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RESUMO 

 

Compreender os saberes que os professores incorporam durante sua formação 

profissional pode fazer-nos elucidar questões que nos remetem a reflexões 

significativas no campo educacional. Essa pesquisa teve como objetivo identificar a 

qual saber os docentes atribuem à sua prática pedagógica no início de sua atividade 

profissional. O estudo foi realizado através de um levantamento bibliográfico, de 

observações em salas de aula e da análise dos questionários aplicados a dez 

professores que atuam em escolas públicas e privadas no município de Campos dos 

Goytacazes/RJ. Para interpretação dos dados dialogo, em especial, com autores 

como Paulo Freire e Tardif, quanto aos resultados, podemos considerar que o saber 

de um professor pode ser construído através de uma boa formação acadêmica e da 

experiência adquirida na prática educacional, principalmente aquelas experimentadas 

junto aos discentes, compartilhando as teorias e associando a realidade cotidiana dos 

educandos.  
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ABSTRACT 

 

 

Understand the knowledge that teachers incorporate during their training can make us 

clarify issues that lead us to significant reflections in the educational field. This research 

aimed to identify which know the teachers attach to their teaching early in his 

professional activity. The study was conducted through a literature review, analysis of 

observations in the classrooms and of questionnaires to ten teachers who work in 

public and private schools in the municipality of Campos dos Goytacazes / RJ. To 

interpret the dialogue data, in particular, with authors such as Paulo Freire and Tardif 

in the results, we can consider that the knowledge of a teacher can be built through a 

good academic background and experience in educational practice, especially those 

experienced together with students, sharing theories and combining the everyday 

reality of students. 
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INTRODUÇÃO 

 

O docente é um profissional que contém a metodologia de reinventar, de ajustar 

nos alunos a competência de perceber-se e mudar seu mundo. Sendo assim, 

entende-se que a formação do professor é imprescindível para o exercício 

educacional, a qual se funda o espaço de sua profissionalização habitual no panorama 

da escola. Compreender o que os professores sabem e repassam, ajuda-nos a 

construir debates produtivos para uma educação de qualidade. De acordo com Allain 

(2005, p.33) aquilo que “os professores sabem, como produzem esse saber, como 

transmitem o saber produzido por outros grupos são questões centrais enfrentadas 

por especialistas e formadores de professores”. 

Pensando nos possíveis caminhos a serem seguidos nessa pesquisa, esse 

trabalho tem como objetivo identificar a qual saber os docentes atribuem à sua prática 

pedagógica no início da atividade profissional. Conhecer e compreender os saberes 

indispensáveis para o exercício da atividade docente, bem como quais os desafios 

encontrados para a constituição destes saberes. Procuramos ainda, neste trabalho, 

perceber os saberes que professores do ensino básico praticam em seu cotidiano para 

explorá-lo, codificá-los e serem mediados junto aos alunos. A pesquisa foi direcionada 

a um ponto que consideramos basilar para o exercício do professor, ou seja, o saber 

adquirido em sua formação acadêmica como fundamental para a sua prática 

profissional. 

Esse trabalho foi realizado através de um levantamento bibliográfico, de 

observações em sala de aula e da aplicação de questionários. Ao todo foram aplicados 

dez questionários aos professores que atuam em escolas públicas e privadas 

localizadas no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Dos docentes entrevistados 

40% atuam na rede privada de ensino e 60% no setor público. A escolha dos sujeitos 

da pesquisa foi feita de forma aleatória nas instituições de ensino visitadas.  

Na identificação do saber docente, utilizou-se de aporte bibliográfico para a 

construção do referencial teórico e construção dos instrumentos utilizados na sua 

execução. A ferramenta de coleta de dados caracteriza-se pela pesquisa qualitativa, 

onde foi trabalhado a observação descritiva dos dados; e quantitativa, tendo como 

base para amostragem a quantidade de professores que responderam ao questionário 

aplicado. De acordo com Ludke e André (1986, p. 13) “a pesquisa qualitativa, se 
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caracteriza na obtenção de dados descritivos no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada”.  

