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RESUMO 

 

O estudo busca conhecer o trabalho desenvolvido por professores de diferentes componentes 

curriculares dos anos finais do Ensino Fundamental da rede pública  de ensino da cidade de 

São Paulo de modo a identificar e compreender suas percepções a respeito dos saberes 

docentes no contexto do  processo ensino e aprendizagem. Assim discute-se  os saberes que  

os professores   adquirem e/ou reelaboram na prática pedagógica  e que são por eles vistos 

como possibilidades de mudanças no processo ensino e aprendizagem que  contemple   um 

ensino de qualidade. O referencial adotado pauta-se em estudos sobre saberes docentes e sua 

prática, o conhecimento sobre os processos de ensino e aprendizagem e a formação dos 

professores que atuam nos anos finais do Ensino de Fundamental, tendo como autores 

principais,  Tardif, Garrido, Gatti e Luckesi. Para tanto, procede-se à análise de documentos 

oficiais e à aplicação de um questionário a doze professores dos anos finais do Ensino 

Fundamental com o   objetivo  de conhecer aspectos da vida profissional, bem como as 

articulações que eles fazem entre saberes docentes,  práticas profissionais e  processo ensino e 

aprendizagem. Os resultados   demonstram  os saberes desenvolvidos pelos docentes, e as 

práticas pedagógicas que construíram ao longo  de seu exercício profissional frente as  

dificuldades evidenciadas em alguns  grupos de alunos. Por fim, os dados revelam a 

necessidade de se garantir discussões sobre o currículo das turmas dos anos finais do Ensino  

Fundamental de forma a se perceber  que a evolução que os educadores almejam com todos 

os envolvidos no processo ensino e aprendizagem  se ressignificam  na prática do 

conhecimento.  

 

 

 

Palavras-chave: Saberes docentes, Aprendizagem, Anos finais do Ensino Fundamental.  

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

The study seeks to know the developed work of teachers from different curricular components 

of the final years of Elementary Public Schools in the city of Sao Paulo in order to identify 

and understand their perceptions about the teaching knowledge in the context of teaching and 

learning process. So this study discusses the knowledge that teachers acquire and / or rework 

in the pedagogical practice and that they see as a changing possibility on the teaching and 

learning that includes a quality education. The adopted framework is guided in studies on 

teacher knowledge and practice, knowledge about the processes of teaching and learning and 

the training of teachers that work in the final years of Elementary School by using the main 

authors, Tardif, Garrido, Gatti and Luckesi. Therefore this study proceed to the analysis of 

official documents and the application of a questionnaire to twelve teachers from the final 

years of Elementary School in order to learn about aspects of professional life, as well as the 

joints they do between teaching knowledge, professional practices and teaching and learning 

process. The analyzes reveal that the contributions made by these authors are essential to 

guide the teaching in that to respect the mobilization / construction of knowledge necessary to 

teach from an educational praxis committed with knowledge, know-how and know-to be. 

Finally, the data show the need to ensure discussions about the curriculum of the courses of 

the final years of Elementary School in order to realize that the evolution that educators aspire 

to everyone involved in the teaching and learning is resignify in practice knowledge.  

Keywords: Teaching knowledges, Learning, Final years of Elementary School.  
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INTRODUÇÃO 

Em minha vida profissional, sempre me surpreendi e admirei pessoas que fazem a 

diferença porque desenvolvem e compartilham um fazer educacional, que dão ao outro a 

oportunidade de superação e que, quando elucidadas fortalecem nossa capacidade de ter 

esperança e de querer seguir em frente nos permitindo perceber e vencer as provações da vida. 

O aprender sempre foi algo fascinante em meu caminhar, por desejar ir além, 

ultrapassar desafios, compartilhar a superação do outro Ser ao aprender   e reaprender o que 

aprendo em minha prática. 

Ao finalizar minha primeira década de vida, ministrava o jogo de xadrez vinculado às 

aulas particulares de um professor com licenciatura em matemática, que me levou ao 

encantamento do magistério, caminho este que decidi trilhar mesmo contra a vontade de meu 

pai, mas com total apoio de minha mãe. 

Em concomitância ao magistério me inseria no mercado de trabalho na área da 

educação como auxiliar de classe do infantil. Teoria e prática aliada a questionamentos e 

reflexões norteavam meu saber, para que naquele momento pudesse fazer o meu melhor. 

O contato com crianças no período pré-escolar era desafiador e deslumbrante. A cada 

aula permitia que o lúdico nos envolvesse, mas desejava algo diferente, e ao estudar violão 

pude propor uma entrega maior à descoberta de um mundo ritmado e alegre que viabilizava a 

solução dos desafios. 

Os desafios   foram sendo ultrapassados, mas a necessidade de compreender melhor o 

aprendiz que se apresentava a minha frente me remetia a busca de novos conhecimentos e 

iniciei o Bacharelado em Pedagogia. 

Como diz Gonzaguinha na música Eterno Aprendiz: “É preciso viver e não ter a 

vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz...”. 

Eterno aprendiz da vida e dos encantos da área Educacional, percebi que novos conflitos 

e diversos questionamentos surgiam com a finalização da Pedagogia. A prática que desejava 

ter em sala de aula necessitava de um estudo maior para que atingisse a todos de modo 

significativo e, para compreender como isso poderia acontecer, continuei meus estudos na 

área da Pós-Graduação em Psicopedagogia. 
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Percebi junto à Psicopedagogia que os diferentes modos de agir em minha prática 

pedagógica estão enraizados na busca constante de ferramentas de trabalho que contemplem a 

cada Ser em sua diversidade, existindo o fluir de um caminhar com maior prazer e felicidade 

onde a elucidação de metas esteja muito além   dos muros da escola e que por isso se tornam 

mais significativos à minha vida. 

Nessa fase, minha prática profissional vinha de encontro à sala de aula e a coordenação 

de uma instituição de ensino particular no fundamental. 

Apesar de diversas vezes me realizar como coordenadora havia necessidade de voltar à 

sala de aula e encontrar sentido na arte do fazer de professores e alunos, considerando saberes 

e valores que permeiam as práticas do coletivo escolar, de suas estratégias e táticas. 

Retornei à sala de aula do ensino dos anos inicias de fundamental.  Era preciso 

compreender a relação de pressupostos teóricos em auxílio às crianças com dificuldades 

escolares, as quais me desafiavam a cada segundo, mas só o saber não bastava, era preciso 

fazer, e iniciei programando atividades diferenciadas que desafiavam o educando a evidenciar 

e ampliar saberes.  

Refletir sobre minha maneira de produzir, reproduzir e ampliar os saberes no meu 

espaço-tempo profissional frente a uma dificuldade de aprendizagem, que precisa ser 

analisada e respeitada, me levava a criar estratégias específicas a cada necessidade, ampliando 

repertórios de conhecimentos que norteiam um caminhar com tranquilidade e segurança do 

educador e do educando. 

Minhas reflexões me redirecionaram a um estudo de Pós-Graduação em Programação 

Neurolinguística, que me auxiliava nas intervenções que realizo como pedagoga e 

psicopedagoga na área terapêutica, escolar e familiar.   

Em um acompanhamento pedagógico voluntário que desenvolvi junto a uma 

Organização não Governamental (ONG), conheci um educando de 13 anos que fora 

reprovado no 7º ano dos anos finais do fundamental da rede pública estadual de ensino em 

2012, por faltas. 

Ele, não se envolvia com o processo ensino aprendizagem em sala de aula, mas em 

nossos encontros demonstrava interesse por desafios acadêmicos e capacidade de resolução. 

Na primeira visita realizada ao Colégio Estadual que estudava, para dialogar  sobre o 

seu desempenho  pedagógico, fui convidada pela coordenadora Pedagógica    a compartilhar  
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o trabalho pedagógico voluntário   nas reuniões de ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico 

Coletivo) que tem  como principais  objetivos;  estimular o desenvolvimento das atividades 

coletivas da unidade escolar, articular os diversos segmentos da escola para a construção e 

implementação do seu trabalho pedagógico, fortalecer a unidade escolar como instância 

privilegiada do aperfeiçoamento de seu projeto pedagógico, (re)planejar e avaliar as 

atividades de sala de aula, tendo em vista as diretrizes comuns que a escola pretende imprimir 

ao processo ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido Mizukami (2002), defende a possibilidade de aprendizagem de novas 

formas de ensinar pelos professores por meio do trabalho com seus pares - dentro e fora da 

escola - com o objetivo de aprender com os sucessos, os fracassos, os erros, as falhas e a 

partilhar ideias e conhecimentos. Por conseguinte, necessitam também do apoio e do 

assessoramento de “um diretor que compreenda as necessidades colocadas pelas políticas 

públicas em relação ao papel do professor e às necessidades de mudanças de práticas 

pedagógicas”. 

O ATPC é oferecido uma vez por semana na escola, com duração de duas horas, no 

período da manhã ou da tarde para que o professor tenha opção de horário e participe dos 

encontros que são remunerados pelo governo do estado de São Paulo. 

Diante desta oportunidade, refleti e relembrei dois fatos em minha experiência 

profissional que me redirecionaram ao estudo dos anos finais de  Fundamental, o primeiro foi 

como Pedagoga, por evidenciar que muitos dos 1adolescentes que vêm ao meu encontro para 

realizar acompanhamento pedagógico verbalizam o desinteresse pela escola e dissertam com 

descaso sobre seu aproveitamento em sala de aula delegando a culpa ora ao professor e suas 

técnicas, ora ao sistema sociocultural, se isentando de total responsabilidade; o segundo foram 

as Oficinas que organizei como voluntária junto à Associação Brasileira de Dislexia que se 

iniciaram em maio de 2010 e foram concluídas em agosto/2013;  convidava profissionais da 

área da educação a refletirem sobre sua prática, na busca da intervenção mais adequada ao 

educando, sendo constatado que dos 608   participantes 45%  eram professores extremamente 

                                                 
1 A Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  Art. 2° – 

Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos,  e adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos de idade.  
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preocupados em auxiliar melhor seus alunos, mas destes somente 5% dos professores 

pertenciam aos anos finais do  fundamental, médio e ensino superior, o que me levou a um 

estudo mais centrado desta  relação. 

Ao realizar a escuta dos adolescentes, relembrei o relato de Freire (1996), sobre a 

observação de sua amiga professora de crianças, adolescentes e professores Olgair Garcia, ao 

observar “quão importante e necessário é saber escutar...   Que não é falando aos outros, de 

cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a ser transmitida aos 

demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles”. 

Diante de tal reflexão, inserir-me  em um dos grupos do ATPC, onde fiquei um mês e 

meio e pude vivenciar a frequente preocupação dos professores em promover situações onde o 

aluno se perceba como ser capaz de aprender a reaprender, a construir e reconstruir um saber 

significativo à sua vida, frente a tantos projetos que são impostos. 

Paulo Freire sempre destacou a importância de se discutir com os alunos a razão de ser 

de alguns desses saberes em relação com o ensino de conteúdos, de modo a aproveitar as 

experiências dos alunos para se discutir a realidade concreta a que se deva associar a 

disciplina. 

Em observações assistemáticas, percebo através da atuação como psicopedagoga 

voluntária na Associação Brasileira de Dislexia (ABD) e no atendimento pedagógico que 

realizo em casa de família, que a busca do acompanhamento pedagógico por adolescentes 

pertence a alunos que não obtiveram um bom desempenho escolar, portanto em sua maioria já 

se encontram em estado de desmotivação, sendo preciso intervenções que os auxiliem na 

compreensão do processo de aprendizagem e identificação dos fatores facilitadores e 

comprometedores desse processo. Refiro-me ao espaço físico onde se dá esse trabalho e ao 

espaço epistemológico que lhe cabe, ou seja, o lugar deste campo de atividade, com  as 

dinâmicas relacionais estabelecidas diante do aprender, a instrumentalização dos professores, 

coordenadores, orientadores e diretores sobre práticas e reflexões diante de novas formas de 

aprender, bem como a análise do conteúdo e reconstrução conceitual, releitura e 

ressignificação dos sistemas de recuperação e reintegração do aluno no processo, no papel da 

escola e no diálogo com a família. 

Da vivência que tive como professora dos anos iniciais do fundamental, das minhas 

inquietações com os resultados da aprendizagem de alguns alunos, dos estudos e trabalhos 
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realizados e das ideias construídas e compartilhadas ao longo de toda a minha vida 

profissional e por que não dizer também pessoal, hoje atuo como coordenadora pedagógica do 

Fundamental em instituição privada e realizo acompanhamento pedagógico com crianças e 

adolescentes do Ensino  Fundamental. 

Repensei e me redirecionei às pesquisas bibliográficas e pude notar que não há ainda 

um número expressivo de trabalhos com professores e alunos adolescentes dos anos finais de 

fundamental abordando as relações que existem entre os saberes docentes e o processo de 

ensino e aprendizagem, evidenciando ao adolescente sua importância como ser protagonista 

do seu saber. 

Sobre os saberes docentes Tardif (2005), afirma que a epistemologia da prática parte do 

pressuposto de que a “atividade profissional representa uma fonte espontânea de 

aprendizagem e de conhecimento”, na qual a prática docente deixa de ser um campo de 

aplicação de teorias elaboradas por outros profissionais e torna-se um espaço original e 

relativamente autônomo de aprendizagem e formação para futuros professores, assim como 

um espaço de construção de saberes e de práticas inovadoras pelos professores mais 

experientes. 

Atualmente, os alunos já convivem com uma prática diferenciada que é a tecnologia 

inovadora que, por ter evidenciado  grande importância no desenvolvimento da sociedade, é 

necessário que a escola também se insira nessa revolução tecnológica, pois os alunos já fazem 

parte de uma geração totalmente integrada ao mundo das mídias, daí a mudança na prática do 

professor para que possa ofertar ao aluno uma educação apropriada para o uso consciente e 

reflexivo das tecnologias como  ferramenta ou meio flexível e adaptável à construção de seu 

conhecimento,  promovendo uma aprendizagem significativa e eficaz. 

Assmann (2005), afirma que,  

 

As novas tecnologias da informação e da comunicação já não são meros 

instrumentos no sentido técnico tradicional, mas feixes de propriedades 

ativas. É algo tecnologicamente novo e diferente. As tecnologias tradicionais 

serviam como instrumentos para aumentar o alcance dos sentidos (braço, 

visão, movimento, etc.). As novas tecnologias ampliam o potencial cognitivo 

do ser humano (seu cérebro/mente) e possibilitam mixagens cognitivas 

complexas e cooperativas. (ASSMANN, 2005, p.18). 
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Ampliar a visão que o professor tem sobre o uso das novas tecnologias em sala de aula é 

poder perceber que não  basta  apenas utilizar as ferramentas tecnológicas, mas também saber 

para que devem usar, como usar e que impacto terão na aprendizagem do aluno. 

Sendo a escola o espaço onde a possibilidade de inclusão digital é maior porque ela abrange 

grande parte da sociedade, torna-se um grande celeiro propício à integração digital de alunos e 

professores no ambiente virtual. A questão não é a informatização da educação, mas incluir o 

professor em um espaço onde aluno já é parte integrante e ativa.  

Autores como Duque (2010), Moran (2009), Demo (2007), Almeida (2003), Neto 

(1999) afirmam e mostram a necessidade de integrar a tecnologia no contexto educacional 

para garantir a aprendizagem significativa dos alunos. Há  estudos  que discutem  sobre as 

dificuldades encontradas pelo professor em relação ao manuseio e compreensão da tecnologia 

como instrumento facilitador da aprendizagem, bem como refletir sobre os motivos que levam 

à resistência do professor ao uso da tecnologia em sala de aula. 

Diante das novas exigências dos dias atuais e das novas gerações, acredito ser 

incompatível deixar a educação caminhar apenas ao olhar das notas de provas, das omissões 

de ausência e da reprodução do conhecimento pronto e acabado. O professor e o aluno dos 

anos finais do Fundamental, que incorpora o atual cenário tecnológico, sentem necessidade de 

buscar a ressignificação de um contexto acadêmico que amplie sua visão de mundo, dando-

lhe o preparo significativo para que ele se supere em suas dificuldades, se sinta seguro em 

iniciar suas escolhas na carreira profissional e enfrente a vida em sua integridade. 

Para haver mudanças significativas na prática docente, Libâneo e Pimenta (1999) 

enfatizam a importância da ampliação da consciência dos professores sobre a sua própria 

prática, sobre a sala de aula e sobre a escola como um todo. Torna-se necessário que os 

mesmos disponham de uma visão crítica sobre a realidade, embasados por conhecimentos 

teóricos que lhes deem suporte para a “criação, o desenvolvimento e a transformação nos 

processos de gestão, nos currículos, na dinâmica organizacional, nos projetos educacionais e 

em outras formas de trabalho pedagógico”. 

 Acreditei que este seria o próximo caminho; alicerça práticas fundamentando-as, de 

modo a compreender como se dá o processo de ensino e aprendizagem, ou seja, como nós, 

educadores, aprendemos e como se ensina quando se considera o sujeito aprendiz, de integrar 
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e transpor os conhecimentos da esfera do “saber” para a esfera do “saber fazer” 

compartilhando os saberes docentes. 

A partir destas inquietações e necessidades,  inicio este estudo  no  Programa de 

Mestrado em Educação na linha de pesquisa “Formação de Educadores” com o objetivo de 

conhecer o trabalho desenvolvido por professores de diferentes componentes curriculares dos 

anos finais do Ensino Fundamental da rede pública  de ensino da cidade de São Paulo, de 

modo a  identificar e compreender suas percepções a respeito dos saberes docentes no 

contexto  do processo ensino e aprendizagem.  

A este olhar Stenhouse (1987), concebe o professor como “um jardineiro, que presta 

uma atenção singular a cada planta de seu jardim”. Por meio da análise crítica da própria 

prática os docentes adquirem condições de melhorar sua atuação e criar situações geridas por 

valores e critérios educativos mais amplos. É essa origem da ideia como investigador de sua 

própria prática, na qual se procura refletir sobre os critérios implícitos subjacentes a ela. No 

entanto, a reflexão e a investigação sobre a prática devem extrapolar os limites da sala de aula 

e a simples análise de situações corriqueiras presentes nela para constituírem-se num 

questionamento efetivo, seguido de intervenções e mudanças.  

Tardif (2000) defende a necessidade de transformar a prática profissional em objeto de 

pesquisa. Para isso chama de epistemologia da prática profissional “o estudo do conjunto de 

saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para 

desempenhar todas as suas tarefas”, Tardif (2000). Nesse sentido, uma epistemologia da 

prática comportaria também a reflexão sobre a ação e para a ação, o que Perrenoud (2002) 

chama de prática reflexiva, uma vez que os problemas encontrados nesse contexto não podem 

ser resolvidos apenas com os saberes teóricos. Todavia, o autor não desconsidera a relevância 

da busca de saberes didáticos teóricos para “equipar o olhar e a reflexão sobre a realidade” 

(Perrenoud, 2002). 

O estudo sobre saberes converge para a valorização do trabalho do docente realizado em 

sala de aula em contraposição ao modelo da racionalidade técnica que reduz os professores a 

simples executores de saberes e conhecimentos produzidos por técnicos e especialistas. Sob a 

ótica dessa nova vertente de investigação, o professor passa a ser considerado “alguém capaz 

de definir e de melhorar as ideias pedagógicas que estão sendo veiculadas”, pois é capaz de 

“elaborar, definir e reinterpretar na sua prática tais ideias”. A despeito desse modelo possuem 
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a capacidade de definir novos saberes baseados na própria experiência, pois esta lhes 

possibilita condições de gerir novas práticas (Pimenta, 2002). 

Nesse contexto, discuto os saberes que os professores adquirem e/ou reelaboram na 

prática pedagógica e que são por eles vistos como possibilidades de mudança no processo 

ensino e aprendizagem. 

Acredita-se que a aprendizagem que deve ser garantida não apenas pela sobreposição 

dos saberes escolares aos conhecimentos anteriores dos alunos que são abandonados tão logo 

estejam fora da sala de aula, mas sim os saberes oriundos das experiências pessoais por 

estarem mais próximos do mundo dos alunos. 

