, atesta: “Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas 

de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro 

público” . O tema da autonomia da escola tem contribuído com os debates, longe de 

consenso entre os educadores, sobre as vantagens e desvantagens da descentralização do 

Estado. 

Na formação de professores a abordagem muda radicalmente - se no campo da gestão 

escolar temos muita discussão a respeito do impacto do processo gradativo do exercício 

da autonomia pelas escolas públicas brasileiras – nesse caso, as idéias circulam 

consensualmente, embasadas pela “cartilha”  construtivista e sócio-construtivista. 

Diante de tantas questões, a formulação filosófica de Castoriadis (1999) nos levou a 

refletir sobre a dimensão coletiva da construção do conceito “autonomia” . Em linhas 

gerais, o conceito de “autonomia”  que atravessa a reflexão dele é apresentado como 

sendo um projeto revolucionário a ser construído social e historicamente junto à noção 

de imaginário social, “capacidade de criar, de produzir, de dar-se, de fazer ser o que não 

é nem nunca foi”  (Castoriadis, 1982 apud Córdova, 1994, p. 154). A autonomia não 

pode ser considerado um fetiche, algo próprio de uma virtude que um indivíduo tem. A 

autonomia, ou melhor, um comportamento autônomo, é entendida como “autoposição 

frente a uma norma, a partir de um conteúdo de vida efetivo, e em relação com este 

conteúdo.” (Castoriadis, 1999, p. 64).  

Nesse processo de investigação das implicações dos estudos sobre os saberes docentes e 

sobre o tema da “autonomia junto aos professores do Ensino Fundamental, as 

contribuições teórico-metodológicas da Psicologia Social e da Antropologia Social 

foram fundamentais. Da Psicologia social apreendemos as formulações sobre a Teoria 

das Representações Sociais, uma das nossas principais referências (Moscovici, 1981; 

(Farr; 2002; Jodelet,1989; Sá 1996). Da Antropologia Social buscou-se inspiração no 

que diz respeito às posturas metodológicas indicadas para abordagem de um fenômeno a 

ser estudado, devido à necessidade de “neutralizar”  a nossa intimidade com o Município 

escolhido para a realização da coleta de dados6.  

Haja vista a diversidade de procedimentos disponíveis, optou-se por realizar:  

entrevistas coletivas com os professores, ou melhor, a técnica do grupo focal. As 

entrevistas foram divididas em cinco grupos: dois formados por  professores da zona 

                                                
6 já mantínhamos contato afetivo e profissional com o grupo de professores pesquisados, antes mesmo do 
início da pesquisa.   
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rural; dois formados por professores da sede; um formado por professores que exerciam 

funções de apoio ao trabalho docente (coordenadores, diretores escolares e formadores 

locais7).  

 

4. As representações sobre os saberes docentes 

 

O primeiro tema apontado pelos professores - ter domínio de conteúdo e saber 

transmiti-lo - revela uma das concepções mais antigas do professor como aquele que é 

responsável pela transmissão do conhecimento, o conhecido professor conteudista ou, 

como define Paulo Freire, o educador afinado com a concepção bancária de educação 

(1987).  

Dominar os conteúdos. Acho que o professor precisa dominar 

o conteúdo. Prá ele dar aula, em primeiro lugar, domina-se os 

conteúdos pra saber se realmente ele sabe passar ou não. 

(G1, grifo nosso) 

 

A afirmação sobre a importância de o professor dominar o conteúdo não foi questionada 

entre os sujeitos entrevistados, mas foi um ponto muito polêmico todas as vezes que um 

professor fez referência a ele associado a idéia “passar conteúdos” , chegando a gerar  

desconforto em alguns professores, além de um discurso contrário: 

 

O professor tem que estar sempre renovando, né? O 

mercado de trabalho está cheio de renovações [ ...]  