Segundo Goldenberg (1997), os métodos qualitativo e quantitativo podem ser 

usados de forma complementar, pois a autora afirma que: 

 
“Enquanto os métodos quantitativos pressupõem uma população de 
objetos de estudo comparáveis, que fornecerá dados que podem ser 
generalizáveis, os métodos qualitativos poderão observar, 
diretamente, como cada indivíduo, grupo ou instituição experimenta, 
concretamente, a realidade pesquisada” (GOLDENBERG, 1997, p.63) 
 

Desta forma, esta modalidade de dados mostrou-se necessária para uma 

qualificada avaliação do estudo enriquecendo as análises. As características 

qualitativas do instrumento de coleta de dados justificam-se nos dados descritivos no 

contato direto do pesquisador com os professores de escolas do setor público e 

privado situadas no município de Campos dos Goytacazes/RJ. 

O interesse pelo objeto pesquisado é por considerar um tema importante para 

o debate e discussão do processo educacional relacionados aos saberes constituídos 

pelos profissionais da educação, onde se pode extrair questões que poderão contribuir 

para reflexões posteriores acerca do saber produzido e compreendido pelo professor 

e ensinados aos alunos. 

 

DELINIANDO A PESQUISA 

 

Ao iniciar minha graduação não tinha a mínima ideia de como seria meu futuro 

em relação a minha profissionalização como docente. Dar aulas não era o que eu 

almejava como profissão. Nunca sonhei nem estruturei nenhum projeto de vida nesse 

sentido. No decorrer dos períodos, no curso de ciências sociais, com as leituras 

obrigatórias de autores renomados nos campos das Ciências Políticas, da 

Antropologia e da Sociologia percebi mudanças em minha postura acadêmica e em 

relação à percepção de vida. As aulas memoráveis de professores como Valdemar, 

Priscila Riscado, George, Glaucia, Andrea Paiva, Marcos Brandão, Eloisa, Flavio 

Sarandy, da minha orientadora Geovana Tabachi e outros que fizeram parte de minha 

formação, despertaram em mim o desejo de lecionar. 

Uma das preocupações mais inquietantes que tive durante minha licenciatura 

em Ciências Sociais devidamente cursada na Universidade Federal Fluminense no 
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Município de Campos dos Goytacazes/RJ, foi a questão de como seria meu início, 

após minha formação, da carreira profissional como professor. A responsabilidade de 

assumir uma sala de aula para mediar conteúdos e ter o contato com os alunos, 

direção, com professores mais experientes e com toda comunidade escolar me fez, 

por muitas vezes, me sentir angustiado e sem perspectiva de alcançar êxito, caso não 

houvesse a colaboração destes profissionais para me auxiliar nesse começo devido a 

minha insegurança. Havia uma intensa desconfiança em relação ao saber adquirido 

pelo professor, de como se originava para que este pudesse se sentir seguro no início 

de sua carreira. No começo de meu estágio obrigatório tive a oportunidade de adentrar 

em sala de aula e vivenciar os trabalhos diários dos docentes e assim pude ter uma 

visão real de minha futura profissão. A experiência de atuar junto com um profissional 

da educação atenuou o medo de enfrentar numerosas turmas, como as que tive 

oportunidade de conhecer nos primeiros dias de estágio em uma escola Pública 

Estadual. Ao logo do estágio minha visão mudou e comecei a compreender o quanto 

é difícil seria atuar como docente. No entanto, conhecer de perto essas dificuldades 

da profissão me levaram a fazer alguns questionamentos sobre qual conduta adotar 

para ser um professor que pudesse contribuir para uma educação libertadora para 

mim e para os alunos. 

Ao entrar em contato com as leituras das disciplinas do curso de Licenciatura 

em Ciências Sociais como as de Paulo Freire, Nóvoa, Tardif e outros tão importantes 

como os citados, compreendi que o bom preparo acadêmico seria fundamental para 

o processo de formação do bom professor, e essa boa formação que pode nos tornar 

seguros para o exercício docente o qual compete não somente as Instituições de 

ensino, mas também ao agente graduando. De acordo com Freire (2002), os 

conteúdos na qual a apreensão se torna tão viva e tão lúcida quanto possível, deve 

ser elaborada na prática formadora.  