Aprender e compreender o mundo neste caso consiste em trazer uma parcela deste para 

o universo do aluno e construir um conjunto de representações que ofereçam a possibilidade 

de ação sobre esse mundo, Meirieu, (1998). Ação esta que levaria professores e alunos a 

executarem um caminhar comum de crescimento na ressignificação de saberes ao se   

inserirem novas metas, para que o significado da escola se cumpra na sua responsabilidade 

social. 

Para esta pesquisa, de abordagem qualitativa, foi realizado o estudo bibliográfico sobre 

os saberes docentes, processo de ensino e aprendizagem, análise de documentos oficiais e  a 

aplicação de um questionário a doze  professores da rede pública de ensino dos anos finais de 

fundamental do  estado de São Paulo.  

A importância de se analisar a questão da prática pedagógica sempre é vista como algo 

relevante. Pimenta (2000, p.18) ressalta a importância “de ressignificar os processos 

formativos a partir da reconsideração dos saberes necessários à docência, colocando a prática 

pedagógica e docente escolar como objeto de análise”.   

A pesquisa intensifica sua relevância social ao constatar a carência dos estudos com pré-

adolescentes e adolescentes nos anos finais de fundamental, focalizando os saberes 

construídos pelos professores durante o exercício da docência frente à qualidade da educação 

a que essas crianças estão sendo encaminhadas nos anos finais do fundamental e prosseguem 

para o ensino médio. 

No primeiro capítulo apresento uma análise sobre os principais dispositivos legais e 

documentos publicados pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Educação 

para orientar os sistemas de Ensino do Fundamental, o trabalho pedagógico frente às 



19 

 

 

Diretrizes e Bases e busco conhecer a formação e o papel do professor dos anos finais do 

Ensino Fundamental que esses documentos trazem. 

O segundo capítulo aborda a questão dos saberes docentes, apresentando um breve 

histórico e conceitualização por parte de alguns teóricos como Tardif (2000), Perrenoud 

(2002), Borges (2001), Nóvoa (1997), Pimenta (2002), Stenhouse (1987) e Gauthier (1998), 

que discutem esta questão. Por conseguinte trato da relação dos professores com seus saberes, 

que visam um processo de ensino e aprendizagem de qualidade. 

No terceiro capítulo trato dos  procedimentos da pesquisa adotados para a realização do 

presente estudo e suas etapas, instrumento aplicado, quem foram os sujeitos, suas 

características, bem como a análise e interpretação dos dados. 

Nas considerações finais  elaboro uma reflexão sobre os saberes docentes  articulado 

aos resultados das análises realizadas. 

Por fim, espero que essa pesquisa contribua com o estudo sobre as questões que 

abrangem saberes docentes na relação ensino e aprendizagem nos anos finais de fundamental 

que correspondem à faixa etária dos 11 aos 14 anos. 
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1. O ENSINO NOS ANOS FINAIS DO FUNDAMENTAL 

1.1 Políticas Públicas do Ensino de Fundamental  

A educação básica2 é o caminho para assegurar a todos os brasileiros a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores. Atualmente, os documentos que norteiam a educação 

básica são: a Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e o Plano Nacional de 

Educação, aprovado pelo Congresso Nacional em 26 de junho de 2014. Outros documentos 

fundamentais são a Constituição da República Federativa do Brasil e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente. 

A universalização da educação básica constitui uma das diretrizes do Plano Nacional de 

Educação 2011-2020, consubstanciado no Projeto de Lei nº 8.035/2010, em tramitação no 

Congresso Nacional. Nesse sentido, nos últimos anos, duas mudanças importantes foram 

introduzidas na educação básica: a matrícula obrigatória no ensino fundamental a partir de 6 

anos completos, ampliando a duração do ensino fundamental para 9 anos; e a obrigatoriedade 

de matrícula/frequência escolar dos 4 aos 17 anos de idade, introduzida pela Emenda 

Constitucional nº 59 de 2009, que deverá estar implementada até 2016. 

O levantamento nacional de dados educacionais realizado pelo Censo Escolar 2012 

apurou que em mais de 192 mil estabelecimentos de educação básica do País, estão 

matriculados mais de 50 milhões de alunos, sendo 83,5% em escolas públicas e 16,5% em 

escolas privadas. Considerando a multiplicidade que este universo representa, é importante 

implementar políticas diferenciadas para cada etapa e modalidade da educação básica, 

considerando as especificidades das diferentes regiões e públicos. 

Algumas medidas no sentido de melhorar esses resultados e garantir uma educação  de 

qualidade para todos, passaram a ocupar lugar de destaque nas políticas educacionais, dentre 

                                                 

2 A Secretaria de Educação Básica zela pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. A 

educação básica é o caminho para assegurar a todos os brasileiros a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

http://portal.mec.gov.br.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15548&Itemid=
http://pne.mec.gov.br/?pagina=conhecendo_pne
http://pne.mec.gov.br/?pagina=conhecendo_pne
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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elas a ampliação do Ensino Fundamental de oito anos para nove anos. O  Ministério da 

Educação, em documento que trata do passo a passo do processo de implementação do  

Ensino de nove anos, define que os objetivos da ampliação são:  

 
Melhorar as condições de equidade e de qualidade da educação básica; 

estruturar um novo ensino fundamental para que as crianças prossigam nos 

estudos, alcançando maior nível de escolaridade; e assegurar que, 

ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças tenham um tempo 

mais longo para as aprendizagens de alfabetização e do letramento. 

(BRASIL, 2009, p. 5). 

 

A implementação do novo ensino fundamental é uma política indutora de 

transformações na estrutura da escola, impõe novas formas de organização dos tempos e 

espaços da escola, de organização do currículo, novas formas de ensinar, aprender, avaliar, de 

trabalhar com o conhecimento, conforme indica o Parecer CNE/CEB n. 24/2004.  

 

[...] os sistemas de ensino e as escolas deverão compatibilizar a nova 

situação de oferta e duração do Ensino Fundamental a uma proposta 

pedagógica apropriada à faixa etária dos seis anos, principalmente em termos 

de organização do tempo e do espaço escolar, considerando igualmente 

mobiliário, e equipamentos e recursos humanos adequados. (BRASIL, 

2004). 

 

Em janeiro, o Senado aprovou o Projeto de lei n° 144/2005 que estabelece a duração 

mínima de nove anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 

(seis) anos de idade. Em fevereiro de 2006, o Presidente da República de 2006sancionou a lei 

n° 11.274 que regulamenta o Ensino Fundamental de nove anos. A legislação prevê que essa 

medida deverá ser implantada até 2010 pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 

Em resumo, o que ocorreu foi que o Pré da Educação Infantil passou a fazer parte do 

Ensino Fundamental, sendo agora o 1° Ano desse ciclo. O Ensino Fundamental será 

organizado com cinco anos iniciais para crianças de 6 a 10 anos e com quatro anos finais, para 

adolescentes de 11 a 14 anos. 

Segundo a lei, o 1° Ano do Ensino Fundamental deverá manter sua identidade 

pedagógica e de instalações, observando, ainda, as orientações do Ministério da Educação de 

que a entrada no novo Fundamental não pode representar uma ruptura com o processo 

anterior, vivido pelas crianças em casa ou na instituição de Educação Infantil, mas sim uma 
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forma de dar continuidade às suas experiências para que elas, gradativamente, sistematizem 

os conhecimentos. 

A Deliberação CEE 73/2008 (ANEXO A), de acordo com a Emenda Constitucional n. 

53, que entrou em vigor em 19 de dezembro de 2006, traz, ainda, a forma pela qual serão 

distribuídos os alunos, conforme a faixa etária, pelos níveis da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental, apresentada no quadro 1:  

 

Quadro 1 - Forma de distribuição dos alunos, conforme faixa etária, pelos níveis da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

 
NÍVEL  

DE ENSINO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

DE 8 ANOS 

ENSINO 

    FUNDAMENTAL 

DE 9 ANOS 

    IDADE DE REFERÊNCIA 

COMPLETA ATÉ 

30 DE JUNHO 

 
 

PRÉ – ESCOLA               1ª fase 

              2ª fase 

1ª Fase 

2ª Fase 

 

4 anos 

5 anos 

 

 
PRÉ-ESCOLA/EF 

3ª fase 1º ano 6 anos 

 
 

ANOS INICIAIS 

 

             1ª série 

2ª série 

3ª série 

4ª série 

 

 

2º ano 

3º ano 

4º ano 

5º ano 

 

7 anos 

8 anos 

9 anos 

10 anos 

 
 

ANOS FINAIS 

5ª série 

6ª série 

7ª série 

8ª série 

 

6º ano 

7º ano 

8º ano 

9º ano 

 

 

11 anos 

12 anos 

13 anos 

14 anos 

 
 Fonte: Passo a Passo do Processo de Implantação do Ensino Fundamental de 9 anos  

portal.mec.gov.br/.../passo_a_passo_versao_atual_16_setembro. 

 

 

A promulgação da Emenda Constitucional acima, encerra, cabalmente, as dúvidas 

quanto ao tempo de duração da Pré-Escola no Sistema Educacional Brasileiro. Independente 

de preferências, o fato é que a Constituição define que a Pré-Escola deve atender as crianças 

de 4 e 5 anos de idade. 

Implantar um Ensino Fundamental, agora de nove anos, leva necessariamente a 

repensá-lo no seu conjunto. Assim, esta é uma oportunidade preciosa para o desenvolvimento 

de novas práxis dos educadores, sendo primordial que ela aborde os saberes, na perspectiva 
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das reflexões tecidas neste trabalho. Ou seja, os educadores são convidados a uma práxis que 

caminhe na direção de uma escola de qualidade social. 

Para  melhor compreensão das mudanças, o Portal do MEC colocou à disposição de 

educadores, gestores, pais e interessados documentos para download sobre o Programa 

Ampliação do Ensino Fundamental para Nove Anos. 

Dentre as leituras recomendadas, encontramos obras muito interessantes e ricamente 

elaboradas por especialistas em Educação de crianças para faixa etária do ensino dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental que evidenciam os cuidados de adaptação da faixa etária de 6 

anos ao 1º ano do Ensino Fundamental  escolar; como: “Ensino Fundamental de Nove 

Anos: Orientações para a Inclusão da Criança de seis anos de Idade” (Brasília/2009),  

que busca fortalecer o processo de debate com professores e gestores sobre a infância na 

educação básica, tendo como foco o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças de seis 

anos de idade ingressantes no ensino fundamental de nove anos e “A criança de seis anos. A 

linguagem escrita e o Ensino de Fundamental de Nove anos” (Brasília /2009), a qual 

destina-se às turmas de crianças de 6, 7 e 8 anos (ciclo da infância) e pretende subsidiar o 

trabalho docente no que se refere ao desenvolvimento de habilidades e capacidades 

relacionadas à leitura e à escrita. 

Além das obras citadas foram realizadas com o apoio do  Ministério da Educação e 

Cultura algumas publicações que deram continuidade a  adaptações ao ensino dos anos finais 

de Ensino Fundamental como um “Caderno de Reflexões jovens de 15 a 17 anos no Ensino 

Fundamental” (Brasília/2011), que é fruto das discussões do Grupo de Trabalho (GT) “Roda 

de Conversa”, instituído pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de 

Educação Básica (SEB) e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD), que teve por objetivo refletir, propor políticas e delinear ações para o atendimento 

aos jovens na faixa etária de 15 a 17 anos que deveriam estar matriculados no Ensino Médio.  

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD/IBGE/), esta 

população jovem de 15 a 17 anos, totalizava, em 2008, 10.289.624, e somente em torno de 

50% frequentavam o Ensino Médio. No entanto, parte deste segmento encontrava-se sem 

concluir o Ensino Fundamental (ou seja, 31%), ou fora da escola (ou seja, 16%), ou 

encaminhado à Educação de Jovens e Adultos (EJA), sem o adequado preparo das redes de 

ensino no que diz respeito à infraestrutura, organização curricular e formação docente para 

file:///E:/Nicolino/Documents/INTERNET%2525252520MUSTAFA%25252525201%2525252520E%25252525202/Orienta%25252525E7%25252525F5es%2525252520para%2525252520HYPERLINK
file:///E:/Nicolino/Documents/INTERNET%2525252520MUSTAFA%25252525201%2525252520E%25252525202/Orienta%25252525E7%25252525F5es%2525252520para%2525252520HYPERLINK
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recebê-los (nos dois segmentos, Ensino Fundamental e Médio da EJA, correspondendo a 

16,2%). 

Frente aos dados da pesquisa e discussões foi elaborada junto ao MEC a publicação de 

“Trajetórias Criativas - jovens de 15 a 17 anos no Ensino Fundamental: uma proposta 

metodológica que promove autoria, criação, protagonismo e autonomia” (Brasília/ 2014), 

que apresenta um conjunto de cadernos com os temas: Proposta, Trajetória Identidade, 

Trajetória Convivência e Iniciação Científica, abrigam uma proposta metodológica, um 

conjunto de sugestões de trabalho integrado entre componentes e áreas de conhecimento 

(Trajetórias) e orientações sobre o trabalho com a iniciação científica, tendo a intenção de 

inspirar a implementação de currículos específicos, na perspectiva da educação integral, para 

os jovens de 15 a 17 anos retidos no Ensino Fundamental. A publicação compartilha uma 

proposta de ação educativa, cuja abordagem teórico-metodológica, denominada Trajetórias 

Criativas (TC1), foi especialmente concebida para inspirar gestores escolares, professores, 

famílias e jovens estudantes a produzirem, juntos, a aventura de ultrapassar concepções, 

redefinir papéis, espaços e tempos escolares, bem como, a partir de novas práticas que 

dialoguem com os interesses dos estudantes, oportunizar aprendizagens necessárias à 

promoção de jovens de 15 a 17 anos que não concluíram o Ensino Fundamental para o Ensino 

Médio. 

A Trajetória Identidade tem como foco as relações que os sujeitos mantêm com os 

espaços nos quais vivem e atuam, ao longo de seus percursos existenciais. Tais relações 

contribuem para que compreendam como esses espaços influem na construção de sua 

identidade, entendida como um processo em permanente atualização, perpassado por 

mudanças, rupturas, adaptações e reinvenções que permitem a continuidade do indivíduo, do 

grupo e da própria sociedade. 

A Trajetória Convivência tem como foco a interação e é a partir dela que todos 

desenvolvemos capacidades cognitivas para essas aprendizagens de caráter intelectual e 

moral. São fundamentais no trato e na convivência do dia a dia, considerando-se que 

embasam as relações entre indivíduos e também entre coletividades. É necessário investir na 

qualidade das relações que estabelecemos com os outros, e a escola, por ser um espaço de 

interação e convivência diários – um ambiente educativo por excelência – precisa planejar e 
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colocar em prática ações e atividades que envolvam a todos em um mesmo processo de 

aprendizagem, no qual têm vez as relações colaborativas, cooperativas e solidárias. 

Ouvir os jovens sob a perspectiva das relações interpessoais pode ser um caminho 

interessante para iniciarmos o trabalho nesta trajetória que desafia os estudantes a construírem 

conhecimentos sobre o interagir e o conviver, a partir de suas vivências,  reflexões e 

questionamentos sobre essas vivências.  

A Iniciação Científica (IC), entendida como atividade estratégica para o 

desenvolvimento cinético e tecnológico do país, era até pouco tempo realizada quase que 

exclusivamente a partir do ensino superior. Há menos de duas décadas, as escolas começaram 

a trabalhar com projetos de aprendizagem e, posteriormente, a desenvolver atividades de IC. 

Estas têm em vista contribuir para o desenvolvimento de capacidades sócio cognitivas dos 

estudantes e para aprendizagens de natureza científica. Nesse sentido, os benefícios 

evidenciam-se no desenvolvimento de formas mais elaboradas de pensamento e de 

capacidades para trabalhar individualmente ou em equipe. Por conta disso, os estudantes 

aprendem a formular questões e problemas de pesquisa, a realizar procedimentos para 

examinar suas teorias, e a revisar contradições em seus modelos explicativos. 

Simultaneamente, aprendem a respeitar o outro, a cumprir regras e a manter acordos 

livremente combinados. 

Diante da mudança do Ensino Fundamental de oito  para nove anos, no período de 

2004 a 2014, não houve no site do Ministério da Educação e Cultura nenhuma publicação a 

respeito do Ensino Fundamental, no referido nível  da faixa etária dos 11 aos 14 anos, mas 

uma grande preocupação em nortear o início do processo que se refere aos anos iniciais do  

fundamental  dos 4 aos 10 anos e com o Ensino Médio dos 15 aos 17 anos, devido à 

quantidade de adolescentes que não haviam concluído os anos finais de Ensino  Fundamental  

na faixa etária esperada, ou seja dos 11 aos 14 anos. 

Quando se buscam informações sobre as características da Educação Básica, é fácil 

encontrar um grande número de estudos sobre os primeiros anos do Ensino Fundamental, com 

ênfase no período de alfabetização. Educadores se debruçam sobre os pequenos que estão 

começando a vida escolar e buscam maneiras de garantir a eles uma aprendizagem 

significativa. Na outra ponta, são comuns também pesquisadores interessados em entender 

quem são e o que pensam os jovens que cursam o Ensino Médio, como eles se relacionam 
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com o conhecimento e quais as expectativas que têm a respeito do futuro, mas pouco se 

discute e pesquisa,  sobre o segmento que liga esses dois extremos: os anos finais do 

Fundamental que  enfrenta atualmente uma série de desafios na tentativa de encontrar uma 

identidade própria, capaz de dar conta de estudantes que estão deixando de ser crianças, mas 

ainda se encontram bem distantes da idade adulta. 

Com foco nessa lacuna, foi lançada a pesquisa3 Anos Finais do Ensino Fundamental: 

Aproximando-se da Configuração Atual,  coordenada por Claudia Leme Ferreira Davis, 

Gisela Lobo B. P. Tartuce, Marina Muniz Rossa Nunes e Patrícia Cristina Albieri, de 

Almeida, da Fundação Carlos Chagas.  Trata-se de um estudo exploratório com o objetivo de 

apresentar um panorama dessa fase e propor temas a serem aprofundados por outros 

pesquisadores. “A intenção foi apontar especificidades e desafios e, igualmente, subsidiar 

novos estudos sobre uma fase tão pouco investigada”, diz Marina Muniz Rossa Nunes, 

pesquisadora da FCC, uma das autoras do estudo e orientadora educacional do Colégio Santa 

Cruz, em São Paulo.  

A pesquisa   foi  organizada em três etapas;  tendo início  com um levantamento sobre 

o que tem sido proposto como orientação pública para os anos finais do Ensino Fundamental e 

uma análise de dados nacionais e regionais sobre essa fase, de modo a deixar claro qual a 

dimensão dela dentro da Educação Básica brasileira; em seguida, foram reunidas referências 

sobre as transformações vividas por crianças e adolescentes de 11 a 14 anos. Informações 

teóricas analisadas, levaram o estudo a campo e a equipe escolheu duas escolas em São Paulo 

e duas em Maceió e, nelas, realizou entrevistas com docentes e alunos que hoje cursam o 9º 

ano, perguntando como avaliam o segmento que estão concluindo e, para terminar, 

apresentaram um relatório preliminar do estudo a um grupo de especialistas que analisou o 

material e trouxe contribuições para aprimorá-lo. “Pesquisas como essa são importantes por 

trazer informações para ajudar a melhorar a formação de professores”, comenta Rosana Louro 

                                                 

3 Edição especial sobre a pesquisa da Fundação Victor Civita (FVC) Anos Finais do Ensino Fundamental: 

Aproximando-se da Configuração Atual, realizada pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e concluída em julho 

de 2012. fvc.org.br/estudos-e-pesquisas.  
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Ferreira Silva, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (USP), docente da 

Universidade Federal do ABC e uma das participantes do encontro. 

Uma citação realizada a faixa etária dos 11 aos 14 anos, vincula-se  a Lei de Diretrizes 

e Bases nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece no capítulo I da Sessão III 

Artigo 32 que  o currículo do Ensino Fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que 

trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e 

distribuição de material didático adequado. 