Antigamente agente ficava apenas com passar o 

conteúdo, né? Hoje em dia você tem que ter conhecimento 

da história de cada criança, respeitar a maneira de cada 

um, o nível de cada um, então existem muitas coisas hoje 

em dia que tá, que agente tem que saber lidar com os 

alunos em sala de aula e a gente não está preparado para 

isso. (G4, grifo nosso) 

                                                
7 Os formadores locais são professores do Ensino Fundamental, escolhidos democraticamente pelos 
professores e/ou indicados pela Secretaria Municipal de Educação de Pintadas, responsáveis por 
conduzirem processos formativos (oficinas, grupos de estudo e outros), juntamente com os coordenadores 
e diretores escolares. 
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Os professores se incomodam com a associação da  figura do professor como aquele 

que “passa conteúdo”, por considerarem esse modelo de professor ultrapassado. Essa 

figura negada pelos professores também é altamente criticada nos discursos 

pedagógicos, sendo substituída por um tipo de professor que é um “mediador” , um 

facilitador do processo de aprendizagem dos alunos.  

Sem dúvida, a posição defendida nos discursos oficiais, extra-oficiais e cursos de 

formação em serviço desloca o conteúdo da matéria a ser ensinada do posto de ser a 

dimensão mais importante entre os saberes do professor. A critica ao modelo de 

professor que domina o conteúdo da matéria está muito presente, especialmente quando 

enfatizam que os docentes devem ter consciência de que mobilizam conteúdos 

atitudinais e procedimentais, ao lado dos conteúdos conceituais, até então principal (e 

quase única) referência dos professores.  

O segundo tema apontado pelos professores - saber respeitar as demandas dos alunos 

- é um dos mais abordados pela literatura pedagógica, estimulado desde a década 1930, 

através das pedagogias ativas, com a divulgação das experiências de Célestin Freinet, 

Ana Montessori, John Dewey, entre outros, e, atualmente, sobretudo a partir dos anos 

1980, com as aplicações do construtivismo na educação, inspiradas pelos estudos de 

Lévi Vygotsky, Jean Piaget e Emília Ferreiro. 

 

[ ...]Tem que saber também respeitar os atendimentos dos 

alunos. Quer dizer, se o aluno tem uma idéia do que ele 

não... o professor também tem que aceitar, discutir com os 

colegas. Nem só o que ele sabe é o que ele leva pra sala, 

mas também o que surgir na hora ele também tem que 

considerar. (G1) 

 

O conteúdo discutido pelos professores sobre a necessidade de conhecer e respeitar as 

demandas dos alunos foi consenso em todos os grupos. Nesses discursos, observou-se 

como estão sendo ressignificados, pelos sujeitos da pesquisa, os conteúdos divulgados 

nos programas de formação em serviço e na literatura pedagógica consumida por eles.  

Novamente, não podemos desconsiderar a forte influência dos discursos oficiais, que 

divulgam as políticas públicas para o Ensino Fundamental. Há um consenso quanto à 
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necessidade de que esse novo modelo de professor precisa respeitar a realidade do seu 

aluno. 

O terceiro tema apontado pelos professores - conhecer as teorias de aprendizagem - 

está intimamente associado ao tema anterior e é tão divulgado quanto ele nas instâncias 

formativas do professor. Ao discuti-lo, os professores mostram-se preocupados em 

conhecer melhor os autores que passaram a referenciar os discursos sobre a ação 

pedagógica esperada deles.  

 

[ ...]  ele nunca tá pronto [o professor] . Então, ele precisa tá 

aberto a discussões, para mudanças e para aprendizagem. 

Porque a cada dia a gente tá aprendendo mais pra puder 

estar, né, se renovando, pra levar pra sala de aula, pra 

discutir com o aluno, pra ensinar ao aluno. (G2) 

 

Como já foi explicitado, esse tema está intimamente relacionado com a defesa de um 

ensino centrado no aluno e nos ajuda a entender um pouco mais o “novo”  modelo de 

professor em questão. Em geral, a teoria é defendida, em contraponto com a 

experiência, como se a teoria e a prática fossem inconciliáveis. 