 

Ao iniciar esse trabalho, procurou-se realizar um levantamento em relação a 

quantidade dos sujeitos que seriam utilizados na pesquisa onde chegou-se à 

conclusão de que 10 (dez) professores seriam pesquisados. Dos dez, quatro foram 

de escolas privadas e seis de escolas pública. Procurei diversificar o campo de 

conhecimento dos professores entrevistando dois de geografia que possuíam 

graduação e curso de especialização lato senso, um de religião com graduação, um 

de espanhol com graduação e especialização lato senso, dois de sociologia com 
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graduação e pós-graduação stricto senso, dois de biologia com graduação e pós-

graduação stricto senso, um de língua portuguesa com graduação e especialização 

lato senso e um de filosofia com graduação. O processo de aproximação com os 

docentes se deu através de contato telefônico e mensagens em redes sociais onde 

obtive êxito nesse contato inicial para posterior seguimento da pesquisa. Após o 

contato inicial com os sujeitos da pesquisa fora marcada as entrevistas nas escolas 

onde os docentes lecionavam. As entrevistas aconteceram, em cada escola visitada, 

nos intervalos entre uma aula e outra sendo realizadas duas entrevistas por semana.  

O questionário foi estruturado a partir de temas relacionados a pesquisa, com 

perguntas objetivas e teve duração de 15 minutos. Foi feita a compilação dos dados 

obtidos e a devida tabulação, como será analisado adiante.  

No trabalho de campo, encontramos algumas dificuldades como a resistência 

de professores em querer falar sobre o tema. Apesar de ter feito um contato prévio 

com os professores, na hora da entrevista e de ter o contato com as perguntas do 

questionário, alguns desistiram dizendo que não seria útil para pesquisa, pois não 

seriam sinceros ao responder as perguntas do questionário. Aqueles que aceitaram, 

foram bem objetivos, restringindo apenas as perguntas objetivas do questionário. 

Alguns diziam que não queria criar problema com a direção da escola outros diziam 

que: “do que vale expressar minha opinião se não muda nada, a prática é outra 

realidade, não vivemos em conto educacional de fadas!”.  As entrevistas, no setor 

público, aconteceram entre uma aula e outra aproveitando o espaço que os 

professores chamam de “janela” (expressão usada para se referir ao de tempo de 

espera que os professores têm entre uma aula e outa) e duraram em média 15 

(quinze) minutos na sala de reunião dos professores. No setor privado, as entrevistas 

aconteceram na saída de seus expedientes. Para os dois setores, foram feitas as 

leituras das perguntas, pelo pesquisador, sendo respondida prontamente pelos 

pesquisados.  

 

 

 

2. ESTÁGIO, PERCURSO PARA DOCÊNCIA 

 

O estágio é uma das oportunidades de se avaliar o desempenho do discente 

oportunando este ao aprendizado e a prática da docência. O fato de estar presente 
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em sala de aula, vivenciando os trabalhos diários de profissionais atuantes, gera 

experiências construtivas para o estagiário que possibilita uma visão real de seu futuro 

ingresso profissional. 

Essa experiência de atuar em um campo profissional sem o ser desmistifica os 

traumas e quebra o “medo de enfrentar”, como um agente transmissor de 

conhecimento as numerosas turmas de escolas públicas estaduais, onde pode-se 

concluir, duas questões  relacionadas ao estagiário, ou seja, a primeira é atuar como 

um professor mostrando autoridade ao ensinar, controle com os gestos e vícios 

casuais  demostrando firmeza e boa didática; e a segunda é se reconhecer como um 

professor, visto que, a posição de um estagiário é por muitas vezes desconfortante 

pois é sabido pelos alunos o seu papel dentro da escola.  

A observação participativa no cotidiano escolar é um mecanismo importante 

para formação dos futuros docentes, leva-os a refletir sobre a importância da escola, 

caracterizada como umas das instituições responsáveis pela emancipação do 

educando e a responsabilidade da profissão de professor.  

A pratica pedagógica envolve toda a conjuntura de um sistema educacional 

tornando-se indispensável na formação do profissional da educação demonstrando 

através da observação da realidade escolar, os anseios deliberados por aqueles que 

tentam inconscientemente se desprender do processo de estagnação cultural para 

produzir sua história, combatendo assim, os paradigmas forjados, ao longo dos 

tempos, por uma sociedade costumeira. 