A articulação entre as fases da Educação é garantida pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica (DCNEB), propostas pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE) em 2010 com o objetivo de assegurar a continuidade dos processos de aprendizagem e 

o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e moral dos alunos. Apesar disso, a 

integração dos anos inicias com anos finais do Ensino Fundamental e Médio, é um ponto 

vulnerável a ser discutido e estudado. 

A pesquisa Anos Finais do Ensino Fundamental: Aproximando-se da Configuração 

Atual,  ao final de 2012 indagou a percepção de  uma ruptura considerável na rotina escolar 

dos anos iniciais para os anos finais e muita indefinição sobre como organizar o Ensino 

Fundamental e Médio para que exista a continuidade e conclusão da fase dos 14 aos 17 anos. 

 

1.2 Formação dos Professores dos anos finais do Ensino Fundamental 

 

A preocupação com a formação de professores sempre foi um fator relevante na 

educação apontado pela Lei de Diretrizes e Bases, 9394/96 que cria a figura dos ISEs 

(Resolução CNE/CP:01/99) que deverão ser centros formadores, disseminadores, 

sistematizadores e produtores do conhecimento referente ao processo de ensino e de 

aprendizagem  à educação básica e à educação escolar como um todo, com campo de atuação 

específico e delimitado. Eles poderão também propiciar a articulação e a complementação de 

seus cursos com cursos de pedagogia e ainda conviver com outros formatos de preparação 

profissional para o magistério, na acepção hoje aceita, que engloba a regência em sala de aula 

e o desenvolvimento de atividades que dão diretamente suporte ao ensino. 
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Os Institutos Superiores de Educação deverão caracterizar-se como promotores de 

formação profissional, fazendo da prática de ensino, da organização das escolas e da reflexão 

sobre elas o núcleo central da formação inicial e continuada de professores, candidatos à 

docência e às demais atividades do magistério, favorecendo a abordagem multidisciplinar e 

interdisciplinar e constituindo-se em centros de referência para a socialização e a avaliação de 

experiências pedagógicas e de formação. 

Esses Institutos deverão organizar-se de tal forma que a prática de ensino seja 

concomitante à formação profissional, tendo como referência básica tanto a proposta 

pedagógica da escola na qual o futuro aluno é supervisionado e os conteúdos a serem 

ensinados, como as políticas educacionais formuladas localmente e para o País. A prática de 

ensino deverá, assim, proporcionar ao aluno além da vivência em sala de aula, o contato com 

a dinâmica escolar, nos seus mais diferentes aspectos: gestão, relacionamento com alunos, 

entre pares, com a comunidade e com a família, e com o debate social mais amplo sobre 

educação. 

Os Institutos Superiores de Educação poderão prover: 

a) Curso Normal Superior para a formação de professores de educação infantil voltado para 

preparar profissionais aptos a estimular o desenvolvimento social cognitivo e afetivo de 

crianças; 

b) Curso Normal Superior para formação de professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental voltado à formação geral para o magistério, a compreensão das especificidades 

dos diferentes momentos de aprendizagem e das características próprias dos alunos das 

diversas etapas da educação básica, domínio dos conhecimentos básicos das áreas 

contempladas nos conteúdos mínimos nacionais, uso das tecnologias associadas ao seu ensino 

e formas de avaliação a eles relacionados, com possibilidade de ênfase na educação indígena, 

de portadores de necessidades educativas especiais e de jovens e adultos. Tais cursos destinar-

se-ão, principalmente, a professores em regência com formação em nível médio; 

c) Cursos de Licenciatura, destinados à formação de docentes do sexto ao nono anos do 

ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional de nível técnico, organizados 

conforme o projeto pedagógico de cada instituição de ensino. 

d) Programa de Formação Pedagógica para portadores de diploma de curso superior, 

contemplando a compreensão do processo de aprendizagem referido à escola. Tais programas 
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terão duração mínima de 540 horas, incluindo a parte teórica e prática, desenvolvendo-se esta 

última, ao longo de 300 horas, conforme prevê a Resolução nº 02, do CNE, de 26 de junho de 

1997; 

e) Programas de Formação Continuada para funções do magistério da Educação Básica, 

estruturados de forma a permitir sistematização e reflexão sobre a prática escolar realizada, 

admitindo-se regime tutorial, alternância de momentos presenciais e à distância. 

f) Cursos de pós-graduação, de caráter profissional. 

Após cinco anos de atividade, os cursos e programas oferecidos pelos Institutos 

Superiores de Educação deverão ser objeto de processo de avaliação externa. 

 Ao analisar a figura dos ISEs, Freitas ressalta que: 

 

A retirada da formação de professores da ambiência universitária, a não 

obrigatoriedade da pesquisa, o rebaixamento das exigências em relação à 

autorização de centros universitários e universidades, aliados à separação 

dessas instituições dos cursos de bacharelados e, portanto, da produção do 

conhecimento nas áreas específicas, são fatores que vêm reforçando e 

confirmando a formação aligeirada em seu conteúdo e no tempo destinado à 

formação. (FREITAS, 2002, p. 152). 

 

 

Contínuo se vê, diante dessas determinações expressas nos textos legais, estudiosos, 

pesquisadores e profissionais da educação que, há tempos, vêm se dedicando à formação de 

professores, expressam preocupação e descontentamento com relação às alterações e, 

principalmente, com suas consequências para o processo de formação quando se desloca da 

universidade para os ISEs o espaço dessa formação. É importante compreender o conceito de 

formação no sentido mais amplo, para que possamos refletir sobre o papel das políticas 

públicas que regem as instituições formadoras de professores. Parece-nos conveniente lembrar 

que: 

 

[...] a formação, encarada do ponto de vista do aprendente, torna-se um 

conceito gerador em torno do qual vêm agrupar-se, progressivamente, 

conceitos descritivos: processos, temporalidade, experiência, aprendizagem, 

conhecimento, e saber-fazer, temática, tensão dialética, consciência, 

subjetividades, identidade. Pensar a formação [...] é evidentemente, não 

ignorar o que dizem as disciplinas das ciências do humano. (JOSSO, 2004, 

p. 38). 
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Nessa perspectiva, é possível compreender a complexidade do processo de formação, 

particularmente da formação de professores, pois envolve diferentes aspectos: sociais, 

políticos, filosóficos e culturais. Não podemos nos deixar levar pelo amadorismo de acreditar 

que as políticas públicas que estão postas sejam capazes de assegurar a tão sonhada 

“qualidade dos cursos de formação dos professores”. É preciso ousadia para que possamos 

nos desvencilhar de velhas práticas formativas que pouco contribuíram para a formação de 

professores autônomos e conscientes da relevância social de sua profissão. 

 Em 2010, quando da Resolução nº 4 do CNE/CEB, de 13 de julho de 2010 (Brasil, 

2010a), surgem as novas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

(DCNEB), hoje em vigência no país. Seguindo a LDB, manteve-se a necessidade de uma 

formação básica comum, articulada e complementada por uma parte diversificada, que leve 

em conta as peculiaridades de cada estado, município e/ou escolas. A base nacional comum é 

formada por: Língua Portuguesa; Matemática; conhecimento do mundo físico, natural, da 

realidade social e política (especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da História e das 

culturas afro-brasileira e indígena); Arte (em suas diferentes formas de expressão, incluindo a 

música); Educação Física; e Ensino Religioso. Além disso, a partir do 6º ano do Ensino 

Fundamental (antiga 5a série), deve-se dar aos alunos a possibilidade de estudar outra língua 

distinta do Português. A parte diversificada especifica o estudo das “características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar”. Estimula-se a adoção 

de uma abordagem didático-pedagógica baseada na interdisciplinaridade e na 

contextualização, que assegurem a transversalidade dos conhecimentos disciplinares e dos 

eixos temáticos. A preocupação com a transição entre níveis de ensino e os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos reaparece: 

 

A transição entre as etapas da Educação Básica e suas fases requer formas de 

articulação das dimensões orgânica e sequencial que assegurem aos 

educandos, sem tensões e rupturas, a continuidade de seus processos 

peculiares de aprendizagem e desenvolvimento. (BRASIL, 2010a, artigo 18). 

 

 Durante os nove anos do Ensino Fundamental, os primeiros anos são ministrados por 

professores polivalentes, formados em Pedagogia ou Normal Superior, ou mesmo no 

Magistério em nível de 2º grau, que interagem durante todo um ano letivo com o mesmo 

grupo de alunos. Na passagem do 5º para o 6º ano, os alunos vivenciam experiências novas no 
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cotidiano da escola: aumento do número de docentes, interação com professores  

especialistas, com níveis de exigência distintos, demandas de maior responsabilidade, 

diferentes estilos de organização social e didática da aula etc., 

O Ministério da Educação e Cultura apresenta as exigências quanto ao grau de 

educação acadêmica para a formação de um professor, que é de acordo com a área pretendida: 

 

 Licenciaturas: os cursos de licenciatura habilitam o profissional a atuar como 

professor na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Médio. São cursos 

superiores de graduação que formam profissionais licenciados em Química, Física, 

Letras, Matemática, Geografia, Ciências Biológicas e Pedagogia.  

 

 Normal Superior: curso superior de graduação, na modalidade licenciatura. Tem por 

finalidade formar professores aptos a lecionar na educação infantil e nos primeiros 

anos do ensino fundamental. 

 

 Magistério: não é curso superior, mas de nível médio. Habilita o professor para 

lecionar na Educação Infantil. 

 

 Pedagogia: o curso de Pedagogia é um curso superior de graduação, na modalidade de 

licenciatura e tem como finalidade formar professores para atuar na Educação Infantil 

e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (até o 5º ano). É aquele professor que 

assume integralmente o currículo da série. Os cursos de pedagogia também formam 

profissionais para atuarem na gestão do sistema escolar, mas a prioridade é a formação 

de professores. 

 

 Bacharelado: os cursos de bacharelado não habilitam o profissional a lecionar. São 

cursos superiores de graduação que dão o título de bacharel. Para atuar como docente, 

o bacharel precisa de curso de complementação pedagógica. E para lecionar no Ensino 

Superior exige-se que o profissional tenha, no mínimo, curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu (especialização). 
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No artigo 4“Formação Inicial de Professores para a educação Básica: Pesquisas e 

Políticas Educacionais”,  Gatti (2014) a partir das pesquisas e estudos citados, elabora, a título 

de síntese, um conjunto de aspectos que se mostram recorrentes e que se relevam nesses 

estudos e nas pesquisas educacionais no que se refere à formação inicial de professores para a 

educação básica no ensino superior. São alguns deles: Professores improvisados em várias 

áreas do conhecimento por falta de licenciados na disciplina, ou licenciandos em curso, 

Ausência de uma política nacional específica, articulada, dirigida à melhor qualificação da 

formação inicial de professores, em qualquer modalidade, Pouca penetração e consideração 

das orientações e resultados de discussões e pesquisas sobre formação de professores na 

institucionalização dos cursos formadores nas diferentes áreas disciplinares abrangidas; 

Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso de licenciatura mantendo a tradição do foco 

disciplinar, com vaga referência à formação de professores, e muitas delas tratando 

praticamente apenas dos bacharelados, Estruturas curriculares fragmentadas, sem disciplinas 

articuladoras, com ementas genéricas quanto aos saberes pedagógicos, e com visível 

abreviação da formação e Estágios curriculares sem projetos e apoios institucionais e com 

acompanhamento e avaliação precários.  

É nesse contexto que as pesquisas sobre a prática estão anunciando novos caminhos 

para a formação docente. Um deles refere-se à discussão sobre a identidade profissional do 

professor, tendo como um de seus aspectos a questão dos saberes que configuram a docência 

(Houssaye, 1995; Pimenta, 1996). 

Frente a este contexto, Pimenta (1999) ressalta que tem desenvolvido nos cursos de 

licenciatura o ensino de didática a serviço da reflexão dos alunos e da constituição de suas 

identidades como professores e ao mesmo tempo problematizando-as diante da realidade do 

ensino nas escolas.  

Na licenciatura, o futuro professor adquire conhecimentos que compõem seus quadros 

referenciais para a profissão (Mizukami, 1996). Ainda que a formação inicial sozinha não dê 

conta de formar o professor para atuar num ambiente marcado pela imprevisibilidade e por 

                                                 
4 No artigo “Formação Inicial de Professores para a educação básica: Pesquisas e políticas educacionais” 

Gatti propõe fazer uma síntese do estado do conhecimento sobre formação inicial de professores nos cursos de 

graduação. Com base em pesquisas e ensaios relevantes sobre o tema.  Est. Aval. Educ., São Paulo, v. 25, n. 57, 

p.p. 24-54, jan./abr. 2014.   
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constantes mudanças, pode propiciar a construção de bases sólidas para aprendizagens 

futuras.  

Essas conjecturas levam a refletir sobre o papel da licenciatura num processo de 

formação que envolve mais do que a dimensão profissional do futuro professor. O estudante 

que ingressa na universidade buscando ser professor está motivado, tem objetivos e 

expectativas, tem também concepções trazidas do período de escolarização (Marcelo, 1998).  

Pimenta (1999) acrescenta que dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como 

contribuição o processo de humanização dos alunos historicamente situados, espera-se da 

licenciatura:  

 

[...] que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes e 

valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus 

saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino 

como prática social lhes coloca no cotidiano. Espera-se, pois, que mobilize 

os conhecimentos da Teoria da educação e da didática necessários a 

compreensão do ensino como realidade social, e que desenvolva neles a 

capacidade de investigar a própria atividade para, a partir dela, constituírem 

e transformarem os seus saberes-fazeres docentes, num processo contínuo de 

construção de suas identidades como professores. (PIMENTA, 1999, p. 18). 

 

 Houssaye (1995) aponta como caminhos de superação, que nos empenhemos em 

construir os saberes pedagógicos a partir das necessidades pedagógicas postas pelo real, para 

além dos esquemas apriorísticos das ciências da educação, considerando a prática social como 

o ponto de partida e como ponto de chegada possibilitará uma ressignificação dos saberes na 

formação de professores.  

Em relação à formação inicial, pesquisas realizadas por Piconez (1991); Pimenta, 

(1994); Leite, (1995) têm demonstrado que os cursos de formação, ao desenvolverem um 

currículo formal com conteúdos e atividades de estágios distanciados da realidade das escolas, 

numa perspectiva burocrática e cartorial que não dá conta de captar as contradições presentes 

na prática social de educar, pouco têm contribuído para gestar uma nova identidade do 

profissional docente. No que se refere à formação contínua, a prática mais frequente têm sido 

a de realizar cursos de suplência e/ou atualização dos conteúdos de ensino. Esses programas 

têm se mostrado pouco eficientes para alterar a prática docente e, consequentemente, as 

situações de fracasso escolar, por não tornarem a prática docente e pedagógica escolar nos 

seus contextos. Ao não as colocar como ponto de partida e o de chegada da formação, acaba 
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por tão somente, ilustrar individualmente o professor, não lhe possibilitando articular e 

traduzir os novos saberes em novas práticas (Fusari, 1988). 

Nóvoa (1992) afirma que não devemos confundir formar e formar-se. Formar significa 

gente pensante, com senso crítico aguçado capaz de perceber e combater as injustiças, que 

lute por seus direitos e tenha consciência social para argumentar criticamente com a elite que 

hoje está no poder. 

Observamos que a implantação gerou grandes discussões e interpretações da 

legislação, sobretudo, com preocupações no que diz respeito às questões pedagógicas, para 

que as mudanças  não  se constituíssem  meramente de forma administrativa e burocrática, 

sendo necessário apontar o cuidado na sequência do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças e adolescentes,  incluindo adaptações na   formação de professores 

, bem como o conhecimento e a atenção às diferenças etárias, sociais e psicológicas de todos 

os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

A reorganização pedagógica da escola deve ser perpassada pelo planejamento 

pedagógico, principalmente no que tange à elaboração/reelaboração do Projeto Político 

Pedagógico que contemple as necessidades e o desenvolvimento dos alunos nos anos finais de 

fundamental.  Dados esses apontamentos, no próximo capítulo apresento o estudo sobre os 

saberes docentes  na relação ensino e aprendizagem com intuito de   fornecer elementos que 

balizarão as ações futuras da escola, no sentido de entenderem sua realidade e terem, ademais, 

plena clareza do que é realmente necessário ser redirecionado, não apenas para se adequar às 

exigências legais, mas às suas próprias necessidades enquanto professor. 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

2. OS SABERES DOCENTES NA RELAÇÃO ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

2.1 Saberes Docentes: lembranças, reflexões e descobertas  

 

Várias pesquisas nacionais e internacionais têm procurado estudar a questão da 

formação docente, focalizando saberes que os professores adquirem e/ou constroem ao longo 

do seu percurso profissional. Segundo Nunes (2001) a discussão em torno desse assunto 

começou a ganhar visibilidade no Brasil a partir da década de 1980, motivada pelo 

movimento de profissionalização do ensino. 

No bojo desse movimento, a questão do conhecimento dos professores era um tema 

em destaque, já que se buscava estabelecer um repertório de conhecimentos que garantissem a 

legitimidade da profissão. Num primeiro momento ocorreu uma ampliação quantitativa desses 

estudos e progressivamente as pesquisas voltadas para a temática dos saberes docentes se 

diversificaram tanto no que diz respeito aos enfoques e metodologias utilizados quanto no que 

se refere às disciplinas e aos quadros teóricos que serviram de referência ( Borges e Tardif, 

2001; Nunes, 2001). 

A prática pedagógica serviu de tema para as reformas educacionais na década de 1990, 

haja vista a busca de novos enfoques teóricos e metodológicos na pesquisa educacional que 

levassem a uma maior compreensão da prática pedagógica e dos saberes pedagógicos e 

epistemológicos relacionados ao conteúdo escolar a ser ensinado e aprendido. 

Além dessa vertente, nesse mesmo período, pesquisas buscavam também promover a 

valorização do “papel do professor, destacando a importância de se pensar a formação numa 

abordagem que vá além da acadêmica, envolvendo o desenvolvimento pessoal, profissional e 

organizacional da profissão docente” (Nunes, 2001). 

Configura-se, assim, uma tendência para a profissionalização e nesse contexto o 

professor passa a ser focalizado também pelos “saberes expertos eficientes que lhe permitam 

com toda a consciência, organizar as condições ideais de aprendizagem para os alunos” em 

seu trabalho cotidiano, apoiando-se num “repertório de conhecimentos validado pela pesquisa 

e suscetível de garantir a legitimidade e a eficácia de sua ação” (Borges e Tardif, 2001). 

Conforme a tendência para a profissionalização, as pesquisas sobre o conhecimento 

dos professores, a identidade profissional e profissionalização docente se desenvolveram e, de 
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certa forma, influenciaram as reformas educacionais relacionadas com a formação docente em 

vários países, inclusive no Brasil: Freitas (2002); Pimenta (1999); Nóvoa (1997); Ludke 

(2005); Tardif, (2000). 

Esse movimento geral por reformas educacionais se deu no Brasil impulsionado pelas 

mobilizações em torno dos debates do Capítulo da Educação na Constituição de 1988, 

ampliando-se nos embates políticos da elaboração da LDB de 1996, que motivaram muitas 

discussões e permitiram os mais variados confrontos conceituais, em torno dos “parâmetros e 

diretrizes curriculares para os diversos níveis de ensino até chegar a medidas de 

descentralização do sistema e participação coletiva, sem deixar de lado a busca de controle de 

resultados escolares, entre outros” (Therrien, 2001). 

Essas reformas impulsionaram a formulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB, 9394/96) que instituiu o desenvolvimento de políticas públicas como o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF), os Programas de 

Avaliação dos Sistemas de Ensino (Educação Básica e Ensino Superior), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais e a Proposta de Formação dos Profissionais da Educação Básica, 

sendo definida uma política de formação dos profissionais da Educação Infantil, dos 

professores das primeiras séries do Ensino Fundamental e dos professores das séries finais do 

Ensino Fundamental e Médio, realizada nos cursos de licenciaturas. 