Esse aspecto vem carregado de queixa e de culpa pelos sujeitos. Os professores afirmam 

não se sentirem preparados para exercer sua atividade profissional conforme as novas 

exigências, que eles enxergam de duas formas: extrínsecas e intrínsecas a eles. A 

primeira aparece nas referências às cobranças por parte da Secretaria Municipal de 

Educação e dos cursos de formação em serviço de que participam. A segunda surge 

como uma defesa de conhecer as teorias da aprendizagem para mudar sua prática 

pedagógica, muitas vezes impedida por não possuírem meios, por falta de material ou 

por falta de condições para conseguirem freqüentar um curso universitário. 

 

Na educação de hoje, diante da mudança que tem havido, 

(...) eu não me sinto uma professora segura capaz de 

dominar a educação e contribuir para a educação de uma 

criança em todos os pontos que ela precisa. (G4) 

 

Para Arroyo (2000), o PCN traduz concepções sobre a função social e cultural da 

escola, e nesse contexto acaba divulgando, mesmo que de forma implícita, concepções e 
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perfis para os professores.A idéia de que esse conjunto de significações sobre o que um 

professor precisa saber para ser bem sucedido na sala de aula, que atravessa 

emblematicamente os documentos oficiais, gera transformações no processo identitário 

do professor.  

 

A gente pedia pro aluno escrever uma palavra lá, às vezes 

a gente faltava a paciência e falava logo: não é assim. É 

desse jeito. E agora não, mesmo quando não é atividade do 

PROFA, a gente sabe que tem que deixar ele pensar 

sozinho quando ele escreve, tem que ter paciência, esperar 

[ várias pessoas falando ao mesmo tempo] , intervir, mesmo 

quando não é atividade do PROFA. É, é...fazer as 

intervenções necessárias. (G1) 

 

Mais uma vez queremos considerar o papel das políticas públicas para a formação do 

professor da Educação Básica e, nesse contexto, do PCN e do PROFA como dois 

principais responsáveis por esse sentimento nos professores de que não desenvolvem 

seu ofício como deveria fazer. Essas referências, juntamente com a “Revista Nova 

Escola” , lida e tomada como referência pelos professores em questão, ajudam a formar 

uma nova opinião desse novo modelo de professor: construtivista, criativo e que obtém 

sucesso em tudo o que faz.  

O quarto tema apontado pelos professores - ser respeitoso, carinhoso e paciente com 

os alunos - à primeira vista, pode ser confundido com o segundo tema, em que os 

sujeitos colocam a necessidade de levar em consideração a realidade dos alunos, pois o 

foco é o aluno.  

 

O professor também tem que ter carinho. Gostar do seu 

trabalho.Não é todo mundo, certo, que pode ser o cargo do 

professor. Tem que ter paciência, tem que ter carinho com 

o aluno [ ...] . Eu acho que isso também conta. (G1, grifo 

nosso) 

 

Esse tema revela um aspecto muito interessante que é tratado com muito cuidado entre 

os especialistas em formação de professores. A afirmação “Eu acho que isso também 
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conta”  apareceu carregada de sentidos que merecem uma reflexão mais apurada. Tal 

como o tema sobre a importância de o professor dominar o conteúdo da matéria a ser 

ensinada, esse ponto não apareceu com freqüência nas entrevistas, ao passo que surgiu 

com muita força nos comentários sobre a sua importância ao desligarmos o gravador, no 

final dos grupos focais. As argumentações quanto à necessidade de se aproximar 

afetivamente dos alunos foi defendida pelo grupo de professores, como se fosse 

necessário pedir autorização para incluí-la no rol de atributos que o professor precisa 

dominar no seu trabalho.  

Os discursos oficiais, extra-oficiais e dos cursos de formação em serviço trazem uma 

idéia de professor que, em certa medida, questiona o que os docentes vivenciaram na 

sua formação inicial, na condição de alunos. A tensão observada nas discussões 

ocorridas no interior dos grupos focais foi demonstrada no olhar de reprovação dos 

professores diante da afirmação de que é preciso ser carinhoso com os alunos, ao lado 

de manifestações gestuais de solidariedade diante dessa mesma afirmação. Suspeitamos 

que os professores acham que, para se aproximarem do novo modelo de professor, 

devem ser mais racionais, evitando sentimentalismos.  