 

 

 

3. O INÍCIO DA PRÁTICA DOCENTE  

 

Compreender o que os professores incorporam durante sua formação 

profissional pode fazer-nos elucidar questões que nos remetem a reflexões 

significativas no campo educacional.  

Ao considerar o saber construído pelo docente, tendo como base sua 

formação acadêmica, estamos diante de uma discussão que sensibiliza o processo 

pedagógico das instituições de ensino para uma formação de qualidade.  De acordo 

com Freire (2002, p.11) o interessante “é alinhar e discutir alguns saberes 

fundamentais à prática educativo-crítica ou progressista e que, por isso mesmo, 

devem ser conteúdos obrigatórios à organização programática da formação docente.” 
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A boa formação do professor pode se tornar, neste sentido, um elemento 

essencial para o seu futuro profissional. Diferente de outras profissões tais como 

médico, advogado, engenheiro, entre outros, pode-se observar que o professor 

quando entra em sala de aula, pela primeira vez, não possui um suporte de um 

profissional mais experiente para orientá-lo em seus afazeres cotidianos. A luta do 

professor é de certa forma, solitária onde o saber construído em sua graduação se 

torna a única ferramenta de trabalho. Com o passar dos tempos o docente vai se 

adaptando e adquirindo conhecimento na área, pois o contato com os alunos, a troca 

de experiências, as orientações curriculares, disciplinares e pedagógicas contribuirão 

para à docência cotidiana. O acompanhamento do docente que entra pela primeira 

vez em sala de aula por um profissional experiente, pode se considerar um caminho 

importante para o treinamento do ofício de um novo educador. 

 Ao se sentir mais seguro e, de certa forma, acostumar com o ambiente de 

seu local de trabalho, o professor começa a incrementar seu repertório de conteúdo, 

podendo ainda criar métodos diferentes dos habituais, visando uma melhor 

compreensão por parte de seus alunos, pois assim, as aulas mediadas podem 

alcançar os resultados mais significativos para o campo educacional.  

Compreender o que os professores sabem e repassam, ajuda-nos a construir 

debates produtivos para uma educação de qualidade. De acordo com Allain (2005, 

p.33) aquilo que “os professores sabem, como produzem esse saber, como 

transmitem o saber produzido por outros grupos são questões centrais enfrentadas 

por especialistas e formadores de professores”. Essas questões, consideradas pelo 

autor como centrais, possibilita-nos adentrar no campo da subjetividade da formação 

docente, pois para entender como se dá o processo de acumulação do saber, da 

absorção do conteúdo para conseguinte mediação, será necessária uma investigação 

das experiências vividas, as influências e percepções de mundo que cada graduando 

acumulou em sua trajetória. 

Ao caracterizar o saber docente um tema subjetivo que emana de uma 

construção subjetiva de cada professor, o processo de absorção de certo conteúdo 

teórico e prático para uma formação profissional, demanda do licenciando, empenho, 

dedicação e o que se percebe deste através de sua base de cultura acumulada no 

decorrer dos tempos.  

Tardif (2002) nos orienta quanto a construção do saber docente levando em 

consideração três categorias do saber: saberes disciplinares, saberes curriculares e 
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saberes experienciais. Para este autor o saber se deve pela sua pluralidade 

construída no universo de sua formação profissional. Abaixo, podemos observar no 

quadro demonstrativo (quadro 1) a classificação dos saberes docentes segundo Tardif 

(2004). 

 

 

 

Quadro 1 – Classificação dos saberes docentes de acordo com Tardif (2004) 

SABER DEFINIÇÃO 

 
 
 
 
Saberes da Formação Profissional 

 

Conjunto de saberes que, baseados nas ciências e na 
erudição, são transmitidos aos professores durante o 
processo de formação inicial e/ou continuada. Também se 
constituem o conjunto dos saberes da formação 
profissional os conhecimentos pedagógicos relacionados 
às técnicas e métodos de ensino (saber-fazer), legitimados 
cientificamente e igualmente transmitidos aos professores 
ao longo do seu processo de formação. 