Houve vários desafios para elevar a formação de professores da educação infantil e 

series iniciais do Ensino Fundamental em nível superior, nas quais os Institutos de Educação 

Superior e as faculdades, departamentos e centros de educação procuraram elaborar respostas 

no sentido de organizar um novo curso de pedagogia. Neste sentido, o professor das séries 

iniciais do Ensino Fundamental tido como professor polivalente, deveria receber além de 

formação pedagógica básica, o domínio de conteúdos disciplinares fundamentais e ter 

formação para a gestão educacional ou para a assessoria pedagógica. (Freitas, 2002;  Therrien, 

2001). 

Segundo Borges e Tardif (2001) essas reformas colocaram em evidência a questão dos 

saberes docentes e das competências na formação dos futuros professores brasileiros, buscou-

se, a partir de então, um novo referencial para a formação de professores que reconheça o 

docente como um profissional, sendo natureza de seu trabalho definida: 
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[...] em função do entendimento de que o professor atua com e nas relações 

humanas, que a gestão de sala de aula, tarefa que é de sua responsabilidade 

por excelência, exige o confronto com situações complexas e singulares, 

cuja solução nem sempre é dada a priori, mas que requerem soluções 

imediatas, que o futuro professor precisa dominar certas competências e 

saberes para agir individual e/ou coletivamente, a fim de fazer face às 

especificidades de seu trabalho. (BORGES e TARDIF, 2011, p. 15). 

 

Nesse sentido, tanto a formação inicial quanto a continuada devem contemplar: (1) o 

conhecimento sobre as crianças, adolescentes, jovens e adultos; (2) o conhecimento sobre as 

dimensões culturais, sociais e políticas da educação; (3) a cultura geral profissional; (4) o 

conhecimento para a atuação pedagógica e (5) o conhecimento experiencial contextualizado 

na ação pedagógica. (Borges e Tardif, 2011) 

Apesar de haver algumas variações entre os países, as reformas educacionais, 

incluindo o caso brasileiro, apresentam certos objetivos e princípios em comum e que são 

apontados por Borges e Tardif, tais como: 

 

 Conceber o ensino como uma atividade de alto nível que se apoia num sólido 

repertório de conhecimentos, assim como outras profissões, como a medicina e o 

direito, consideradas superiores; 

 Considerar o fato de que os professores produzem saberes específicos ao seu próprio 

trabalho e são capazes de decidir sobre suas próprias práticas, se caracterizando como 

“prático-reflexivos” aptos a refletirem sobre si mesmos e sobre suas práticas; 

 Considerar a prática profissional como um lugar original de formação e produção de 

saberes pelos práticos, ou seja, os professores; 

 Instaurar normas de acesso à profissão; 

 Estabelecer uma ligação entre as instituições universitárias de formação de professores 

e as escolas. 

 

Tendo como base os objetivos e princípios apontados, passa-se a defender uma 

mudança na formação de professores, apoiada nos saberes da ação, nos docentes experientes e 

eficazes, e nas práticas profissionais – elementos esses que passam a ocupar o lugar do 

enfoque privilegiado que antes era dado aos conteúdos, às disciplinas e à pesquisa na 

formação universitária. 
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Borges e Tardif (2001) chamam a atenção para o fato de que a questão dos saberes 

docentes têm um percurso mais lento e sinuoso na pesquisa brasileira e nas ciências da 

educação, principalmente no âmbito do ensino e na formação de professores. No entanto, 

vários autores têm se dedicado a este tema, abordado tanto pelo campo da didática quanto do 

currículo. 

 Com base na produção acadêmica, percebe-se que esta temática vem se tornando cada 

vez mais significativa, aparecendo como 

 

um dos vieses de análise que tem iluminado o debate em pesquisas que 

investigam as representações e/ou concepções e/ou crenças que os docentes 

possuem de sua prática pedagógica e do ensino; em pesquisas que estudam 

as representações e/ou metáforas que os estudantes, professorandos, 

possuem e constroem do trabalho docente, em estudos que buscam analisar a 

prática pedagógica e a formação dos e nos saberes de professores experientes 

e/ou iniciantes, em estudos que analisam as trajetórias e o desenvolvimento 

socioprofissional dos professores, em estudos que buscam compreender a 

formação inicial do capital pedagógico e da identidade profissional docente, 

em estudos que procuram captar os processos de formação de professores 

artistas-reflexivos e as implicações socioculturais e político-pedagógicas que 

determinam a identidade e a construção de saberes de estudantes 

universitários trabalhadores, que se preparam para o magistério (BORGES e 

TARDIF, 2011, p. 17). 

 

Conforme o exposto por Borges e Tardif (2001), os estudos sobre os saberes docentes, 

cada vez mais se constituem numa possibilidade de se analisar os processos de formação e 

profissionalização dos professores, se inserindo no movimento internacional das reformas 

pela profissionalização, objetivando revelar os saberes que os docentes têm produzido em seu 

contexto de trabalho. 

 Examinando os estudos referentes às políticas de ciclos no Brasil, Barreto (2005) 

verifica que, segundo os professores, a infraestrutura e o apoio que deveriam acompanhar as 

propostas de ciclo nunca chegaram a conferir o suporte necessário ao trabalho que eles 

deveriam realizar e o que se pode depreender é que ninguém sabe o que e como fazer para que 

os alunos anteriormente retidos no pórtico da escola e que dela se evadiam após múltiplas 

repetências, comecem agora a aprender. 

 Lessard  aponta também a relação entre esses desafios e o surgimento, nas décadas de 

1980 e 1990, das propostas de formação de professores que passam a se referir aos saberes 

docentes, aos saberes da experiência, a insistir sobre o professor que reflete sobre a própria 
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prática e que pesquisa sobre ela. Ao mesmo tempo Perrenound (1999) procura aliar 

fortemente a formação docente ao desenvolvimento de competências. Em ambas, as propostas 

à referência aos saberes contextualizados é uma constante. 

 Segundo Barreto (2005), o discurso do professor reflexivo se dissemina amplamente 

entre nós e é endossado por estudiosos brasileiros, que passam a incentivar as pesquisas 

docentes acerca da sua prática. 

 O motivo pelo qual o professor é chamado a refletir e a pesquisar sobre a própria 

prática é justamente o fato de que a prática coloca problemas para os quais muitas respostas 

não estão dadas, o que leva essas políticas de currículo a acionar os saberes da experiência, os 

saberes de contexto, tal como assinala Lessard (2010).  

 O acento das políticas na aprendizagem dos alunos e nas práticas escolares pode ter 

um papel positivo ao incitar a revisão das propostas educativas nas escolas e também nos 

cursos de licenciatura e pedagogia, geralmente distantes das demandas do trabalho docente. 

Mas pode também resvalar para um pragmatismo reducionista que descura das articulações 

com o conhecimento teórico e a mediação pedagógica (Barreto, 2005). 

 

2.2 Conceitualização e principais características dos saberes docentes  

 

 Shulman (1987), na década de 80 do século XX, foi um dos precursores dos estudos 

sobre os saberes docentes. Seus estudos, conhecidos pelo nome de knowledge base, serviram 

de referência para as reformas educativas americanas durante a década de 1990. O objetivo do 

autor consistia em mapear os diferentes programas de pesquisa sobre o ensino e suas 

respectivas abordagens, indicando perspectivas futuras para pesquisas, a partir das lacunas 

deixadas por programas anteriores. 

Dessa forma o autor   identificou cinco programas de pesquisa sobre o ensino e sobre a 

docência, a saber: (1) as pesquisas processo-produto, que correlacionam o desempenho dos 

docentes e as capacidades subsequentes adquiridas pelos alunos; (2) o programa Academic 

learning time que vincula o desempenho do docente com o tempo de aprendizagem dos 

alunos; (3) o programa sobre a cognição dos alunos, relacionado também com as ações dos 

docentes; (4) o classroom ecology, objetiva extrair o sentido que os estudantes e os docentes 

dão às suas ações e ao ensino propriamente dito; (5) o programa a respeito da cognição dos 
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professores, que estuda os pensamentos dos docentes em relação às suas ações (Borges, 

2001). 

Além desses cinco programas, Shulman (1987) propôs outro, destinado a investigar a 

natureza do conhecimento que os professores têm sobre a matéria que ensinam. Nessa 

direção, as pesquisas identificaram três tipos de conhecimentos que os professores possuem: o 

conhecimento da matéria ensinada, o conhecimento pedagógico da matéria ensinada e o 

conhecimento curricular. A partir de seus estudos foi possível a consolidação do knowledge 

base, amparado “numa perspectiva compreensiva da cognição e das ações dos docentes 

quanto ao desenvolvimento de projetos, atividades, teorias implícitas e explicitas” utilizadas 

pelos professores em seu trabalho, além das concepções acerca da matéria ensinada, do 

currículo e do programa (Borges, 2001). 

O knowledge base ou conhecimento-base do professor compreende, então, para 

Shulman (1987), esses três domínios: 

 

1) O conhecimento da matéria ensinada: refere-se à quantidade e 

organização do conteúdo na mente do professor, englobando o domínio do 

conteúdo específico pelo qual o professor tem a responsabilidade de dominar 

para bem desempenhar sua profissão. Nesse sentido, Shulman reitera que os

 professores não devem apenas ser capazes de definir para os alunos as 

verdades no âmbito das disciplinas, mas também e principalmente, 

possuírem a capacidade de planejar, organizar, avaliar e ainda estarem 

atentos ao comportamento dos alunos. 

2) O conhecimento pedagógico da matéria ensinada: consiste numa 

combinação entre o conhecimento da matéria e o modo de ensiná-la. Para 

Shulman, este tipo de conhecimento inclui “a compreensão sobre o que 

significa ensinar um tópico particular, assim como o conhecimento sobre os 

princípios e técnicas requeridas para refazê-lo, ou seja, a forma de 

representar e formular a matéria para torná-la compreensível para os alunos” 

(1987). 

3) O conhecimento curricular: se relaciona com os conteúdos a serem 

ensinados, bem como as diferentes formas de abordar tais conhecimentos. 

Neste contexto, espera-se que um professor considerado experiente possua 

conhecimentos sobre alternativas curriculares para facilitar o processo de 

ensino e aprendizagem.  

 

   Além desses conhecimentos, os professores devem ser capazes de desenvolver um 

processo de reflexão e avaliação sobre o processo de ensino e aprendizagem, que é 

denominado por Shulman (1987) como um “processo de aprendizagem por meio da 

experiência”, ou seja, é aquilo que o professor faz quando analisa o ensino e a aprendizagem 
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que ocorreu e a partir de então, reconstrói os eventos, as emoções e as realizações. Apesar de 

sua contribuição, a abordagem dos conhecimentos desenvolvida por Shulman recebeu críticas 

pelo fato de ser considerada como voltada apenas para o conteúdo a ser ensinado, 

desconsiderando o conhecimento epistemológico da matéria. 

Nessa direção, Fiorentin (2011) alerta para a importância da reflexão epistemológica do 

professor sobre a matéria a ser ensinada. Para esse autor, o professor deve também ter um 

domínio substantivo e epistemológico da matéria, isto é, um domínio relacionado à natureza e 

aos significados dos conhecimentos, ao desenvolvimento histórico das ideias, ao que é 

fundamental e secundário, aos diferentes modos de organizar os conceitos e princípios básicos 

da disciplina, e às concepções e crenças que os sustentam e legitimam. O domínio substantivo 

e epistemológico contribui para que o professor tenha 

 

[...] autonomia intelectual para produzir seu próprio currículo, constituindo-

se efetivamente como um mediador entre o conhecimento historicamente 

produzido e aquele - o escolar reelaborado e relevante socioculturalmente - a 

ser apropriado/construído pelos alunos. (FIORENTIN, 2001, p. 316). 

 

Com o objetivo de melhorar seu desempenho em sala de aula, o professor deve levar em 

conta tanto o domínio do conteúdo quanto a reflexão epistemológica. Isto se dá porque cada 

professor concebe os conteúdos de ensino de uma maneira pessoal e isso se reflete na forma 

como são selecionados e reelaborados didaticamente em saber escolar e, finalmente, 

problematizados em sala de aula. 

Para Tardif (2001) os saberes docentes possuem um sentido amplo na medida em que 

englobam o saber, o saber-fazer e o saber-ser. Os conhecimentos científicos e didático-

pedagógicos para a prática se relacionam à gestão da sala de aula  e às atitudes dos 

professores. Neste sentido, conforme sua natureza, os saberes que os professores apresentam 

são temporais, plurais, compostos, heterogêneos. Primeiramente, caracteriza os saberes 

docentes como temporais, uma vez que, 

[...] são utilizados e se desenvolvem no âmbito de uma carreira, isto é, ao 

longo de um processo temporal de vida profissional de longa duração na 

qual intervêm dimensões indentitárias, dimensões de socialização 

profissional e também fases e mudanças. (TARDIF, 2000, p.217). 
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Complementando este pensamento, Borges (2004, p. 83) assinala que a temporalidade 

dos saberes diz respeito ao desenvolvimento de uma carreira. A carreira, por sua vez, consiste 

em um processo de socialização, por meio do qual os indivíduos incorporam as práticas e as 

rotinas institucionalizadas das equipes de trabalho. Para tanto, as equipes de trabalho 

requerem a adequação dos indivíduos, no caso, os professores, às suas práticas e rotinas, pois 

se os mesmos não souberem viver em uma escola, não saberão como ensinar em sala de aula. 

Quando se leva em conta as interações entre os indivíduos e as realidades sociais 

representadas pelas ocupações, a análise da carreira apoia-se no estudo de dois tipos de 

fenômenos solidários, definidos por Tardif como a “institucionalização da carreira” e sua 

“representação subjetiva entre os atores”. 

A institucionalização da carreira se refere a uma realidade social e coletiva, na qual os 

indivíduos que a exercem são membros de categorias coletivas de atores que os precederam e 

seguiram a mesma trajetória ou trajetória similar. Portanto, o fato de ter uma ocupação 

significa que os indivíduos necessitam desempenhar papéis para os quais existem normas 

(implícitas e/ou explícitas, formais e/ou informais) e que, por sua vez, abrangem atitudes e 

comportamentos estabelecidos pela tradição ocupacional e por sua cultura. 

A segunda dimensão é denominada por Tardif de subjetiva da carreira, porquanto 

denota o fato de que os indivíduos  

 

“[...] dão sentido à sua vida profissional e se entregam a ela como 

atores cujas ações e projetos contribuem para definir e construir sua 

carreira” -. Dessa forma, a carreira surge como resultado do encontro 

entre a ação dos indivíduos e as normas e papéis que derivam da 

institucionalização das ocupações. Estes papéis devem ser 

interiorizados pelos indivíduos para que possam bem desempenhar sua 

profissão. Ao mesmo tempo, os indivíduos, por meio de sua ação, 

contribuem para remodelar as normas e papéis institucionalizados, 

conferindo à carreira o caráter de produto das “[...] transações 

contínuas entre as interações dos indivíduos e as ocupações”, que 

possuem a capacidade de modificar a trajetória dos indivíduos assim 

como as ocupações assumidas por eles. (TARDIF, 2000, p.  225). 

 

Além disso, a dimensão temporal dos saberes docentes se dá não somente porque estes 

são adquiridos “no e com o tempo”, mas também, porque são abertos, porosos, permeáveis e 

incorporam ao longo do processo de socialização e da carreira “experiências novas, 
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conhecimentos adquiridos em pleno sucesso, um saber-fazer remodelado em função das 

mudanças de prática, de situações de trabalho” (Tardif, 2000). Assim sendo, para 

compreender os saberes docentes é preciso, antes, compreender a sua evolução, bem como 

suas transformações e sedimentações sucessivas durante a história de vida dos professores e 

de sua carreira que, por sua vez, estão em constante mudança. 

Borges (2004), também classifica os saberes docentes como heterogêneos, compostos 

e plurais. São plurais porque se originam de fontes sociais diversas, reunindo saberes 

diferentes e heterogêneos, como os processos cognitivos dos docentes durante a planificação 

ou ação em sala de aula; compreendem os saberes dos conteúdos, os saberes pedagógicos e 

curriculares; os saberes científicos e os saberes a ensinar; abarcam as preconcepções que os 

docentes ou futuros docentes têm sobre o ensino; correspondem a saberes pessoais, 

biográficos, experienciais e práticos; dizem respeito a esquemas de ação e ao5 habitus; 

agrupam saberes constituídos e saberes experienciais; abrangem a gestão da classe e a gestão 

dos conteúdos e também incorporam ideologias pedagógicas e educacionais. 

 Pelo fato de ser originado de diversas fontes, o saber que o professor possui encontra-

se para Tardif (2000) “... na confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história 

de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos 

lugares de formação, etc.”. 

Conforme mostra o quadro 2, a seguir, os saberes docentes são de diferentes ordens e 

originados de varias fontes. Começam a ser adquiridos ainda no período de escolarização e se 

estendem por todo o exercício da profissão. Além do mais, estes saberes também são 

integrados ao trabalho docente das mais variadas formas, seja no convívio com colegas 

durante a formação inicial, seja na socialização dos professores na instituição em que 

                                                 

5 O conceito de habitus surge da necessidade empírica de apreender as relações de afinidade entre o 

comportamento dos agentes e as estruturas e condicionamentos sociais. Habitus é aqui compreendido como: 

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, 

funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a 

realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...] O 

habitus apresenta-se por meio de dois componentes: o ethos, correspondente aos valores interiorizados que 

direcionarão a conduta do agente, e a hexis, ligada à linguagem e à postura corporal. Hexis e ethos, 

constituídos dentro de determinado contexto social, revelam, respectivamente, as especificidades do indivíduo e 

as da classe social a que pertence. A formação e manutenção do habitus torna-se assim fundamental no 

processo de reprodução social. (BOURDIEU, 1983b, p. 65).  
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trabalham, seja visando à resolução dos problemas práticos do cotidiano e ainda como 

resultado da sua experiência profissional. 

 

Quadro 2: Os saberes docentes  

Saberes dos professores  Fontes sociais de aquisição  Modos de integração no 

trabalho docente 

Saberes pessoais dos 

professores  
Família, ambiente de vida, a 

educação no sentido latu etc. 
Pela história de vida e pela 

socialização primária  

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior 

A escola primária e 

secundária, os estudos pós-

secundários não 

especializados 

Pela formação e pela 

socialização pré-profissionais 

Saberes provenientes da 

formação profissional para o 

magistério 

Os estabelecimentos de 

formação de professores, os 

estágios, os cursos de 

reciclagem etc. 

Pela formação e pela 

socialização profissional nas 

instituições de formação de 

professores 

Saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos 

usados no trabalho  

Na utilização das ferramentas 

dos professores: programas, 

livros didáticos, cadernos de 

exercícios, fichas etc. 

Pela utilização das 

ferramentas de trabalho, sua 

adaptação às tarefas  

Saberes provenientes de sua 

própria experiência na 

profissão, na sala de aula e 

na escola 

A prática do oficio na escola 

e na sala de aula, a 

experiência dos pares etc. 

Pela prática do trabalho e 

pela socialização profissional 

Fonte: (TARDIF, 2000, p. 215) 

Tardif (2005) considera que durante o exercício da docência os professores adquirem e 

mobilizam diversos tipos de saberes docente. Para tanto, apresenta uma classificação:  os 

saberes da formação profissional são aqueles transmitidos pelas instituições de formação 

profissional e passam a ser incorporados à prática docente; os saberes disciplinares são mais 

específicos, relacionados aos diversos campos do conhecimento, aos saberes de que dispõe a 

nossa sociedade, tais como se encontram nas universidades, sob a forma de disciplinas, no 

interior de faculdades e de cursos distintos; os saberes curriculares, por sua vez, 

correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição 

escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como 

modelos da cultura erudita e de formação para a cultura erudita sob a forma de programas 

escolares que os professores devem aprender e aplicar, e os saberes da experiência que são 

resultantes da experiência do professor e se referem ao conjunto de saberes adquiridos por 
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meio da prática da profissão docente, podendo servir de referenciais para sua orientação 

profissional, eles se caracterizam como a síntese de várias fontes de saberes provenientes da 

história de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, 

das universidades etc. Ou seja, o professor ideal é para Tardif,  

 

[...] 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 dos alunos. (TARDIF, 2005, p. 39). 