O quinto tema apontado pelos professores - saber planejar as aulas – mostra, 

claramente, o tipo de leitura que os professores fazem das orientações que recebem nos 

cursos de formação em serviço de que participam, de que precisam exercitar a reflexão 

através do planejamento de seu trabalho.  

 

[...] Tem que preparar atividade, tem que fazer.  O tempo é 

mais curto. Tem que estudar. É, tem que estudar, tem que 

adquirir conhecimento, tem que ver as mudanças que tem... 

(G1) 

 

Durante muito tempo, a prática do planejamento ficou esquecida nos discursos 

pedagógicos, atrelada à pedagogia tecnicista dos anos 1960 e 1970. Mesmo assim, os 

professores não fizeram referência ao planejamento como exigência burocrática, o que 

não quer dizer que essa idéia não exista ainda, ao contrário, os docentes o definiram 

como algo fundamental para melhoria do seu trabalho.  

O sexto tema apontado pelos professores - saber trabalhar em grupo –, a nosso ver, 

apresenta um dilema emblemático da profissão docente, a necessidade de sair do 
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isolamento sem que isso represente perda de autonomia dos rumos da sua atividade 

profissional. 

 

Nós que resolvemos nos juntar nisso. [ todas falam ao 

mesmo tempo e balançam a cabeça concordando] . Ela tava 

com dificuldade de fazer as provas [apontando para uma 

professora] . A gente tá fazendo agora as provas juntas. Se 

eu preciso dela, ela vai ficar [ ...] . Então, todas as 

atividades que eu passo que ela gosta, que ela acha que é 

bom pros alunos dela, eu vou e dou pra ela, ela dá pra 

mim. (G1) 

 

A saída do isolamento, para os professores, é motivada pelo apoio encontrado junto aos 

pares. Eles se encontram muito nos finais de semana para fazer o planejamento 

coletivamente, trocar atividades interessantes e contar experiências bem ou mal 

sucedidas. Os professores esboçam a necessidade de encontrar parceiros para ajudá-los 

nos momentos de dificuldade que enfrentam nas salas de aula, com dilemas ligados, 

principalmente, à aprendizagem e o desinteresse dos alunos. 

Um outro aspecto abordado no discurso dos professores é a necessidade de que se 

constituam equipes de suporte pedagógico para apoiá-los no cotidiano de seu trabalho. 

Essa referência à equipe de apoio pedagógico ao professor está em consonância com o 

que vem sendo discutido na área educacional sobre a importância do trabalho em equipe 

para a melhoria da qualidade dos processos formativos que ocorrem durante a formação 

continuada dos professores. Contudo, não há consenso, entre os professores, quanto à 

competência da equipe de coordenadores pedagógicos e diretores escolares que 

acompanham as escolas.  

O sétimo tema apontado pelos professores - ser experiente na área - O saber da 

experiência é um dos temas mais privilegiados pelos autores do campo dos saberes 

docentes, considerado como um dos mais importantes para a formação da identidade 

profissional do professor.  

 

[ ...]  No primeiro ano, eu comecei dando uma atividade só 

na sala que a gente tava. O segundo do mesmo jeito. Só 

que o terceiro ano você toma conta da turma. Aí eu já fui 
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adquirindo experiência. Aí o concurso eu fiz, aí já emendei 

o ano. (G1, grifo nosso) 

 

A defesa desse saber, expressado nos discursos dos docentes, é tida como um 

importante avanço nos estudos sobre os professores que passaram a ser conhecidos 

como profissionais reflexivos, a partir dos estudos de Donald Shön, pela grande carga 

de saberes oriundos da reflexão na ação.  

A despeito do que foi apresentado, há uma diferença fundamental em um professor que 

acumula experiências, entendida como anos que ele adquire no trabalho em sala de aula, 

e o saber experiencial desenvolvido pelos professores ao serem desafiados a resolver 

problemas no exercício da docência (Shön 2000; Gauthier, 1998; Perrenoud, 1999). 