 
 
 

Saberes Disciplinares 

 
São os saberes reconhecidos e identificados como 
pertencentes aos diferentes campos do conhecimento 
(linguagem, ciências exatas, ciências humanas, ciências 
biológicas, etc.). Esses saberes, produzidos e 
acumulados pela sociedade ao longo da história da 
humanidade, são administrados pela comunidade 
científica e o acesso a eles deve ser possibilitado por 
meio das instituições educacionais. 
 
  

 
 

Saberes Curriculares 

 

São conhecimentos relacionados à forma como as 
instituições educacionais fazem a gestão dos 
conhecimentos socialmente produzidos e que devem ser 
transmitidos aos estudantes (saberes disciplinares). 
Apresentam-se, concretamente, sob a forma de programas 
escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os 
professores devem aprender e aplicar. 

 
Saberes Experienciais 

 

São os saberes que resultam do próprio exercício da 
atividade profissional dos professores. Esses saberes são 
produzidos pelos docentes por meio da vivência de 
situações específicas relacionadas ao espaço da escola e 
às relações estabelecidas com alunos e colegas de 
profissão. Nesse sentido, “incorporam-se à experiência 
individual e coletiva sob a forma de habitus e de 
habilidades, de saber-fazer e de saber ser” (p. 38). 

Fonte: CARDOSO et.al., 2012 
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O processo de formação do docente deve levar em consideração o conjunto 

desses saberes para que o professor possa atuar no início de sua carreira de forma 

mais segura e reflexiva em sua prática pedagógica. 

Estou convencido, porém, é legítimo acrescentar, da importância de uma 

reflexão como esta quando penso a formação docente e a prática educativo-crítica 

(FREIRE, 2002). O autor adverte quanto a formação docente de forma a fazer uma 

meditação crítica sobre sua prática o que seria uma exigência entre teoria e prática 

para a boa formação profissional do professor. 

Há também que se falar nos saberes mobilizados pelos professores onde a 

prática do ensino se faz pela “mobilização de vários saberes que formam uma espécie 

de reservatório no qual o professor se abastece para responder a exigências 

específicas de sua situação concreta de ensino” (GAUTHIER, 1998, p. 27). 

Nesse sentido, o debate fundamentado, com propostas criativas e 

significativas acerca dos saberes docentes e sua formação acadêmica profissional, 

podem nos levar a questões respeitáveis para o futuro do processo educativo.    

 

 

4. A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE  

 

O docente é um profissional que contém a metodologia de reinventar, de 

ajustar nos alunos a competência de perceber-se e mudar seu mundo. Sendo assim, 

entende-se que a formação do professor é imprescindível para o exercício 

educacional, a qual se funda o espaço de sua profissionalização habitual no panorama 

da escola. De acordo com Nóvoa (2002, p. 23) “o aprender contínuo é essencial e se 

concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, como lugar de 

crescimento profissional permanente.” Nesse sentido podemos considerar, que a 

formação seguida se dá em caráter grupal e estar sujeito ao conhecimento engajado 

numa meditação que sirva de ferramentas ininterruptas de apreciação do professor. 

Dessa maneira, para compreender a constituição do saber docente incide na 

cogitação basilar de que exercer o oficio de um professor é exercer uma profissão da 

área da educação que o objeto de trabalho são as pessoas. Esse entendimento leva 

este profissional do ensino a um método constante de desenvolvimento, na procura 

fiel da informação por meio dos procedimentos que oferecem apoio a seu exercício 

profissional.  
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A procura por um contínuo processo de desenvolvimento profissional pode 

levar o docente a um estágio constante de aperfeiçoamento de sua prática diária 

dentro da sala de aula. Nesse sentido, a formação continuada pode ser um grande 

aliado para sua atualização. 

 

“O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a 
formação inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de 
conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, 
completados por estágios. A formação continuada é o prolongamento 
da formação inicial, visando o aperfeiçoamento profissional teórico e 
prático no próprio contexto de trabalho e o desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional.” 

(LIBÂNEO 2004, p.227) 

 

Dessa forma, podemos refletir a formação continuada como um processo 

importante para o desenvolvimento profissional do educador com a finalidade de 

despertar a procura do conhecimento e o refinamento da arte do ensino. Ensino este, 

que deve estar voltado a construir o desprendimento do indivíduo para sua percepção 

do espaço em que vive contribuindo assim para uma dinâmica social diferenciada.  