 

Outro fator considerado para Borges (2004) quanto aos saberes, é por  serem 

compostos, já que integram saberes com determinado grau de objetivação e precisão, por um 

lado e, de outro, pelo seu caráter subjetivo e impreciso. 

Além das características apontadas acima quanto aos saberes docentes, é oportuno 

destacar duas outras, descritas por Borges e igualmente importantes no contexto da presente 

investigação. A primeira se refere à ideia de que os saberes são situados e a segunda diz 

respeito ao fato de eles se encontrarem enraizados na experiência individual e coletiva dos 

professores. 

Borges (2004) afirma que os saberes são situados, partindo do pressuposto de que só 

podem ser compreendidos em relação ao seu próprio trabalho, porque o conjunto de saberes 

apropriados pelos professores são desenvolvidos em decorrência da natureza do seu trabalho, 

em situações, condições, exigências e com os recursos e as relações inerentes a essa atividade. 

Desse modo, os saberes possuem caráter individual porque os professores 

desenvolvem um conjunto de conhecimentos diferentes uns dos outros, que apenas ganham 

sentido no desempenho de seu trabalho e por causa de seu trabalho.  

O conhecimento passa a ser vinculado à figura do trabalhador e ao seu trabalho, porém 

sem desconsiderar um processo de socialização mais amplo e a necessidade de se ter uma 

visão contextualizada da atividade docente. Outro ponto levantado por Borges faz referência à 

ideia de que o conhecimento profissional dos professores traz consigo as marcas de seu 

trabalho, sendo ao mesmo tempo “um produto moldado no e pelo trabalho”. 

A contribuição de Gauthier (1998) acerca dessa temática destaca que o saber docente 

se caracteriza por sua particularidade, ou seja, ser adquirido para e/ou no trabalho e 

mobilizado visando a uma tarefa ligada ao ensino. Assim sendo, há alguns aspectos apontados 
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que caracterizam o saber docente, tais como: (1) são adquiridos em parte numa formação 

universitária específica; (2) a aquisição de tais saberes vem acompanhada da socialização 

profissional associada à experiência da prática docente; (3) são mobilizados numa instituição 

especializada, como a escola; (4) são utilizados no âmbito de um trabalho, ou seja, o ensino; 

(5) se amparam na tradição da profissão. 

Dessa forma, o autor afirma que os saberes docentes estão diretamente ligados ao 

universo de trabalho do professor, em razão de o ensino ser uma atividade voltada para o 

outro, ou seja, os alunos, fator determinante na prática do seu trabalho. A atividade docente 

encontra-se estruturada em dois grandes grupos de funções, considerados pelo autor  como os 

centrais da profissão, sendo o primeiro ligado à transmissão da matéria, isto é, dos conteúdos, 

ao uso do tempo, à avaliação e o segundo ligado à gestão das interações na sala de aula, 

envolvendo a disciplina, a motivação, o manejo de sala etc. Por esse motivo, o objetivo da 

prática docente consiste em fazer com que estas duas categorias de atividade  convirjam da 

forma mais adequada possível. 

A segunda característica destacada por Borges (2004) considera que os saberes são 

enraizados na experiência individual ou coletiva, vivenciada pelos docentes em seu contexto 

de trabalho. Tais saberes se relacionam aos “casos, estratégias, saberes acumulados e 

partilhados entre um grupo profissional ao longo dos anos”, são saberes provenientes da 

prática docente bem como da pesquisa em educação.  

Nessa perspectiva, Therri (1993) defende a ideia de que o docente deve ser 

considerado como um “sujeito epistêmico em ação”, na medida em que seus saberes lhe 

oferecem condições para o estabelecimento de uma relação dialética com os diversos 

componentes da prática social e pedagógica. Portanto, o professor deve ser capaz de manter 

uma relação ativa “... com os diferentes saberes que ele integra à sua prática, interpretando e 

adaptando os programas escolares de modo criativo” buscando, tanto em sua formação quanto 

em sua experiência, os elementos necessários para seu desempenho, tendo a possibilidade de 

adequá-las às situações cotidianas.  

Os saberes docentes definidos por Tardif (2005) são também abordados por Gauthier 

(1988) com vistas a determinar um repertório de conhecimentos próprios ao ensino, que não 

abarcam todo o saber dos professores, “mas somente aquela porção formalizável oriunda da 

prática na sala de aula e necessária à profissionalização da atividade docente”, relacionados 
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aos saberes produzido pelos docentes no exercício de sua profissão. O autor concebe o ensino 

como a mobilização de vários saberes que formam uma espécie de reservatório no qual o 

professor se abastece para responder às exigências específicas das situações práticas. 

Este reservatório elaborado por Gauthier (1998) compreende: (1) os saberes 

disciplinares (a matéria) se referem aos saberes produzido pelos pesquisadores e cientistas nas 

diversas disciplinas científicas e ao conhecimento por eles produzido a respeito do mundo; (2) 

os saberes curriculares (o programa) são os saberes selecionados e organizados pela escola, 

transformados em um conjunto de conhecimentos que são ensinados nos programas escolares; 

(3) os saberes da ciência da educação, são saberes que servem de base para informar o 

professor sobre as várias nuanças de seu ofício e da educação como um todo; (4) os saberes da 

tradição pedagógica (os usos) consistem naqueles saberes que os professores têm acerca do 

que é o ensino e do que consiste dar aulas. Estes saberes podem ser adaptados e modificados 

por meio do saber experiencial; (5) os saberes experienciais (a jurisprudência particular) se 

estabelecem como produtos das próprias experiências dos docentes; (6) os saberes da ação 

pedagógica (o repertório de conhecimentos do ensino ou a jurisprudência pública validada) 

são os saberes docentes a partir do momento em que se tornam públicos e são testados através 

de pesquisas realizadas em sala de aula. 

O autor defende a necessidade de haver um saber teórico sobre o ensino e que uma 

parte desse saber seja elaborada a partir da prática na sala de aula e comprovada pela 

pesquisa. Para ele, um repertório de conhecimentos deve resultar do exame daquilo que os 

professores fazem realmente na sala de aula, com o propósito de identificar os saberes que 

mobilizam para exercer sua atividade. Neste sentido, o saber experiencial, para Gauthier 

(1998) envolve a experiência e o hábito, mediante os quais o professor realiza “julgamentos 

privados, elaborando ao longo do tempo uma espécie de jurisprudência composta de truques, 

de estratagemas e de maneiras de fazer que, apesar de testadas, permanecem em segredo”. 

Pimenta (1999) também propõe uma classificação dos saberes docentes, identificando 

três tipos diferentes: da experiência; do conhecimento e o saber pedagógico. (1) O saber da 

experiência engloba tanto os saberes da experiência enquanto alunos, daqueles que chegam à 

formação inicial, como os saberes “que os professores produzem no seu cotidiano docente, 

num processo permanente de reflexão sobre sua prática, mediatizada pela de outrem, seus 

colegas de trabalho, os textos produzidos por outros educadores”; (2) o conhecimento abarca 
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uma revisão do papel da escola na transmissão dos conhecimentos e as suas especificidades 

no contexto atual, na qual o papel do professor consiste em “proceder à mediação entre a 

sociedade da informação e os alunos, no sentido de possibilitar-lhes pelo desenvolvimento da 

reflexão adquirir a sabedoria necessária à permanente construção do humano”;  (3) O saber 

pedagógico juntamente com os saberes da experiência e os científicos podem ser confrontados 

e reelaborados a partir da prática. As situações práticas para Pimenta contêm elementos muito 

importantes, tais “como a problematização, a intencionalidade para encontrar soluções, a 

experimentação metodológica, o enfrentamento de situações de ensino complexas, as 

tentativas mais radicais, mais ricas e mais sugestivas de uma didática inovadora, que ainda 

não está configurada teoricamente”. 

Portanto, no contexto dessas ideias de Pimenta, é possível encontrar fundamentos para 

o presente estudo, uma vez que, segundo a autora torna-se cada vez mais evidente a 

necessidade de estudo e documentação das práticas, focalizadas em seu ambiente natural, a 

fim de melhor compreender as teorias que norteiam o trabalho docente, bem como quais são 

os mecanismos que os professores utilizam em seu cotidiano, visando alcançar seus objetivos. 

Ao se deparar com as situações do dia-a-dia, o professor constrói seu saber, lançando 

mão de conhecimentos que possui, de uma maneira original, e até certo ponto criativa, 

objetivando a resolução dos problemas postos pela prática e assim definindo a sua forma de 

exercer a docência. 

Azzi (1999) define o saber que o professor constrói em seu cotidiano como um saber 

pedagógico, de acordo com seu pensamento, o saber “[...] constitui-se numa fase de 

desenvolvimento do conhecimento, onde apesar de existir já na autoconsciência do saber é a 

fase que o homem apenas sabe que sabe, mas não sabe ainda como chegou a saber”. Apesar 

do professor ser considerado, na maioria das vezes como um simples executor de tarefas ou 

saberes elaborados por outros profissionais, pode-se dizer ainda que ele “é alguém que 

também pensa o processo de ensino”. Isto se dá porque a todo o momento do trabalho os 

professores necessitam assumir as mais variadas e conflitantes posturas que requerem deles 

um saber, um saber ser e um saber fazer a partir de um exercício de elaboração e construção 

de novos saberes que possam atender às necessidades atuais da educação e não pensados 

previamente por técnicos e especialistas. 
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2.3 A Relação: Professores com seus saberes e saberes experienciais 

 

Embora necessitem dominar e transmitir os saberes disciplinares e curriculares para 

bem exercer sua função, os professores mantêm uma relação de exterioridade com tais 

saberes. Isto acontece porque o corpo docente não é responsável pela definição nem pela 

seleção dos saberes que a escola e a universidade transmitem. Tais saberes já se encontram 

praticamente determinados em sua forma e conteúdo, por meio da tradição cultural e dos 

grupos produtores de saberes sociais, como os pesquisadores ligados a universidades, e 

incorporados à prática docente mediante os Parâmetros Curriculares Nacionais, as disciplinas, 

os programas escolares, os currículos, das matérias, os livros didáticos e os conteúdos a serem 

transmitidos. 

Segundo Fiorentini (2001) há um distanciamento e estranhamento entre os saberes 

científicos praticados/produzidos pela academia e aqueles praticados/produzidos pelos 

professores em sua prática, ocasionados pela relação que os professores e acadêmicos mantém 

com estes saberes. Esta relação decorre de um tipo de cultura profissional marcada ora pela 

racionalidade técnica ao supervalorizar o conhecimento teórico em detrimento do prático ora 

por um pragmatismo praticista ou ativista que recusa a formação, bem como a reflexão teórica 

e filosófica. 

A prática docente é vista então, como um processo de aprendizagem pelo qual os 

professores têm a possibilidade de aprimorar sua função anterior e adaptá-la à profissão, 

procurando conservar apenas aquilo que contribui para a resolução de problemas da prática 

educativa. Na medida em que os professores constroem os saberes da experiência no exercício 

da docência, todos os demais poderão ser retraduzidos por eles, na forma de habitus, ou seja, 

de um estilo pessoal de ensino, em “truques do ramo”, em traços de personalidade, que se 

expressam por um “saber-ser e de um saber-fazer pessoais e profissionais validados pelo 

trabalho cotidiano” (Tardif, 2005). 

Tardif define a prática docente como  

 

[...] um processo de aprendizagem profissional, uma vez que o ensino ocorre 

num contexto formado por vários tipos de interações, resultando em 

problemas teóricos e principalmente, problemas práticos que exigem dos 

professores “certa parcela de improvisação e de habilidade pessoal, assim 
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como a capacidade de enfrentar situações mais ou menos transitórias e 

variáveis”. (TARDIF, 2005, p. 181). 

 

Tanto a noção de saberes da experiência quanto de habitus fazem parte de um 

conjunto de elementos que estruturam a epistemologia da prática. A epistemologia da prática 

baseia-se no pressuposto de que a “prática profissional constitui um lugar original de 

formação e de produção de saberes pelos práticos”, uma vez que é portadora de condições e 

de condicionantes específicos que não podem ser reproduzidos de forma artificial, tanto em 

laboratórios de pesquisa quanto por meio da teoria ministrada pelas universidades (Tardif , 

2005). 

Nesta perspectiva, a prática docente para Ghedin (2005) “se torna o núcleo vital da 

produção de um novo conhecimento, dentro das práxis”, ou seja, os saberes experienciais e a 

cultura se erigem e se constituem como o centro do saber docente. A partir dele os procuram 

“transformar suas relações de exterioridade com os saberes em relação à interioridade de sua 

prática”. Por conseguinte, os saberes experienciais são produzidos por meio da prática 

refletida, uma vez que a experiência docente consiste num espaço “gerador e produtor de 

conhecimento”. No entanto, para que isto seja possível deve haver um constante diálogo entre 

a teoria e a prática, ou seja, na ação e reflexão sobre a mesma é que se dá a construção de 

conhecimentos. Por conseguinte, faz-se mister formar um profissional crítico-reflexivo e 

investigador de sua prática haja vista que o desempenho da profissão também se constitui em 

oportunidades de intensa aprendizagem e formação. 

Sob esse paradigma a teoria recebida na formação inicial deve articular-se às reais 

condições de exercício da profissão docente, assim como com sua evolução e construção nas 

últimas décadas. Por esta razão, para a formação de um profissional que saiba refletir sobre 

sua prática deve-se acrescentar a capacidade de inovação, o olhar crítico e a teoria que, 

devidamente ordenados, oferecem elementos que deem aos professores condições de “analisar 

as situações de ensino e as reações dos alunos, como também as suas, e capaz de modificar, 

ao mesmo tempo, seu comportamento e os elementos da situação, a fim de alcançar os 

objetivos e ideais por ele fixados” (Tardif, 2005). 

Pelo fato de dar maior ênfase ao processo de aquisição/construção de saberes 

profissionais pelos professores durante o exercício da docência, apontou de forma mais 

específica os saberes experienciais, ou seja, aqueles saberes que os docentes são capazes de 
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construir quando desempenham sua profissão, “baseados em seu trabalho cotidiano e 

conhecimento de seu meio” (Tardif, 2005). 

Tardif (2005) afirma que os saberes experienciais são formados por todos os demais 

saberes sendo retraduzidos, “polidos” e submetidos às certezas construídas na prática e na 

experiência. Trata-se de um saber que possibilita ao professor organizar e conduzir o seu 

ensino de forma a possibilitar que o aluno aprenda, se tornando assim o sujeito do processo de 

ensino e aprendizagem. Na medida em que os professores constroem saberes ao longo do 

exercício da docência mostram que são portadores de uma capacidade que extrapola o simples 

papel de executores, mas que também podem conduzir o processo educacional visando à 

melhoria da qualidade da educação. 

No entanto, Perrenoud (2002) diz que a experiência em si não produz saberes, e 

quando o trabalho docente se transforma numa rotina, não dá lugar para questionamentos e 

reflexões. Para ele, “a experiência só produz aprendizagem se estiver estruturada em 

conceitos, se estiver vinculada a saberes que a tornam inteligível e inserem-se em alguma 

forma de regularidade”. Neste caso, os saberes construídos a partir da experiência possuem a 

capacidade de guiar e refinar o olhar do professor durante a interação, de ajudá-lo a ordenar 

observações e relacioná-las a outros elementos do saber e a teorizar a experiência. 

Perrenoud (2002) enfatiza que se o professor não receber uma formação que lhe dê a 

capacidade para relacionar os saberes teóricos a situações singulares que acontecem a todo 

momento na sala de aula, seu conhecimento apenas se resumirá a saberes didáticos e 

pedagógicos necessários para serem aprovados em exames, mas não conseguirá mobilizá-los 

em sala de aula e, desse modo, enriquecê-los por meio da experiência. 

Gauthier (1998) relata que apesar da importância dos saberes para o desempenho do 

trabalho dos professores, as experiências vivenciadas por eles permanecem limitadas a cada 

da sala de aula. Por esse motivo, o saber da experiência pode ficar limitado a cada professor 

em particular, pelo fato de ser “feito de pressupostos e argumentos que não são verificados 

por meio de métodos científicos”. O autor ainda acrescenta o saber da ação pedagógica, 

definindo-o como 

 

[...] o saber experiencial dos professores a partir do momento em que se 

torna público e que é testado através de pesquisas realizadas em sala de aula. 

Os julgamentos dos professores e os motivos que lhes servem de apoio 
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podem ser comparados, avaliados, pesados, a fim de estabelecer regras de 

ação que serão conhecidas e aprendidas por outros professores. 

(GAUTHIER, p. 1998). 

 

Para que os saberes experienciais possam ser reconhecidos, torna-se imperativo que os 

professores “manifestem suas próprias ideias sobre os saberes curriculares, das disciplinas, e, 

sobretudo, sobre sua própria formação profissional”, submetendo seus saberes da prática 

cotidiana e da experiência vivida a um reconhecimento por parte dos outros grupos produtores 

de saberes, impondo-se assim como “produtores de um saber originado em sua prática e sobre 

o qual poderiam reivindicar um controle socialmente legítimo” (Gauthier, 1998). 

Os estudos sobre os saberes docentes se constituem numa possibilidade de se analisar 

os processos de formação e profissionalização dos professores, se inserindo no movimento 

internacional das reformas pela profissionalização, objetivando revelar os saberes que os 

docentes têm produzido em seu contexto de trabalho. 

 

2.4  Processo Ensino e Aprendizagem   

 

Imbernón (2006) defende a redefinição das Instituições educativas como espaço de 

construção de conhecimento e que a escola se constitua numa fonte de apoio e de ideias. 

Quando as escolas se tornam comunidades de aprendizagem que levem os professores a 

experimentarem aprendizagens de acordo com as exigências de políticas públicas e para 

observar práticas de ensino que auxiliem todos os alunos em suas aprendizagens significativas 

podem passar a ser vistas ainda como locais onde o professor aprende sua profissão, ou seja, 

nos quais adquire e constrói novos saberes (Mizukami, 2002). 

Não é mais possível organizar o espaço da sala de aula baseado numa revelação 

verticalizada entre professor e alunos. Estes devem ser sujeitos do processo de ensino-

aprendizagem e não meros repetidores de conteúdos prontos. A educação exige muito mais 

dos professores, é preciso saber, saber-ser, e saber-fazer, pois: 

 

Saber-ensinar supõe um conjunto de saberes e, portanto, um conjunto de 

competências diferenciadas. Para ensinar, o professor deve ser capaz de 

assimilar uma tradição pedagógica que se manifesta através de hábitos, 

rotinas e truques de oficio, deve possuir uma competência cultural oriunda 

da cultura comum e dos saberes do cotidiano que partilha com seus alunos 
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[...]. O saber-ensinar refere-se, portanto, a uma pluralidade de saberes. 

(TARDIF, 2002, p. 178).   

 

Placco e Souza (2006), fazendo uma abordagem sobre a aprendizagem do adulto 

professor, tratam da questão da construção de saberes pelos professores, lembrando que 

“aprender” denota vários significados, tais como: “adquirir conhecimento por meio do 

estudo”; “instruir-se”; “adquirir habilidade prática em”; “vir a ter melhor compreensão de 

algo”; “reter na memória, mediante o estudo, a observação ou a experiência”. Todas essas 

definições apontadas pelas autoras indicam a questão da aquisição de saberes e/ou 

conhecimentos resultantes do estudo ou do próprio exercício da docência. Para tanto os 

professores (aprendizes adultos) devem sempre estar em interação, compartilhando suas 

experiências, reinterpretando-as a fim de que realmente haja uma mudança qualitativa no 

trabalho docente. 

Freire (1996) também assinala que “não há docência sem discência...”, pois “...quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. É essa interação dialética 

professor-aluno, aluno-professor que torna a prática pedagógica um desafio maior e muito 

mais prazeroso, na qual se passa a estabelecer vínculos de amizade e respeito muito 

favoráveis ao processo ensino-aprendizagem. 