 

5. As representações sobre as fontes de aquisição dos saberes docentes 

 

O primeiro espaço de aprendizagem apontado nos discursos dos professores - cursos de 

formação inicial realizado – indica o lugar do curso de Magistério na história de vida 

desses profissionais. Todos os entrevistados cursaram o Magistério na Escola Normal 

de Pintadas, a única de Ensino Médio do Município. 

 

Uma boa parte do que é ser professor, do que é uma sala, a 

teoria maior que você leva é no Magistério. É onde você 

tem uma noção do que é fazer plano de aula, né, de como 

você deve agir em determinados momentos na sala. Então, 

eu acho que você tem uma boa base assim, quer dizer 

assim, vou entrar, não vou entrar de cara. Mas eu tenho 

um apoio, alguma coisa que eu me apegue àquilo ali pra ir 

pra sala (G2)  

 

Nas discussões, ficou evidente que esse lugar transita entre dois espaços simbólicos: o 

“sagrado” e o “profano”8. De um lado, eles nos contam boas lembranças sobre o curso e 

resgatam, principalmente, a sua importância na passagem para o desenvolvimento da 

                                                
8 Metáforas utilizadas por FERREIRA, Rodolfo. Entre o sagrado e profano: o lugar  social do 
professor . Rio de Janeiro: Quartet, 1998. 
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prática profissional, destacando a importância do estágio. De outro lado, eles 

questionam muito a formação recebida, por reconhecerem que ela não atende aos 

desafios postos ao professor, que eles só tomaram conhecimento quando se tornaram 

professores de fato.  

O segundo espaço de aprendizagem apontado nas entrevistas pelos professores - cursos 

de formação em serviço – é um dos espaços, ao lado do exercício profissional, que está 

mais presente na vida dos sujeitos da pesquisa desde 1998. Os cursos de que participam 

ocorrem, regularmente, através de encontros mensais, com oito horas de duração, pelo 

menos. 

 

Sobre as oficinas [FCM]  principalmente as disciplinas que 

trabalhavam com metodologias que davam, assim, apoio 

pra sala de aula. Jogos, brincadeiras. Ajudam muito a 

gente. Até as atividades que... que às vezes eles passam prá 

gente atribuir na nossa sala são atividades, é difícil de 

você fazer, porque a gente não tem ainda aquele, como é 

que se diz, aquele hábito de trabalhar daquela forma. Mas 

quando, no início foi muito difícil, mas agora já tá bem 

melhor, não é, gente? (G4) 

 

Os professores revelaram nos discursos uma grande carência quanto ao  acesso a cursos 

e materiais, como já foi indicado em outros momentos. Levando em conta, também, que 

eles dispõem de poucos recursos para comprarem livros e para se deslocarem para 

outros municípios, com o objetivo de participarem de cursos em outros lugares. A 

existência de cursos no próprio Município é sentida por muitos deles como uma 

oportunidade única, que precisa ser aproveitada.  

Contudo, muito nos impressionou a forma de interação hierarquizada estabelecida entre 

o professor e os conteúdos desses programas. Sobre essa questão, encontramos uma 

preocupação esboçada por Paulo Freire no livro “Pedagogia da Autonomia” . Em geral, 

os professores não valorizam os seus saberes e, ao interagirem com o conteúdo desses 

cursos, nem sempre o resultado é o desenvolvimento de sua autonomia profissional.  

Todos consideram importantes esses espaços, mas demonstram que há uma tensão entre 

o que está sendo apresentado como orientação e o que eles já fazem em sala de aula. 

Inclusive, em um dos grupos apareceu, inclusive, a idealização de modelo de curso de 
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que eles gostariam de participar. Nesse modelo idealizado, eles argumentam, com muita 

ênfase, a necessidade de passarem um tempo observando bons professores para 

aprenderem como devem desenvolver melhor sua prática pedagógica.  