 

 

5. A CONSTRUÇÃO DO SABER  

 

Para analisarmos a construção do saber docente e como estes reproduzem 

esse saber em sala de aula, partiremos do ponto em que se dá a compreensão do 

saber curricular, do saber disciplinar, e do saber experiencial para relacioná-los a 

forma como cada profissional obtém domínio de sua matéria.  Conforme Tardif (2006), 

o conhecimento de um profissional contém igualmente aparências psicológicas e 

psicossociológicas, porquanto demanda do docente um conhecimento sobre si 

mesmo e um reconhecimento por parte dos outros. O conhecimento de um professor 

é um saber experiencial, porque é prático e complicado. Nas observações, ao longo 

dos estágios de licenciatura profissional, pude observar algumas práticas 

experienciais dos docentes onde suas experiências cotidianas formatam a dinâmica 

de processar e compartilhar conteúdos nas aulas lecionadas mostrando uma 

naturalização do saber construído. No entanto podemos compreender que no período 

em que os docentes edificam os conhecimentos de seu tirocínio, todos os outros 

saberes poderão ser retraduzidos por eles na configuração das práxis, ou seja, de um 
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caráter particular de ensino formando em traços de originalidade, que se apregoam 

por um saber-ser e de um saber-fazer individuais e profissionais autenticados pelos 

afazeres do dia-a-dia em sala de aula. 

De acordo com Allain (2005) há uma conformidade, dos próprios professores, 

que uns dos critérios importantes que conferem competência profissional ao professor 

é o domínio da matéria a ser ensinada. Seguindo a mesma linha de raciocínio Tardif 

(2002) argumenta que o professor é:  

 

“(...) alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu 
programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências 
da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado 
em sua experiência cotidiana com os alunos” (TARDIF, 2002, 39).  

 

Ao centrar-se no domínio de seu conteúdo para posteriormente este conteúdo 

ser preparado e lapidado para o ensino, o professor desenvolve táticas de instrução 

que pode produzir ou não o resultado esperado por ele ao ser compartilhado com os 

alunos.  Contudo, a mera transmissão de conhecimento pode ser naturalizada no 

professor caracterizando o que Carvalho & Gil-Peréz (1998) chamam de transmissor 

mecânico dos conteúdos do livro-texto. Freire (2002) discute a questão de como se 

deve ensinar e como o conhecimento deve ser absorvido pelo o educando conforme 

ele mesmo nos revela:  

 

“É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, 
que o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência 
formadora, assumindo-se com sujeito também da produção do saber, 
se convença definitivamente de que ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a 

sua construção” (FREIRE, 2002, p.12).   
 

 

Compreender os saberes indispensáveis para o exercício da prática docente, 

a construção dos saberes docente e os desafios que estes encontram para a 

constituição deste saber nos faz repensar o trabalho do professor como essencial para 

uma sociedade se tornar mais cidadã. Para tanto, é preciso noticiar os desafios por 

eles encontrados dentro da prática cotidiana de construção dos saberes, onde 

podemos retirar variações as que possam elucidar os mecanismos de sucessos e 

insucessos do exercício profissional docente.   
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6. ANÁLISE DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO SABER DOCENTE 

NO INÍCIO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA  

 

Tendo como base os dados coletados, será discutido e avaliado sobre o 

processo da construção do saber docente no início da prática pedagógica, tomando 

como referência a análise dos questionários. 

O primeiro item a ser analisado foi a caracterização do perfil dos entrevistados, 

onde foram escolhidos para aplicação dos questionários 10 (dez) professores, sendo 

30% do gênero masculino e 70% do gênero feminino. Dos docentes entrevistados 

40% atuam na rede privada de ensino e 60% no setor público. Entre os entrevistados, 

10% tinham idade entre 18 (dezoito) a 25 (vinte e cinco) anos; 40% entre 26 (vinte e 

seis) e 31 (trinta e um) anos; 30% entre 32 (trinta e dois) e 40 (quarenta) anos, e 20% 

acima de 40 (quarenta) anos, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Caracterização dos entrevistados 

 