Por sua vez, Mizukami (2002) define o aprender a ensinar pelos professores como “um 

processo que envolve fatores afetivos, cognitivos, éticos, de desempenho” etc. Segundo esta 

autora, vários estudos sobre o pensamento do professor, sobre o ensino reflexivo, sobre a base 

de conhecimento para o ensino e sobre as teorias implícitas têm demonstrado que  

 

[...] aprender a ensinar é desenvolvimento e requer tempo e recursos para 

que os professores modifiquem suas práticas e que as mudanças que os 

professores precisam realizar de forma a contemplar novas exigências 

sociais e políticas vão além de aprender novas técnicas, implicando revisões 

conceituais dos processos educacional e instrucional e da própria prática. 

(MIZUKAMI, 2002, p. 48). 

 

 Para que possa estar em condições de aprendizagem o professor deve estar aberto para 

o novo, sabendo reconhecer-se, ter domínio da linguagem, flexibilidade e sensibilidade para 

com aquilo que acontece a sua volta. Placco e Souza (2006) alertam que é possível aprender 

de várias formas e por intermédio de múltiplas relações. No entanto, é só no grupo que ocorre 
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a interação capaz de favorecer a atribuição de significados, pela confrontação dos sentidos. 

No coletivo, portanto, os sentidos construídos com base nas experiências de cada um circulam 

e conferem ao conhecimento novos significados, quando partilhados. 

Considerando as necessidades dos alunos como base para as propostas educacionais, 

tanto a estrutura quanto o conteúdo dos processos de desenvolvimento profissional devem 

levar em conta o contexto em que as escolas se situam. Além disso, é preciso ter presente que 

a aprendizagem do adulto, no caso, o professor, se relaciona mais diretamente ao “prático que 

ao teórico e que um ambiente de apoio e crescimento profissional, assim como de 

acompanhamento em sala de aula são de extrema importância” (Mizukami, 2002). 

Neste sentido, Canário (1998) afirma que a escola é o lugar onde os professores 

aprendem e, embora tal aprendizagem não aconteça exclusivamente na escola é nela que se dá  

 

[...] um percurso pessoal e profissional de cada professor, no qual se 

articulam, de maneira indissociável pessoais, profissionais, organizacionais, 

o que supõe a combinação permanente de muitas e diversificadas formas de 

aprender. (CANÁRIO, 1998, p. 9). 

 

Haja vista que as situações profissionais vivenciadas pelos professores se dão na 

escola, ou seja, em uma instituição que abarca o coletivo, Canário (1998) defende a 

organização de processos coletivos de aprendizagem a fim de possibilitar o surgimento de 

novas competências coletivas, alimentadas, principalmente a partir de “recursos endógenos”, 

experiências individuais e coletivas, situações de trabalho sujeitas a um processo de 

inteligibilidade (Canário, 1998). 

Conforme o pensamento de Placco e Souza (2006) o processo de aprendizagem da 

docência envolve duas dimensões, como “aceitar que não se sabe tudo, que se sabe de modo 

incompleto ou impreciso ou menos errado” e estar sempre em busca de novos conhecimentos, 

na qual o professor é impulsionado pelo “prazer de descobrir, de criar, de inventar e encontrar 

respostas para o que se está procurando, para a conquista de novos saberes, ideias e valores “. 

Segundo as autoras, o professor é aquele sujeito capaz de aprender sempre, desde que esteja 

“inserido em um processo de formação para a docência, inicial ou contínua, em qualquer fase 

da carreira e dentro de ampla faixa etária, tendo como características a exploração 

proposicional da docência, explícita e/ou potencial”. 
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Todavia, a capacidade de aprender no exercício da docência ou de criar o próprio 

saber, fazem parte do perfil de um professor autônomo, com consciência crítica sobre sua 

função social capaz de compreender que a atividade docente “passa a ser orientada por 

escolhas, movida pelos objetivos estabelecidos a priori que, com o tempo vão se renovando e 

adquirindo novos significados”. No que tange à aquisição de conhecimento no exercício da 

docência, deve-se ter em mente que o saber docente se encontra “sempre ligado a uma 

situação de trabalho com outros (alunos, colegas, pais etc.) um saber ancorado numa tarefa 

complexa (ensinar), situado num espaço de trabalho (a sala de aula, a escola), enraizado numa 

instituição e numa sociedade (Placco e Souza, 2006). 

Segundo Luckesi (1999) o desenvolvimento do educando pressupõe o 

desenvolvimento das diversas facetas do seu ser humano: a cognição, a afetividade, a 

psicomotricidade e o modo de viver. Significa o desenvolvimento de sua capacidade 

cognoscitiva.  

À escola cabe trabalhar para o desenvolvimento das capacidades 

cognoscitivas do educando em articulação com todas as habilidades, hábitos 

e convicções do viver. Capacidades como as de analisar, compreender, 

sintetizar, extrapolar, comparar, julgar, escolher, decidir etc. Têm por 

suporte conhecimentos que, ao serem exercitados, produzem habilidades 

que, por sua vez, se transformam em hábitos. (LUCKESI, 1999,  p. 126). 

 

De acordo com Colom (2004), em educação, sempre teremos de saber para fazer e 

sendo essa a concepção epistemológica da teoria da educação, não há dúvidas de que a nova 

construção que a teoria educativa requer não pode ser feita teoricamente, mas sim 

praticamente. Com isso, abrimos um novo caminho para o sentido de construção do 

conhecimento teórico: “[...] a construção do conhecimento teórico-educativo deve iniciar-se 

pela construção do conhecimento da prática educativa, que é a mesma coisa que dizer: pela 

construção do conhecimento do aluno”. 

Partindo deste posicionamento o autor  defende uma teoria da educação que se 

construa a partir da ação, e, para isso deve ser levado em conta que o objetivo das ações 

educativas são as crianças, os alunos ou os educandos, independentemente do fator idade e 

propõe a teoria do caos para a construção de uma prática educativa  caótica no sentido de 

complexa, que melhore a educação ou propicie uma educação de acordo com as necessidades 

contingentes de uma sociedade que, devido à mudança instalada em seu seio, mostra ser uma 

continuidade de ordens e desordens, ou seja 
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[...] uma teoria caótica e complexa da educação só será possível se se refletir 

a uma prática caótica e complexa da educação. Neste sentido podemos dizer 

que a teoria do caos desconstrói a teoria educativa ao mesmo tempo em que 

constrói novas formas caóticas de conhecimento, que devem ser aplicadas 

para desenvolver nos alunos um conhecimento coerente com a teoria ou 

compreensão que possuímos da educação. Se a aprendizagem significa 

ordenar e personalizar a informação, as formulações curriculares ordenadas e 

mecanicistas das quais dispomos não nos proporcionam o tipo de 

aprendizagem que queremos, de acordo com a realidade caótica. Uma 

realidade natural, universal e social caótica, no sentido de complexa, só se 

aprende envolvendo-se nela, fazendo da aprendizagem uma situação de 

labirinto. (ATTALI, 1998, p. 157). 

 

 Segundo Luckesi (1999) no processo de ensino e aprendizagem, o educando deverá 

ser posto em contato com o saber já elaborado. É uma aproximação pela qual ele recebe as 

interpretações já produzidas sobre a realidade; porém não é e nem pode ser um receber reflexo 

e passivo. Deverá ser um receber ativo, na medida em que a interpretação elaborada exposta 

interage com os seus mecanismos de assimilação, tornando-a compreensível para si mesmo. 

Se o educando não compreende o exposto, a sua assimilação produz-se de forma reflexa e não 

inteligível. A assimilação receptiva dos conhecimentos é a base para o desenvolvimento de 

habilidades, hábitos e convicções, que não se desenvolvem no vazio; ao contrário, carecem de 

conteúdos. 

Piaget compreende que a aprendizagem se dá por um processo de 

assimilação/acomodação. A assimilação dá-se por um processo de “assemelhação” entre o 

suporte cultural e cognitivo do educando e os elementos do conteúdo novo da aprendizagem; 

a acomodação é a efetiva aprendizagem; é propriamente a aquisição nova por parte do 

educando. Para acomodar-se ao novo o educando necessita dos mecanismos de assimilação. 

 Luckesi (1999), em síntese comenta que a força motriz da aprendizagem é o conflito 

com o estágio do desenvolvimento em que o educando se encontra, porém, um conflito 

suficientemente dosado de maneira que seja estimulante do avanço.  

Em função disso, esse conflito terá de ser planejado sistematicamente e controlado de 

forma que, efetivamente possibilite um avanço prazeroso para o educando na aquisição de 

novos conhecimentos, novas habilidades e novos hábitos, assim como de novas convicções e 

conclui: 
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[...] se estou efetivamente interessado em que o educando aprenda, devo 

cuidar de um ensino intencional que possibilite ao educando o efetivo 

crescimento, uma vez que vou propondo a ele pequenos e administráveis 

conflitos para que avance para níveis mais complexos de suas capacidades 

cognoscitivas. (LUCKESI, 1999 p. 135). 

 

Assim sendo, o professor, para trabalhar com o “conflito”, deverá, junto com os seus 

alunos, tomar em suas mãos o cotidiano e, a partir dele, dar o salto para compreensão mais 

elaborada e complexa do mundo. Deste modo, não haverá a oposição entre os tipos de cultura, 

mas sim uma cultura que se reelabora permanentemente.   

Considerando as concepções vygotskyanas, o nível de desenvolvimento real pode ser 

considerado como ponto de partida para o processo de ensino e aprendizado na escola. Para o 

autor, o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento, sendo assim, é a 

aprendizagem que impulsiona o desenvolvimento. 

Vygotsky (1998) enfatiza a aprendizagem como fator de suma importância para que o 

indivíduo se aproprie dos elementos culturais. Para ele o significado de aprendizagem envolve 

interações sociais entre o que aprende e o que ensina, tendo esta interação papel determinante 

no desenvolvimento do ser humano. 

Para Young (2007), se a escola tem um papel importante na promoção da igualdade 

social ela precisa proporcionar às crianças a oportunidade de aquisição do “conhecimento 

poderoso”, para serem capazes de caminhar para além da sua condição. Na efetivação desse 

desafio, a avaliação de sistemas educacionais faria sentido se fosse utilizada em sua dimensão 

diagnóstica, ou seja, realizada para fornecer informações que subsidiassem as intervenções e a 

mediação pedagógica. 

O “conhecimento poderoso” diz respeito ao conhecimento teórico, geralmente, mas 

não unicamente, relacionado às ciências, o qual é “desenvolvido para fornecer generalizações 

e busca a universalidade” Young (2007), fornecendo as bases para se fazer julgamentos. 

Segundo Luckesi (1999) não basta a ciência, tampouco a arte; importa utilizar-se da 

ciência e da arte, ao mesmo tempo, para que o processo ensino/aprendizagem seja um 

processo vivo de desenvolvimento e não um suposto mecanismo.  
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3. PERCURSO DA PESQUISA  

 

3.1 Percurso  Metodológico 

 

A pesquisa delimita-se no âmbito dos anos finais do Ensino Fundamental do Estado de 

São Paulo, com professores das diversas disciplinas e anos de escolarização,  em que além do 

primeiro momento do estudo bibliográfico sobre o tema e da análise dos documentos oficiais, 

realizamos a aplicação de um questionário. 

Ao solicitar o preenchimento do questionário percebi que muitos   professores não se 

predispunham a respondê-lo;  dos dezoito  questionários  entregues aos  professores dos anos 

finais do Ensino Fundamental,  dez retornaram no prazo solicitado e após lembrete pessoal ou 

via telefone  quatro foram devolvidos, mas  dois foram   eliminados porque os professores 

lecionavam na rede pública e particular, pois buscava-se apenas os que trabalhassem na rede 

pública, e os outros quatro não  regressaram.  

Em contato pessoal com a direção de um dos colégios, foi permitida  a entrega de 

alguns questionários no momento do ATPC e deste colégio foram recolhidos quatro, outros 

quatro foram entregues a um coordenador de história   que realiza um curso junto   à  

pesquisadora  e entregues a dois locais diferentes, os outros quatro foram por intermédio de 

conhecidos do Espaço Saber Ser e  da Ong que atendo. 

O questionário apresenta uma parte geral e outra específica com  questões fechadas e 

abertas, aplicado aleatoriamente a doze  professores dos anos finais do Ensino  Fundamental,   

foi elaborado com perguntas que abordam 5 aspectos: 

 

Parte Geral  

 

 O perfil dos sujeitos pesquisados e aspectos da vida profissional dos sujeitos (idade, 

sexo, formação, tempo de serviço, experiência com a faixa etária dos anos finais de 

fundamental e contribuições que auxiliam no desempenho profissional) 

 

 Contribuições que auxiliam no trabalho do professor. 
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Parte Específica 

 

 Questões da relação teoria/prática dos professores (pressupostos, concepção de 

saberes, saberes que acreditam favorecer o domínio do contexto acadêmico no 

ambiente de sala de aula). 

 

 Formação de professores e processo de ensino e aprendizagem em relação 

 

Todos os sujeitos envolvidos assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, cujo modelo é apresentado, juntamente com a Declaração de Responsabilidade 

da Pesquisadora, no APÊNDICE A e B. 

A seguir são apresentados os quadros 3 e 4 com as perguntas elaboradas e seus  

respectivos objetivos:  

 

Quadro 3: Questionário Parte Geral  

QUESTÕES OBJETIVOS 

2 Nome:................................................................................. 

Idade:........... Sexo  (    ) Feminino    ou  (    ) Masculino 

 
3 Nível de escolaridade (assinale as opções que representam a sua situação 

atual): 

(  ) Magistério de Ensino Médio   

(  ) Ensino Médio regular 

(  ) Licenciatura em ..................................(   ) Pedagogia  

(  ) Outro curso superior? Qual ....................................... 

(  ) Especialização em .................................................... 

(  ) Mestrado (   ) Doutorado 

 
4 Nome da escola em que trabalha: .............................................................. 

 
5 Disciplina (s) que leciona: ....................................................................... 

 
6 Tempo de trabalho no Magistério........................ 

Tempo de docência nesta escola: ................. 

 
7 Apresenta experiência na área da educação sem que seja em sala de aula?     

(  ) Sim (   ) Não    Qual? ......................................... 

 
8 Em qual ano prefere lecionar? 

(   ) 6º ano    (   ) 7º ano   (   ) 8º ano  (   ) 9º ano 

 
9 A escolha de turma  para atuar este ano foi uma opção sua? 

 
 
 

12 Compreender o perfil dos sujeitos pesquisados. 

(nome, idade, sexo e formação) 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 Perceber tempo de experiência na área da 

educação e envolvimento com a formação 

continuada. (Aspectos e atualização da vida 

profissional)  
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(   ) Sim   (   ) Não        Se não, que ano você gostaria de ter escolhido? ........ 

 
10 No ano anterior ou este ano, você participou de cursos e ou encontros 

oferecidos pela Secretaria da Educação?  

 (   ) Sim    (   ) Não    Qual a carga horária? .............. 

 
11 O que você avalia que mais contribui para o adequado desempenho de seu 

trabalho com as classes dos anos finais de fundamental? (se for indicar mais 

do que uma alternativa, enumere os itens escolhidos colocando 1 para o 

aspecto mais decisivo e assim por diante(2, 3 etc) 

(   ) os cursos de formação que já participou antes 

(   ) A formação no horário coletivo da escola  

(  ) As orientações da coordenação pedagógica 

(   ) A troca de experiência com os colegas 

(   ) O curso superior  

(   ) A própria prática já acumulada 

(   ) Estudos e leituras individuais  

        (   ) outro........................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 

14 Interpretar sequência de variáveis significativas 

no auxílio da  prática docente.  

Quadro 4: Questionário Parte Específica 

QUESTÕES OBJETIVOS 

 
1- Que saberes você observa serem utilizados durante sua 

“dinâmica” na sala de aula nos anos finais do fundamental? 

 
 
2- Através dos saberes expostos e constituídos em sala de aula 

é possível perceber domínio ou ausência   do contexto 

acadêmico?   (  ) Sim    (   ) Não  

Como? 

 

3- A formação do professor para atuar com os anos finais de 

fundamental e o processo de formação continuada contempla 

a complexidade da vida moderna dos adolescentes 

contemporâneos? 

(   ) Sim  (   ) Não  

 O que você sugeriria?  

 

4- Para a faixa etária, de 11 a 14 anos quais as dificuldades e 

facilidades em relação ao processo de ensino e aprendizagem? 

 

 
15 Perceber a relação que o professor realiza com os diversos 

saberes, como: disciplinares, curriculares e/ou experienciais. 

 
 

16 Averiguar interesses e possíveis sugestões de 

estudo/formação que venha a ampliar e/ou ressignificar 

saberes. 

 

17 Expor  variáveis que contribuem para as dificuldades e 

facilidades  do processo ensino e aprendizagem,  estando ou 

não interligadas ao Saber Docente. 

3.2 Análise dos dados obtidos na pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida observando-se os devidos critérios éticos, bem como 

resguardada a identidade dos participantes, e os dados coletados foram utilizados apenas e 

restritamente para os fins deste trabalho. Os sujeitos receberam orientações acerca da 
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pesquisa, a fim de decidir sobre seu consentimento e foi assegurada a liberdade aos 

respondentes em participar ou não da pesquisa. (Conforme Atestado – Apêndice A) 

Para a organização e análise do material colhido pelos questionários foram utilizados 

os conceitos de análise de conteúdo, tal como proposto por Franco (2003). 

 

A preocupação com a Análise do Conteúdo das mensagens, dos enunciados 

do discurso e das informações é muito mais antiga do que a reflexão de seus 

pressupostos epistemológicos, teóricos e de seus procedimentos 

operacionais. (FRANCO, 2003, p. 7).  

 

De acordo com a abordagem de Franco (2003), o ponto de partida da análise de 

conteúdo é a mensagem, que expressa o significado e também um sentido que precisam ser 

considerados para que em seguida  seja possível  classificar, ordenar, quantificar e interpretar 

respostas verbais e outras manifestações simbólicas de indivíduos e grupos, assim como um 

bom plano de pesquisa garante a integração entre teoria, coleta, análise e interpretação de 

dados. 

 

O dado sobre o conteúdo de uma mensagem deve, necessariamente, estar 

relacionado, no mínimo com outro dado. O liame entre este tipo de relação 

deve ser representado por alguma forma de teoria. Assim, toda análise de 

conteúdo, implica comparações textuais. (FRANCO, 2003, p.16). 

 

Através das respostas obtidas   do questionário  prosseguiram as  etapas de: pré-análise 

(leitura flutuante e organização do material), descrição analítica (desenvolvimento do sistema 

de codificação, classificação, categorização e elaboração do quadro de referência) e 

interpretação referencial (estabelecimento de relação entre os dados).  

 

 3.3 Perfil dos professores que responderam ao questionário  

 

A síntese dos dados dos professores encontra-se transcrita no Quadro 6,  em que  

podem ser observados, além da identificação numérica dos professores, as referências que 

compõem o perfil dos docentes, como idade, gênero, tempo de experiência profissional, 

formação acadêmica e ano que leciona. 
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Todos os professores que responderam ao questionário lecionam na rede pública do 

Estado de São Paulo e se agrupam da seguinte forma: um quarteto em uma única escola, duas 

duplas sendo um para cada escola e quatro de escolas diferenciadas,  dos doze sujeitos 10  são 

do sexo feminino e dois do sexo masculino. Em relação a idade, um professor tem menos de 

30 anos, quatro  professores estão entre 31 e 40 anos, três  professores estão entre 41 a 50 

anos e quatro  professores estão ente 51 a 70 anos.  