Todavia, o modelo é vinculado à necessidade de modelos externos que iriam prescrever 

como deve ser a melhor forma de agir na profissão docente, abdicando do 

posicionamento próprio, ou seja, desconsiderando que eles precisam se auto-

posicionarem para conquistar a autonomia profissional, no que concerne aos saberes 

necessários à sua atividade. 

O terceiro espaço de aprendizagem apontado pelos professores - processos de 

socialização profissional – tem sido destacado, na literatura pedagógica, como 

importante para a construção da identidade profissional do professor e para a 

consolidação de seus saberes profissionais. Tal como encontramos nos estudos de 

Tardif (2002), uma de nossas principais referências, ele também tem sido muito 

estudado nas pesquisas cujo enfoque é a carreira do professor. 

 

O AC [atividade complementar]  não conta porque aqui a 

gente raramente discute essa coisa [ troca de experiência] . 

(...) Não discute assim propriamente o ensino. Não discute 

as dificuldades, por exemplo, ela [a coordenadora]  dá uma 

atividade que ela achou interessante. Nos nossos encontros 

aí sim! É mais estudos de outra coisa. (G1) 

 

Um ponto muito polêmico que identificamos, durante a discussão nos grupos focais dos 

professores, foi se a equipe de suporte pedagógico da escola contribui ou não para o 

desenvolvimento da prática docente, quando está presente nos encontros destinados à 

troca de experiência entre os professores e/ou visitam seu trabalho.  

 

 [ ...]  porque as vezes esses espaços têm muita, muita teoria, 

mas eu acho assim, que a partir do momento que surge 10, 

20 minutos prá que haja essa troca de experiência, é muito 

importante. Porque a teoria é importante, mas eu acho que 

a teoria tem um fundamento maior quando essa teoria é 

associada a uma prática. (G3) 

 



 

 

14 

14 

De certo, é possível perceber que os professores identificam que são diferentes os 

espaços formativos organizados por eles próprios e pela equipe de suporte pedagógico.  

Além disso, a nosso ver, não podemos inferir mais do que isso. 

O quarto espaço de aprendizagem apontado pelos professores - a sala de aula – se 

confunde com o último tema trabalhado na análise dos saberes docentes, a questão dos 

saberes experienciais. Sabe-se que uma boa parte desses saberes são construídos na 

prática cotidiana junto aos alunos, na sala de aula.  

 

Eu acho que nada melhor, não tem instituição que possa 

ensinar melhor do que a experiência que a gente tem no 

dia-a-dia. E assim, a gente vai catando uma coisinha aqui 

que deu certo com uma outra que não deu certo pra tira 

fora, e incluir uma outra que talvez que dê certo. (G1) 

 

O problema da percepção dessa fonte de conhecimento é a de que os professores 

acabam por aprender através de processos permanentes de ensaio e erro, levando anos 

para chegar a conclusões que possivelmente nem precisariam gastar tanto tempo, devido 

à pouca articulação existente entre os saberes acumulados na experiência de sala de aula 

e os saberes das Ciências da Educação (Gauthier, 1998). Isso faz com que o professor, 

como já foi dito em outro momento deste trabalho, desconsidere os demais saberes 

igualmente necessários para a construção de um corpus de conhecimento próprios ao 

ensino, os saberes da ação pedagógica.   

 

6. Comentários  

 

A partir da análise das entrevistas sobre o que é necessário conhecer para ser professor e 

as possíveis fontes de aquisição desses conhecimentos, na ótica desses sujeitos, foram 

indicados elementos importantes para a reflexão em torno da operacionalização do 

conceito de “autonomia”  na formação docente.  Verificou-se uma recorrente 

personificação das “significações imaginárias”  de Castoriadis (1982), quando os 

professores responsabilizam “outros”  pelo fato de não conseguirem agir conforme suas 

próprias convicções. Observou-se aí uma tensão entre a necessidade de se auto-

posicionar e a dificuldade de identificar que essa conquista não é exterior ao próprio 

sujeito.  
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As diferenças entre os grupos focais com os professores da sede e os professores da 

zona rural não foram relevantes, exceto quando eles imaginam que os professores da 

zona rural gozam de maior autonomia, pelo fato de serem referência onde trabalham e 

por trabalhem sozinhos uma boa parte do tempo (recebem visitas esporádicas da equipe 

de suporte pedagógico,em média, duas visitas por mês).  