VARIAVEIS % 

Gênero 

Masculino 30% 

Feminino 70% 

Idade 

De 18 a 25 anos 10% 

De 26 a 31 anos 40% 

De 32 a 40 anos 30% 

Acima de 40 anos 20% 

Fonte: Elaboração própria 

 

No trabalho realizado foi possível observar conforme gráfico abaixo, que 40% 

dos professores entrevistados possuem experiência em sala de aula entre 1 a 5 anos, 

30% a mais de 17 anos, 20% entre 6 a 10 anos e 10% até um ano.   
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Gráfico 1: Experiência docente 

 

Com relação ao saber de iniciação da prática pedagógica a pesquisa revelou 

que 80% dos professores entrevistados atribuem a formação acadêmica como 

responsável pelo saber adquirido no início da carreira docente. Como podemos 

observar abaixo (gráfico 2), 10% dos professores entrevistados acreditam que o saber 

adquirido na pós-graduação e na formação continuada seria aquele que daria suporte 

ao início de carreira. Nenhum dos entrevistados atribuiu ao saber adquirido em suas 

experiências de vida como um saber que pudesse influenciá-los no começo da 

profissão docente. 
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Gráfico 2: Saber docente no início profissional 

 

Ao serem questionados sobre o material utilizado para elaboração das aulas, 

70% dos docentes informaram seguir o currículo fornecido pela instituição de ensino, 

20% utilizam a internet, 10% elaboram suas aulas através dos livros e nenhum 

docente demonstrou utilizar a bibliografia de autores da área que leciona, pois 

segundo relato de professores havia uma obrigatoriedade em seguir o currículo 

mínimo para a realização de uma prova chamada Saerjinho (sistema de avaliação 

bimestral do processo de ensino-aprendizagem nas escolas), não havendo tempo 

para pesquisas paralelas com o intuito de incrementar suas aulas. Embora a grande 

maioria siga o currículo das instituições, alguns professores da rede estadual de 

educação demonstraram a insatisfação em ter que trabalhar com o currículo mínimo 

de forma obrigatória não flexível, limitando a ação docente para a construção do saber, 

não levando em consideração as especificidades de cada turma. 

 

 

 

Gráfico 3: Material utilizado para elaborar aulas 

 

Outro item a ser analisado foi se os docentes aderem as percepções dos 

discentes para construção do saber e de suas aulas. Os pesquisados foram unânimes 

onde 80% afirmaram que levam em consideração os saberes adquiridos culturalmente 

pelos alunos na vivência cotidiana (gráfico 3). De acordo com Duarte (2014, p.39), “o 

trabalho educativo necessita desenvolver as formas mais adequadas de atingir o 
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objetivo de produção do humano no indivíduo, necessita também, do posicionamento 

perante os elementos da cultura humana historicamente acumulada”. 

 

 

 

Gráfico 4: Construção do saber 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a compilação e análise dos dados coletados nos questionários aplicados 

pode-se afirmar, que o início da prática pedagógica se deve ao que foi estudado 

durante a formação acadêmica.   

 

“Se, na experiência de minha formação, que deve ser permanente, 

começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me 

considero o objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto por 

ele formado, me considero como um paciente que recebe os 

conhecimentos conteúdos-acumulados pelo sujeito que sabe e que 

são a mim transferidos” (FREIRE, 2002, p.12).   

 

Portanto, podemos considerar que o saber de um professor pode ser 

construído através de uma boa formação acadêmica e da experiência adquirida na 

prática educacional principalmente aquelas que Tardif (2002) chama de experienciais 

que procedem da competente prática do exercício profissional dos docentes. Esses 
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saberes são construídos pelos professores por meio da experiência vivida nas escolas 

onde professores afirmaram, na pesquisa, aderir às percepções dos alunos para a 

elaboração de suas aulas e assim construírem o conhecimento escolar, possibilitando 

uma melhoria no processo de ensino-aprendizagem. 