Sobre o tempo de docência, temos três professores que lecionam há 20 anos com  69, 

60 e 41 anos de vida, outros dois professores que lecionam há 18 anos com faixa etária de 54 

e 38 anos e uma dupla de professores  que leciona há 14 anos com 43 e 37 anos de idade, um 

professor que leciona há 10 anos e apresenta 64 anos  e quatro professores que lecionam há 2, 

5, 6 e 8 anos aos respectivos 38, 39, 25 e 41 anos de  vida, portanto temos um grupo 

heterogêneo com relação a experiência de vida e formação profissional, mas homogêneo com 

relação a 11 professores terem  a formação em algum tipo de licenciatura e apenas um que 

leciona há 20 anos a disciplina de matemática é tecnólogo em processamento de dados. 

A maior divergência em tempo de atuação está entre os vinte anos de docência de três 

professores sendo: um com 69 anos de idade, outro com 60 anos e um professor com 41 anos 

de vida, o tempo de experiência é o mesmo, porém em épocas e histórias diferentes de vida e 

formação. 

Quadro 5: Identificação  e perfil dos professores  
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                      FORMAÇÃO E ATUAÇÃO 

 

  

    Atualização 

2014/2015 
 

Formação 
Ano que 

leciona 
Opção de 

escolha da 

turma 

 
Escola 

1 60 FEM 20 

anos 
Sim Licenciatura: Letras 8º ano Sim A 

2 38 FEM 18 

anos 
Não Licenciatura: Biologia 

Mestrado: Ciências e Matemática 
7º e 8º 

anos 
Sim B 

3 39 FEM 05 

anos 
Sim Licenciatura: Letras e 

Ed. Artística 
8º ano Não C 



63 

 

 

4 38  MASC 2 

anos 
Sim Licenciatura:  História 6º, 7º e 8º 

anos 
Sim A 

5 25 MASC 06 

anos 
Sim Licenciatura: Geografia e 

Pedagogia 
8º ano Sim C 

6 43 FEM 14 

anos 
Não Licenciatura: Letras 

 
8º ano Não A 

7 

 
64 FEM 10 

anos 
Não Licenciatura: Pedagogia, História 

e Geografia 
8º ano Sim D 

8 41 FEM 20 

anos 
Sim Licenciatura: História 6º ano 

 
Não B 

9 54 FEM 18 

anos 
Sim Licenciatura:  Letras 7º e 8º 

anos 
Não A 

10 37 FEM 14 

anos 
Não Licenciatura: Letras 

 
8º ano 

 
Não E 

11 69 FEM 20 

anos 
Sim Tecnóloga: Proc. Dados 

Leciona Matemática 
6º e 8º 

ano 
Não F 

12 41 FEM 8  

anos 
Sim Licenciatura: Ed. Física 6º ano Sim G 

 

Além da profissão de docente, os professores 5, 2 e 8   já atuaram como coordenadores 

pedagógicos e a professora de número 6  atua também com crianças que apresentam 

dificuldade de aprendizagem. 

Dos doze  professores, oito apresentam atualização durante os anos de 2014 e 2015 e 

quatro não se envolveram com nenhum tipo de atualização, tendo estes um tempo entre 10 a 

18 anos de experiência.  

Quanto à escolha da turma para lecionar em 2015,  50% dos professores puderam 

fazer suas escolhas e os outros seis não puderam optar sendo que destes: dois  teriam 

escolhido os adolescentes do 9º ano,  um do 8º ano, os outros dois coincidiram com a 

preferência do 6º e 8º anos e um anulou a possibilidade de escolha respondendo sim; das 

turmas escolhidas dois  professores dão preferência a alunos do 6º ano, três  para o 8º ano e  

um professor comenta que o  ano de escolarização não faz diferença alguma. 

Com estes dados pode-se concluir a idade cronológica e o tempo de prática docente 

nos diversos anos finais que de fundamental variam e  não se equivalem proporcionalmente 

entre os professores que responderam o questionário nesta amostra. 

O gráfico 1 se relaciona a finalização da  parte geral do questionário, sendo  possível 

visualizar nove  alternativas de escolhas  que podem ser assinaladas ou   enumeradas 

conforme escolha dos fatores  que norteiam   o desempenho do trabalho do  professor nos 

anos finais do Ensino Fundamental, em correlação a quantidade de professores que os 

selecionam. 
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Cursos de formação que participou. Formação no horário coletivo da escola.

Orientação da coordenadora pedagógica Troca de experiência com os colegas.

Curso superior. Própria prática acumulada.

Estudos e leituras individuais. Outros

Em branco

Através deste gráfico visualizamos uma amostra das escolhas que  os professores dos 

anos finais da rede Estadual do Ensino Fundamental priorizam para ampliar e fortalecer seus 

conhecimentos na reciprocidade entre teoria e prática. 

Gráfico 1: Fatores que norteiam o desempenho do trabalho do professor   

 

Na primeira escolha o fator própria prática acumulada foi evidenciado por cinco 

professores sendo:  dois  que lecionam há 20 anos língua portuguesa e história, um a 18 anos 

que leciona ciências, outro de língua portuguesa que atua  há 14 anos e um que leciona inglês 

há 5 anos, todos com faixa etária acima de 38 anos. O fator curso superior, foi apontado por 

duas professoras sendo: uma que leciona matemática há 20 anos e tem 69 anos de idade e a 

outra que leciona educação física há 8 anos e tem 41 anos de idade, apesar da  formação de 

ambas ter ocorrido  em épocas diferentes, elas priorizam a formação do curso superior. O 

fator troca de experiência com os colegas é selecionado em proporções diferenciadas até a 5ª 

escolha, foi evidenciado por professores com 64 e 54 anos de idade e com os respectivos 

tempo de formação, 10 e 18 anos. Os itens apresentados como primeira escolha a auxiliar o 



65 

 

 

desempenho do trabalho com uma única quantidade de professores foram: cursos de 

formação que participou, por uma professora de língua portuguesa que leciona há 14 anos, 

orientação da coordenadora pedagógica, por um professor de história que leciona há 2 

anos, e estudos e leituras individuais, por um professor de geografia que leciona há 6 anos. 

O fator que não foi citado  na  primeira e segunda  escolha, foi a formação no horário 

coletivo da escola. 

A própria prática  acumulada é um dos  itens a ter mais escolhas  por docentes  que   

passam a maior parte do seu tempo na escola, local este onde o professor aprende sua 

profissão, adquiri e constrói novos saberes por perceberem que as escolas são comunidades de 

aprendizagem onde se observa práticas de ensino que auxiliam na aprendizagem significativa.  

Mizukami (2002), mas Canário (1998) lembra que a escola não é o único local onde ocorre a 

aprendizagem. 

Na segunda escolha evidenciamos três principais fatores: a troca de experiência com 

os colegas, onde os professores lecionam há 2, 5, 14 e 18 anos, na faixa etária respectiva dos 

38, 39, 43 e 38 anos, sendo três professores da mesma escola,  estudos e leituras individuais 

foi  escolhido  por três professores, sendo: um com 60,  o outro com 41 anos de idade e ambos  

com 20 anos de experiência em sala de aula  e o terceiro, com 64 anos lecionando há 10 anos 

e orientação com a coordenação pedagógica é apontado por dois professores de escolas 

distintas que lecionam há 14 e 18 anos com a faixa etária respectiva de 37 e 54 anos. 

A troca de experiência com os colegas relaciona-se mais ao prático que ao teórico. 

No documento de Diretrizes e Bases para a Formação de Professores (2002) enfatiza-se que a 

aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico geral, fundamentado na ação-

reflexão-ação e na resolução de situações-problemas como uma das estratégias didáticas 

privilegiadas, onde exista a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do 

futuro professor tendo a pesquisa, como foco  no processo de ensino e aprendizagem. 

Dos doze professores, oito escolheram os cursos de formação que os professores já 

participaram, para liderar a 3ª e 4ª escolhas com a variação do tempo de experiência, 2 aos 

20 anos  e faixa etária dos professores, dos 25 aos 60 anos de idade, este item se mantém da 1ª   

até a 5ª escolha.  

Na 3ª escolha os fatores de: formação no horário coletivo da escola, é citado  pela 

primeira vez e mantido por dois professores na 3ª e 4ª  escolhas e por um professor na 6ª  e 7ª 
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escolhas, orientação da coordenadora pedagógica escolhido por  dois professores de 64 e 

69 anos de idade que lecionam  há 10 e 20 anos respectivamente geografia e matemática  e 

estudos e leituras individuais escolhido por um professor que leciona  ciências  há 18 anos  

com 38 anos de idade  e outro que leciona educação física há 8 anos com 41 anos de vida  se 

igualam na 3ª escolha. A troca de experiência com os colegas é escolhido por um professor 

de 37 anos que leciona  há 14 anos língua portuguesa, este fator é visualizado desde a 1ª 

escolha  e evidenciado na 5ª. 

Durante a 4ª escolha é retomado os fatores: curso superior com uma escolha e 

própria prática acumulada com duas escolhas. O estudos e leituras individuais se mantêm 

com uma escolha. 

O fator em branco apresenta   crescimento por  quantidade de professores a partir da 4ª 

escolha   até a 7ª por   desconsiderarem  e não incluírem  alguns  fatores  na contribuição do 

seu trabalho em sala de aula. 

Na 5ª escolha os fatores: formação no horário coletivo da escola é escolhido por 

duas professoras de língua portuguesa que lecionam há 20 e 14 anos, curso superior, por dois 

professores de história que lecionam há 2 e 20 anos, própria prática acumulada por um 

professor de 64 anos que leciona geografia há 10 anos e outro de 54 anos que leciona língua 

portuguesa e inglês há 18 anos, e as escolhas em branco  se igualam na quantidade de 

professores que as escolhem, há mais uma vez o destaque para a escolha: troca de 

experiência com os colegas  priorizado na 5ª escolha por três  professores: um  que leciona 

há 20 anos matemática com 69 anos de idade, outro com 41 anos que leciona há  8 anos 

educação física e um com 25 anos que leciona  há 6 anos geografia. 

Para as 6ª e 7ª escolhas, a liderança na escolha em branco destaca que alguns docentes 

não precisam de outras contribuições que somem ou norteiem  o desempenho do seu trabalho, 

uma vez que foi dado a eles a possibilidade de redigirem outras possibilidades. 

A quantidade de professores para cada  fator em branco de escolha foi:  a formação no 

horário coletivo da escola com  4 escolhas, o curso superior com três, orientação da 

coordenadora pedagógica com dois e a prática acumulada, estudos e leituras individuais e 

cursos de formação que participou, obtiveram 1 escolha cada fator. 
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Cursos de formação que participou.

Formação no horário coletivo da escola.

Orientação da coordenadora pedagógica

Troca de experiência com os colegas.

Curso superior.

Própria prática acumulada.

Estudos e leituras individuais.

Orientação da coordenadora pedagógica, estudos e leituras individuais e curso 

superior são salientados  como fatores que possibilitam em última instância o auxílio  ao 

trabalho do professor. 

O gráfico a seguir  apresenta   a quantidade de professores por escolhas,  diante dos 

fatores que julgam contribuir no aprimoramento do conhecimento que se  reflete   na dinâmica 

de sala de aula. 

 

Gráfico 2 – Quantidade de escolhas por fatores que norteiam o trabalho do professor  

 

Relembrando que o questionário foi aplicado a 12 professores, notamos que a escolha 

pontuada por todos foi a troca de experiência com os colegas que enaltece a importância do 

diálogo e da reflexão no processo ensino aprendizagem,  também é proposta por Zeichner 

(1993/1998)  como estratégia de melhora a formação de professores, uma formação  reflexiva, 

uma vez que pode aumentar sua capacidade de enfrentar a complexidade, as incerteza e as 

injustiças na escola e na sociedade. 

Através dos gráficos podemos notar que é unanime a escolha da troca de experiência 

com os colegas em paralelo a outros três fatores escolhidos: curso de formação que 

participou, estudos e leituras individuais e a própria prática acumulada, fatores estes que 

dependem do professor, após tempo de formação exigida, buscar as necessidades específicas a 
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teoria e/ou prática que contribuam  no êxito de sua  dinâmica com os alunos dos anos finais 

do ensino fundamental. 

Como caminhos de superação, Houssaye (1995) aponta que nos empenhamos em 

construir os saberes pedagógicos a partir das necessidades pedagógicas postas pelo real, para 

além dos esquemas apriorísticos das ciências da educação, considerando a prática social como 

o ponto de partida e como ponto de chegada possibilitará uma ressignificação dos saberes na 

formação dos professores. 

As prioridades de escolhas apresentadas implicam em revisões conceituais dos 

processos educacionais, institucionais e da própria prática, propiciando ao educando uma 

amplitude de significados a sua vida pessoal e profissional. 

 

3.4 Análises  dos dados  obtidos  com a aplicação do questionário 

 

Para a análise e visualização das respostas dos sujeitos, os dados obtidos através dos 

questionários foram organizados e analisados por categorias. 

As categorias de análise foram elaboradas a partir do conteúdo que emergiu das 

respostas dadas por professores a cada uma das questões da parte específica do questionário 

aplicado, sendo que foram feitos alguns recortes considerados significativos para análise em 

cada uma destas categorias. 

A partir desse critério foram elaborados três  categorias de análise distintas, para a 

compreensão das questões de 1 a 4, porém  complementares no sentido de compor o contexto 

a ser pesquisado, no que se refere a adquirir e/ou reelaborar saberes na   prática pedagógica 

dos professores dos anos finais do Ensino de Fundamental sendo por eles vistos  como 

possibilidades de mudança no processo ensino e aprendizagem que contemple  um  ensino de 

qualidade,  sendo  esquematizados da seguinte forma: 

 

 Categoria 1 - Percepção dos Saberes: experienciais, disciplinares e curriculares.  

 

 Categoria 2 - Percepção do Processo de Formação  

 

 Categoria 3 - Percepção do Processo Ensino e Aprendizagem: dificuldades e facilidades 
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3.4.1 - CATEGORIA 1:  Percepção dos Saberes: experienciais, disciplinares e curriculares  

                                            

Considerando o aporte teórico sobre saberes docentes que embasa este trabalho, vale 

retomar as concepções de Pimenta (1999), Gauthier (1998), Tardif (2005), Shulman (1987), 

Therri (1993), Perrenoud (2002), nesta categoria de modo a investigar a possibilidade de 

validar o domínio   de um conhecimento  acadêmico através  dos saberes docentes  utilizados 

por professores dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Quadro 6: Percepção dos Saberes: experienciais, disciplinares e curriculares 

 
PROFESSORES 

 
A PRÁTICA DOS SABERES DOCENTES EM SALA DE AULA 

 
  

Saberes utilizados 
Perceptível domínio 

ou ausência do 

contexto acadêmico? 

 
Como? 

  SIM NÃO  

 
1 

A experiência do dia a dia e a 

preparação das aulas  

 

 
X 

 Aplicamos os conceitos adquiridos 

na Faculdade  

 
2 

O diálogo constante com a turma tem 

dado um resultado interessante. 
 
 

X 

 Se o professor não dominar o 

conteúdo a ser trabalhado não 

saberá como diversificar a 

abordagem do mesmo. 
 

3 
Na dinâmica de sala, uso mais 

conhecimento prático, acumulado pela 

rotina de trabalho de acordo com a 

turma. 

 
 

X 

 Improviso, erros crassos de 

formação. 

4 

 
Leitura, pesquisa e recursos 

audiovisuais. 
 

X 
 Domínio através do currículo 

proposto pelo Estado. 

 
 

5 

Conteúdos, dinâmicas, metodologias, 

conhecimento significativo, processos 

da aprendizagem, tecnologia da 

comunicação e informação e 

transversalidade. 

 
 

      X 

 Por meio de confrontação das 

teorias e práticas no cotidiano 

escolar. 

 
 

6  

A experiência conta muito. Cada sala 

tem um perfil diferente. Nos anos finais 

é preciso conscientizá-los ainda mais 

sobre o processo de aprendizagem e o 

futuro deles, Ensino Médio que virá. 

 
 

Em 

branco 

 
 

Em 

branco 

O acadêmico nos ajuda na teoria. 

Só a prática é que fornece o 

domínio. Não há como perceber 

esse domínio sem a  prática. 

 
7 

Leitura individual e grupal, leitura, 

análise do texto, troca de experiências, 

trabalho grupal e pesquisas. 

 
X 

 Observando os alunos 

 
 

8 

Saber ouvir os alunos, principalmente 

porque a minha disciplina é história e 

nela conversarmos muito. 

 
X 

 O professor tem que ser o 

conhecedor da disciplina, para 

assim ter uma aula bem dada e 

segura do que está falando. 
 

9  
Alunos que interagem durante a aula e 

se interessam em aprender, um 

determinado assunto. 

 
Em 

branco 

 

 
Em 

branco 

A experiência do magistério é que 

nos ajuda porque o acadêmico só 

direciona a não prática. 
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10 

Tendo em vista que o conteúdo é ditado 

pelo currículo, a metodologia é o que 

posso mencionar como diferente em 

minha prática: contextualização, 

atividades epilinguísticas e inclusão das 

diferentes tecnologias. 

 
 

X 

 Há sempre a necessidade de 

atualização. Pode-se perceber o 

professor desatualizado por suas 

práticas, que devem acompanhar o 

dinamismo dos alunos. 

 
 

11  

No primeiro momento o conhecimento 

básico do conteúdo, levantamento de 

saberes da turma, a capacidade de 

reflexão e crítica, possibilitando a 

atuação do professor como intelectual 

transformador. 

 
 

X 

  
Através da avaliação em 

processos, contexto social, 

aspectos econômicos, 

psicológicos, afetivos e culturais.  

 
 
 

12  

 
 

Ter assegurado práticas educativas que 

incluam jogos e brincadeiras, processos 

criadores nas propostas educativas, ter 

acolhidas, incluídas, valorizadas e 

ampliadas experiências, saberes e 

fazeres corporais. 

 
 

X 

 Através da formação do professor, 

suas experiências, na qualidade de 

suas aulas e feedback dos alunos. 

  

Quanto às escolhas realizadas os professores sinalizam preocupações  com os  saberes 

durante a explanação de um conhecimento  acadêmico, conforme recorte de suas respostas, a 

seguir transcritas: 

Sobre essa temática, Gauthier (1998) enfatiza que as características do saber docente 

estão interligados ao universo de trabalho do professor, mas  ter o ensino voltado para o outro 

é fator determinante na prática do seu trabalho em paralelo a gestão das interações na sala de 

aula que  envolve disciplina, motivação e manejo de sala.  

 

O diálogo constante com a turma tem dado um resultado interessante. (Profª 

nº 2- Ciên., 38 anos e leciona há 18 anos). 

 

Saber ouvir os alunos, principalmente porque a minha disciplina é história e 

nela conversarmos muito. (Profª nº 8- Hist., 41 anos e leciona há 20 anos). 

 

Alunos que interagem durante a aula e se interessam em aprender, um 

determinado assunto. ( Profª nº 9- L.P e Inglês, 54 anos e leciona há 18 

anos). 

 

Leitura individual e grupal, leitura, análise do texto, troca de experiências, 

trabalho grupal e pesquisa. (Profª nº 7- Geog., 64 anos e leciona há 10 anos). 

 

Ter assegurado práticas educativas que incluam jogos e brincadeiras, 

processos criadores nas propostas educativas, ter acolhidas, incluídas, 

valorizadas e ampliadas experiências, saberes e fazeres corporais. (Profº nº 

12- Ed. Fis., 41 anos e leciona há 8 anos). 

 

No primeiro momento o conhecimento básico do conteúdo, levantamento de 

saberes da turma, a capacidade de reflexão e crítica, possibilitando a atuação 
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do professor como intelectual transformador. (Profª nº 8 11- Matem., 69 anos 

e leciona há 20 anos). 

 

Conteúdos, dinâmicas, metodologias, conhecimento significativo, processos 

da aprendizagem, tecnologia da comunicação e informação e 

transversalidade. (Profº nº 5- Geog., 25 anos e leciona há 6 anos). 

 

Leitura, pesquisa e recursos audiovisuais. (Profº nº 4- Hist., 38 anos e 

leciona há 2 anos).  

 

É nítida preocupação dos professores em propiciar um processo amplo de socialização 

para que exista uma visão contextualizada da atividade docente (Borges, 2001).  