Sobre a crença de que os professores da zona rural possuem mais autonomia no 

Município, temos uma ressalva a fazer, apoiada nas reflexões de Contreras (2002) e 

Freire (1987, 1999), a de que não é o isolamento nem a capacidade de permanecer 

pensando da mesma forma, independente da opinião dos outros, que determina o grau 

de autonomia dos sujeitos. Eis o que diz esse autor: “[...]A autonomia se desenvolve em 

um contexto de relações, não isoladamente.”  (Contreras, 2002, p. 199) 

O isolamento do professor pode, sim, ser um inibidor da conquista de espaços para 

exercitar maior liberdade, para opinar e decidir sobre os rumos da sua formação. O 

agravamento dessa situação, a nosso ver, acaba gerando uma ilusão, tal como a 

identificada nos discursos do grupo investigado, de que os professores que trabalham 

em áreas mais afastadas são mais autônomos. 

As hipóteses que nos orientaram durante a realização da nossa investigação geraram 

algumas reflexões importantes sobre a idéia que tínhamos de que o fato de o professor 

falar pouco sobre os conhecimentos que mobilizam na sua atividade docente, além de 

mostrar que ele tem uma certa dificuldade em identificar os saberes profissionais 

próprios ao ensino, acabou revelando muito mais do que isso.  

Nas representações dos professores foi possível perceber um nível de tensão, por causa 

dos saberes que defenderam nos seus discursos terem origens diversas e, muitas vezes, 

dialogarem de forma contrastante com esses conhecimentos. A importância de cada um 

dos espaços de aquisição de saberes profissionais docentes, discutidos pelos professores 

investigados no capítulo anterior, está sendo revisada, nesse momento de avanço da 

reforma do ensino, iniciada nos anos 1990. De fato, há uma insegurança sobre o que se 

espera desse “novo”  professor.  

Ainda sobre essa questão, de um lado, o contato dos professores com os discursos sobre 

o “novo”  modelo de professor, principalmente através dos cursos de formação em 

serviço de que participavam, estimula o surgimento de novas formas de pensar e agir 

profissionalmente, necessárias à criação de novas metodologias e práticas pedagógicas 

nas nossas escolas. De outro, os professores estão “confusos”  em como realizar o seu 
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trabalho, pois se viram simbolicamente destituídos de seus saberes e não dominam os 

saberes hoje defendidos pelas atuais políticas públicas para a formação de professores.  

Considerou-se precoce emitir uma opinião sobre a idéia que tínhamos a respeito de 

como os conhecimentos necessários ao professor, veiculados nos discursos oficiais e 

extra-oficiais, poderiam contribuir para a conquista de um maior grau de autonomia na 

prática docente, ao passo que esperamos ter demonstrado o quanto a Teoria das 

Representações Sociais pode nos ajudar nesse percurso, aqui iniciado, haja vista a 

clareza com que nos ajudou a encontrar os elementos que causam impacto na produção 

das concepções dos sujeitos pesquisados.  

Finalmente, outro  aspecto a ser comentado é a nossa desconfiança de que o exercício da 

autonomia dos professores não necessariamente está sendo favorecido quando esses 

professores mudam a sua prática para melhor na visão de seus formadores de 

professores, depois que começaram a participar de cursos de formação em serviço, 

propostos através de iniciativas governamentais e/ou não governamentais. É preciso 

conhecer melhor o motivo de muitos professores resistirem às idéias pedagógicas 

divulgadas nesses espaços, principalmente nos cursos de aperfeiçoamento dos quais 

participam e nas orientações recebidas pelas equipes de suporte pedagógico, conforme 

esperamos ter conseguido demonstrar neste trabalho.  
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