A construção estruturada do saber docente, com os objetivos gerais de uma 

educação, exige do profissional a seriedade nos estudos de sua formação, 

capacidade e percepção para o exercício regular de seu futuro ofício, para que dessa 

forma, não haja transmissão de conhecimentos e sim um aprofundamento teórico 

ligado aos conhecimentos práticos capazes de explicar e aproximar o professor e o 

aluno para que juntos possam construir um novo saber. Em conversa informal com 

uma professora de Biologia, da rede Estadual de ensino, a mesma desabafou dizendo 

que o professor sozinho não tem forças para emancipar o aluno, ele necessita do 

apoio da direção, da secretaria e da complementação institucional chamado família. 

Segundo a professora, é preciso saber em que contexto sociopolítico o aluno está 

inserido. Ela fez também uma crítica ao sistema educacional dizendo que a escola 

contempla mais o conservadorismo, reproduzindo uma educação para a estatística, 

do que produzindo uma educação que liberta que transforma a realidade e torna o 

aluno destemido de suas superstições originarias.  

Nesse sentido, podemos entender que a emancipação está ligada a uma 

educação que se submete a alterar o comportamento do ser que resiste de forma 

inconsciente a interiorização do novo saber e que sofre constantemente a forte 

seleção que naturaliza a dinâmica que o destino o impunha. A escola coroada como 

formadora do pensamento crítico alimenta em si mesma a contradição modelada no 

aspecto superficial de sua estrutura organizacional. 

  

 

Foi pensado, para o enriquecimento deste trabalho, o uso da memória para o 

resgate e reconstrução de uma vida dedicada à docência. O resgate dessas 

lembranças dos professores sobre a educação e profissão docente permitiria a 

promoção de uma discussão interativa entre o passado e o presente. Porém não foi 

possível debater este tema no momento, podendo ser problematizado numa pesquisa 

futura. 
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ANEXO 1 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
 

Questionário para pesquisa visando projeto de monografia 
 
Esse trabalho tem como objetivo identificar a qual saber os docentes atribuem à sua 
prática pedagógica no início profissional.  Por favor, não deixe questões sem resposta. 
 
OBS: Não há a necessidade de se identificar e as suas respostas ficarão sob 
sigilo. 
 
 
Professor (   )  Professora (   ) 
 

1. Vida Profissional 
 

1.1. Há quanto tempo leciona? 
1. (  ) Até 1 ano 
2. (  ) De 1 a 5 anos 
3. (  ) De 6 a 10 anos 
4. (  ) De 11 a  16 anos 
5. (  ) Há mais de 17 anos 
 
1.2. Como caracteriza seu saber no inicio de carreira? 
1. (  ) Ao saber adquirido na sua graduação 
2. (  ) Ao saber adquirido em sua pós-graduação  
3. (  ) Ao saber adquirido em sua formação continuada 
4. (  ) Ao saber adquirido em sua experiência de vida 
5.(  ) outros ___________________________________________ 
 
1.3. Em qual setor escolar você leciona? 
1. (  ) Pública 
2. (  ) Privada 
 
1.4. Você teve apoio da direção da escola quando iniciou sua docência? 
1. (  ) Sim 
2. (  ) Não 
 
1.5.  Voce teve apoio de outro Professor (a) quando iniciou sua docência? 
1. (  ) Sim 
2. (  ) Não 
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1.6. Na sua escola foi disponibilizado algum recurso didático para você 
trabalhar? 
1. (  ) Sim 
2. (  ) Não 
3.Quais?____________________________________________________________ 
 
1.7. Qual a sua idade? 
1. (  ) De 18 a 25 anos 
2. ( x ) De 26 a 31 anos 
3. (  ) De 32 a 40 anos 
4. (  ) Acima de 40 anos 
 
2. Prática Docente 
 
1.1. Na elaboração de suas aulas você utiliza que material? 
1. (  ) O currículo fornecido pela Instituição de ensino 
2. (  ) Bibliografias de autores da área em que leciona  
3. (  ) Internet 
4. (  ) Livros didáticos 
5. (  ) outros _____________________________________________ 
 
1.2. Você adere às percepções de vida dos alunos para construir suas aulas? 
1. (  ) Sim 
2. (  ) Não  
3. (  ) As vezes 
 
1.3. Como você prefere dar aula? 
1. (  ) Na sala de aula 
2. (  ) No pátio da escola 
3. (  ) No laboratório da escola 
4. (  ) Campo (Pesquisa de Campo) 
5. (  ) outros ____________________________________________________ 

 
 

 