Os professores aliados aos objetivos almejados na disciplina que lecionam,  buscam  

estratégias que dão ao aluno a oportunidade  de interagir  e expor  saberes pré-existentes que  

redirecionam a prática docente  e validam  o processo ensino e aprendizagem. 

As práticas educativas ou estratégias mencionadas a cada disciplina: jogos educativos, 

brincadeiras, tecnologia da comunicação, recursos audiovisuais, trabalho em grupo, pesquisas, 

expressão corporal, dinâmicas no processo de leitura e interpretação de textos; promovem 

diálogo, desencadeiam debates que valorizam a criação, a crítica e  autorreflexão de todos os 

envolvidos na compreensão de um conhecimento acadêmico. 

Therri (1993) comenta que o docente deve manter uma relação ativa com os diferentes 

saberes que ele integra à sua prática, interpretando e adaptando os programas escolares de 

modo criativo, buscando na formação e na experiência, elementos necessários para seu 

desempenho adequando-as às situações do cotidiano.  

A professora de matemática se preocupa em buscar estratégias que melhore o 

desempenho dos alunos em sala de aula e ressalta a atuação do professor como intelectual 

transformador. 

Diante do estudo realizado percebe-se a preocupação deste professor em abordar o 

saber, o saber-fazer, e o saber-ser de modo que os conhecimentos científicos e didáticos 

pedagógicos para a prática se relacionam ao saber, à gestão da sala de aula se interliga ao 

saber-fazer e às atitudes dos professores se direcionam ao saber-ser, (Tardif, 2000).  

Outros professores que responderam a pergunta de número 1 reforçam o levantamento 

bibliográfico de autores que se propõe a classificar os saberes docentes, conforme pode ser 

percebido nas respostas transcritas a seguir: 
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Na dinâmica de sala uso mais conhecimento prático, acumulado pela rotina  

de trabalho de acordo com a turma. (Profª nº 3- Inglês, 39 anos e leciona há 5 

anos). 

 

 A experiência do dia a dia e a preparação das aulas. ( Profª nº 1- L.P., 60 

anos e   leciona há 20 anos). 

 

 A experiência conta muito. Cada sala tem um perfil diferente. Nos anos 

finais é   preciso conscientizá-los ainda mais sobre o processo de 

aprendizagem e o futuro deles, Ensino Médio que virá. (Profª nº 6- L.P., 43 

anos e leciona há 14 anos). 

 

Apesar do tempo  de experiência ser contraditório  ente os professores de nº 3 e 4, 

ambos enfatizam a utilização do  conhecimento prático e a experiência do dia a dia, mas a 

professora de inglês evidencia sua preocupação em adaptar seus saberes a um grupo 

específico de alunos e a professora de língua portuguesa, mesmo após tantos anos de 

experiência não abandona  o preparo das aulas. 

A professora de nº 6 utiliza seus saberes experienciais, mas apresenta  inquietude no 

processo de ensino e aprendizagem de seus alunos ao ressaltar que também depende deles 

desejarem  fazer parte deste processo. 

Com esse discurso a professora parece dar importância ao relacionamento professor-

aluno, à motivação, ao interesse dos alunos no processo de aprendizagem, assim como das 

técnicas apropriadas para o ato de ensinar (Pimenta, 1999).   

 Gauthier (1998) caracteriza este saber docente como saberes experienciais por ser 

produto das experiências do docente. Tardif (2005) apresenta em uma de suas classificações 

de saberes, os saberes da  experiência como conjunto de saberes adquiridos por meio da 

prática da profissão docente. 

Perrenoud (2002) diz que a experiência em si não produz saberes, e quando o trabalho 

docente se transforma em rotina não dá lugar para questionamentos e reflexões, para que a 

experiência produza aprendizagem é preciso estar estruturada em conceitos podendo redefinir 

o olhar do professor. Durante a interação, de ajudá-lo a ordenar observações e relacioná-las a 

outros elementos do saber e a teorizar a experiência. 

Outra resposta  dá  continuidade a classificação dos saberes docentes,  como: 

 

Tendo em vista que o conteúdo é ditado pelo currículo, a metodologia é o 

que posso mencionar como diferente em minha prática: contextualização, 
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atividades epilinguísticas e inclusão das diferentes tecnologias. (Profª nº 10- 

L.P., 37 anos e leciona há 14 anos). 

 

 A professora ressalta o conteúdo curricular “ditado”, que corresponde aos discursos, 

objetivos, conteúdos e métodos e apresentam-se concretamente em forma de programas 

escolares; mas que quando ditados são introduzidos como uma ordem a ser seguida sem 

alterações, por isso a professora busca diversificar a metodologia  para uma melhor 

apreciação do contexto pedagógico. 

 Para Tardif (2005) os saberes da formação profissional são aqueles transmitidos pelas 

instituições de formação profissional e passam a ser incorporados à prática docente e os 

saberes disciplinares são mais  específicos, relacionados aos diversos “campos do 

conhecimento, aos saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram nas 

universidades, sob a forma de disciplinas. 

Pimenta (1999)  classifica como saber do conhecimento,  uma revisão do papel da 

escola na transmissão do conhecimento do contexto atual, na qual o papel do professor 

consiste em proceder a mediação entre a sociedade da informação e os alunos.  

Dos doze professores que responderam a 2ª questão: dez professores afirmam que é 

possível perceber domínio ou ausência do contexto acadêmico, conforme escrita das respostas 

a seguir:  

 

O professor tem que ser o conhecedor da disciplina, para assim ter uma aula 

bem dada e segura do que está falando. (Profº nº 8- Hist., 41 anos e leciona 

há 20 anos) 

 

Se o professor não dominar o conteúdo a ser trabalhado não saberá como 

diversificar a abordagem do mesmo. (Profª nº 2- Ciên., 38 anos e leciona há 

18 anos). 

 

Domínio através do currículo proposto pelo Estado. (Profº nº 4- Hist., 38 

anos e leciona há 2 anos).  

 

 Aplicamos os conceitos adquiridos na Faculdade, ( Profª nº 1- L.P., 60 anos 

e leciona há 20 anos). 

 

Através da formação do professor, suas experiências, na qualidade de suas 

aulas e feedback dos alunos. (Profº nº 12- Ed. Fís., 41 anos e leciona há 8 

anos). 
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Por meio de confrontação das teorias e práticas no cotidiano escolar. (Profª 

nº 5- Geog. 25 anos e leciona há 6 anos). 

 

Através da avaliação em processos: contexto social, aspectos econômicos, 

psicológicos, afetivos e culturais. (Profª nº 11- Matem., 69 anos e leciona há 

20 anos). 

 

Há sempre a necessidade de atualização. Pode-se perceber o professor 

desatualizado por suas práticas, que devem acompanhar o dinamismo dos 

alunos. (Profª nº 10- L.P., 37 anos e leciona há 14 anos). 

 

Observando os alunos. (Profª nº 7- Geog., 64 anos e leciona há 10 anos). 

 

Improviso, erros crassos de formação. (Profª nº 3- Inglês, 39 anos e leciona 

há 5 anos). 

 

 As respostas transcritas dos primeiros professores que lecionam há 20 anos história e 

18 anos ciências demonstram existir domínio do contexto acadêmico em sala de aula, através 

de seus saberes disciplinares para com o próprio professor. 

No caso do professor de nº 4 que leciona história há 2 anos,  o que o faz perceber a 

existência do domínio acadêmico apresentado   nas aulas, são os saberes curriculares. 

Lecionando língua portuguesa há 20 anos, o professor de nº 1 com 60 anos de idade, 

sente a necessidade de buscar os conceitos adquiridos na Faculdade para se certificar do 

domínio ou ausência do contexto acadêmico em sala de aula. 

Os professores de educação física e geografia que lecionam há 8 e 6 anos 

respectivamente,   salientam  a importância da teoria e  formação dos professores  em paralelo 

a prática e experiência que adquirem no decorrer dos anos para validarem êxito na relação dos 

saberes desempenhados em sala de aula com o  contexto acadêmico.  

As respostas se interligam com o último saber docente que Pimenta (1999) classifica 

como o saber pedagógico que juntamente com os saberes da experiência e os científicos 

podem ser confrontados e reelaborados a partir de situações práticas que contem elementos 

como: problematização, a intencionalidade para encontrar soluções, experimentação 

metodológica, enfrentamento de situações de ensino complexas, tentativas radicais ricas e 

mais sugestivas de uma didática inovadora, que ainda não está configurada teoricamente. 

Na disciplina de matemática, segundo a professora que leciona há 20 anos, é 

necessário avaliar processos afetivos, sociais, econômicos, psicológicos e culturais para que 

se evidencie em sala de aula a ausência ou domínio do contexto acadêmico. 
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A atualização foi citada por uma professora de língua portuguesa que leciona  há 14 

anos, ao relatar a possibilidade de  perceber domínio ou ausência  do contexto acadêmico com 

os   saberes docentes exercidos em sala de aula, pelo dinamismo que os alunos apresentam 

durante as aulas. 

Há uma contraposição de olhares entre os dois últimos relatos; o professor nº 7 

observa os alunos e o professor nº 3  se observa em seus erros e improvisos, ambos  para 

constatar  os saberes utilizados em sala de aula auxiliam ou não no contexto acadêmico. 

As escolhas em branco entre o sim ou o não, quanto a ser perceptível domínio ou 

ausência do contexto acadêmico em sala de aula por dois professores, há o seguinte registro: 

 

O acadêmico nos ajuda na teoria. Só a prática é que fornece o domínio. Não 

há como     perceber esse domínio sem a  prática. (Profª nº 6- L.P., 43 anos e 

leciona há 14 anos).  

 

A experiência do magistério é que nos ajuda porque o acadêmico só 

direciona a não prática. (Profª nº 9- L.P e Inglês, 54 anos e leciona há 18 

anos). 

 

Os professores com quatro anos de diferença no tempo em que lecionam língua 

portuguesa citam que a correlação entre teoria como sendo o acadêmico e a prática 

mencionada na experiência do magistério junto ao domínio da prática de sala de aula, 

possibilitam perceber a ausência ou o domínio do contexto acadêmico. 

Percebemos através dos registros que a omissão do sim e do não pode indicar  as 

responsabilidades que um professor deve ter em buscar oportunidades  no exercício da prática 

que efetivem a teoria  na constatação do domínio acadêmico em sala de aula para o sucesso  

do processo de ensino e aprendizagem. 

Gauthier (1998) alerta a possibilidade do saber da experiência ficar limitado a cada 

sala de aula e consequentemente a cada professor em particular, pelo fato de ser feito de 

pressupostos e argumentos que não são verificados por meio do método científico. 

Os dados obtidos nessa categoria “Percepção dos Saberes: experienciais, disciplinares 

e curriculares”, permitiram perceber que na prática diária de sala de aula, existe uma grande 

preocupação a qual Shulman (1987) também citava quanto: a matéria ensinada, que se refere a 

organização do conteúdo na mente do professor com o conteúdo específico;  o pedagógico da 

matéria ensinada que é a combinação do conhecimento com o modo de ensinar para torná-la 



76 

 

 

compreensiva aos alunos e curricular que são os conteúdos a serem ensinados e as diferentes 

formas de abordar tais conhecimentos, mas poucos conforme  Fiorentin (2001), ressaltam a 

importância da reflexão epistemológica do professor sobre a matéria ensinada que contribui 

para autonomia intelectual em  produzir seu próprio currículo, com objetivo de melhorar seu 

desempenho em sala de aula, mas possuir o domínio da natureza epistemológica do que irá 

ensinar, segundo Tardif (2002) requer habilidades em relacionar o conteúdo a ser ensinado 

com outros, de forma que o aluno perceba, entenda e valide  o conhecimento que está sendo 

trabalhado. 

 

3.4.2 - CATEGORIA 2:  Percepção do Processo de Formação  

 

Dentro desta categoria  há as respostas da questão 3, na qual buscou-se perceber o 

olhar do professor dos anos finais do Ensino Fundamental para o seu processo de formação e 

formação continuada em contemplar a  vida contemporânea dos adolescentes. 

Quadro 7: Percepção do Processo de Formação   

 

PROFESSORES DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

ANOS FINAIS 

 

FORMAÇÃO E PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

Contempla a complexidade da 

vida moderna  dos adolescentes 

contemporâneos ? 

O que você sugeriria? 

  
SIM 

 
NÃO 

 

 

1 X  A comunidade sempre deve participar das atividades 

escolares. 
 

2 

X  Em partes podemos citar a vontade própria do 

professor em voltar a escola e se tornar estudante, 

então ele pode perceber essa necessidade de estudo 

tão urgente. 
 

3 

  
 

X 

A formação é rasa. O curso mais curto não 

contempla didática e rotina de aula. Acho que os 

cursos de licenciatura deveriam ser levados mais a 

sério pelas universidades. 
4   

X  
A faculdade não prepara para a realidade da sala de 

aula. 

 

5 

  
X 

Desenvolvimento de práticas relacionadas a 

aprendizagem significativa, contextualizadas e, que 

sensibilizem e comprometam toda a comunidade 

escolar. 
  

X  
 Cada curso que participamos nos oferece algo novo, 

claro. Sempre ajuda, pois a cada dia podemos 
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6 aprimorar ou inovar uma prática, A experiência do 

outro pode sim nos ajudar. 
7  

X 
 Recuperação contínua sanando as dificuldades dos 

alunos com atividades diversificadas. 

 

8 

 
X 

 Embora não se contemple em todas as escolas, é 

importante o recurso da tecnologia, pois o aluno hoje 

em grande parte está conectado a internet. 

9 X  

 
 Trabalhar com o cotidiano do aluno na sala de aula, 

formação para a vida. 

 

10 

  
 

X 

Acredito que a formação ainda desconsidera as 

especificidades dos adolescentes. Há avanços, mas 

uma lacuna grande neste aspecto, principalmente em 

relação as tecnologias. 
 

11 

  
X 

Uma adequação dos conteúdos, que atenda a 

realidade, desta sociedade globalizada, com 

habilidades, competências e atitudes diferenciadas 

para atender as novas exigências  
 

12 

 
X 

 
X 

Mais ou menos, A sociedade mudou mais rápido do 

que a educação pode acompanhar, é necessário 

compreender mais a vida do adolescente 

contemporâneo, para oferecer um ensino mais 

condizente e eficaz. 
 

Os dados obtidos nesta categoria permitem perceber que dos 11 professores que 

responderam, seis afirmam e cinco negam que a formação e o processo de formação 

continuada contemple a complexidade da vida moderna dos adolescentes e um professor 

caracteriza esta relação  como mais ou menos. 

Através das sugestões foi possível notar que independente do sim ou não, os 

professores   almejam mudanças que reflitam em melhorias. 

Os seis professores que responderam, sim pertencem a faixa etária dos 38 a 60 anos de 

idade, lecionam entre 10 e 20 anos, e como 1ª escolha avaliada, no que mais  contribui para o 

desempenho do seu trabalho citam 4 escolhas para a própria prática acumulada e 2 

escolhas para  a troca de experiência com os colegas. Na sugestão relatam atitudes que 

fortalecem o seu trabalho como: 

 

Em partes podemos citar a vontade própria do professor em voltar a escola e 

se tornar estudante, então ele pode perceber essa necessidade de estudo tão 

urgente. (Profª nº 2- Ciên., 38 anos e leciona há 18 anos). 

Cada curso que participamos nos oferece algo novo, claro. Sempre ajuda, 

pois a cada dia podemos aprimorar ou inovar uma prática, A experiência do 

outro pode sim nos ajudar. (Profª nº 6- L.P., 43 anos e leciona há 14 anos). 

 

Embora não se contemple em todas as escolas, é importante o recurso da 

tecnologia, pois o aluno hoje em grande parte está conectado a internet. 

(Profª nº 7- Geog., 64 anos e leciona há 10 anos). 
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A comunidade sempre deve participar das atividades escolares. ( Profª nº 1- 

L.P., 60 anos e leciona há 20 anos). 

 

Recuperação contínua sanando as dificuldades dos alunos com atividades 

diversificadas. (Profº nº 8- Hist., 41 anos e leciona há 20 anos). 

 

Trabalhar com o cotidiano do aluno na sala de aula, formação para a vida.  

(Profª nº 9- L.P e Inglês, 54 anos e leciona há 18 anos). 

 

É destacada por dois professores a importância dos cursos para atualização que fazem 

parte da 3ª e 4ª escolha na contribuição do seu trabalho, apesar de ambos não terem 

participado de nenhum curso promovido pela rede Estadual de Ensino no ano de 2014. 

Outros professores apontam a necessidade de se pensar em atividades que aproxime a 

comunidade da escola, a tecnologia é citada como instrumento de trabalho dentro e fora da 

escola que atraia e incentive os alunos. 

Um dos professores com 69 anos de idade, leciona matemática   há 20 anos e  nega   a 

formação e o processo de formação continuada contemplarem  a complexidade da vida dos 

adolescentes alegando:   

 

Uma adequação dos conteúdos, que atenda a realidade, desta sociedade 

globalizada, com habilidades, competências e atitudes diferenciadas para 

atender as novas exigências”. (Profª 11- Matem., 69 anos e leciona há 20 

anos). 

 

Ele não faz críticas a formação que obteve de no mínimo 20 anos atrás no curso de 

Tecnologia em Processamento de Dados, mas enfatiza  a necessidade da atualização curricular 

frente as mudanças políticas, sociais e econômicas,  que refletem na educação e escolarização 

dos adolescentes. 

A professora de língua portuguesa, com 14 anos de experiência em sala de aula, apesar 

de assinalar não, não nega avanços na formação, ressaltou em outra questão a importância da 

tecnologia como prática do dinamismo dos alunos em sala de aula e relata: 

 

Acredito que a formação ainda desconsidera as especificidades dos 

adolescentes. Há avanços, mas uma lacuna grande neste aspecto, 

principalmente em relação às tecnologias. (Profª nº 10- L.P., 37 anos e 

leciona há 14 anos). 
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Esta professora salienta incomodo ao descompasso entre a formação dos professores 

para com a atualização das particularidades e fases do adolescente que se transforma a cada 

“click” do computador, para que possam adaptar conceitos a momentos mais significativos a 

via de cada adolescente. 

A esta inquietude quanto à compreensão das particularidades dos adolescentes, 

Pimenta (1999) acrescenta que o trabalho docente, que é ensinar, deve contribuir para a 

processo de humanização dos alunos, espera-se da licenciatura que desenvolva nos alunos 

conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes possibilite construir seus saberes-

fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino lhes coloca no cotidiano, e 

que desenvolva neles a capacidade de investigar a própria atividade para, a partir dela 

constituírem e transformarem os seus saberes-fazeres docentes, num processo contínuo de 

construção de suas identidades como professores. 

A Profª de nº 12 que leciona há 8 anos educação física  responde esta questão como 

mais ou menos, por argumentar:  

 

A sociedade mudou mais rápido do que a educação pode acompanhar, 

sendo   necessário compreender  mais a vida do adolescente 

contemporâneo, para oferecer um ensino mais condizente e eficaz. 

(Profº nº 12- Ed. Fis., 41 anos e leciona há 8 anos). 

 

Os outros três professores que negam terem uma formação que contemple a 

complexidade da vida moderna dos adolescentes contemporâneos, lecionam   há 2, 5  e  6 

anos, estão entre a faixa etária dos 38, 39 e 25  anos,  apontam: 

 
A faculdade não prepara para a realidade de sala de aula. (Profº nº 4- Hist., 

38 anos e leciona há 2 anos).  

 

A formação é rasa. O curso mais curto não contempla didática e rotina de 

aula. Acho que os cursos de licenciatura deveriam ser levados mais a sério 

pelas universidades. .(Profª nº 3- Inglês, 39 anos e leciona há 5 anos). 

 

Desenvolvimento de práticas relacionadas a aprendizagem significativa, 

contextualizadas e, que sensibilizem e comprometam toda a comunidade 

escolar. (Profª nº 5- Geog. 25 anos e leciona há 6 anos). 

 

Estes professores, com menos tempo de experiência consideram a ausência da prática 

nos cursos de formação, mas se diferenciam nos argumentos relacionando-os a:  realidade de 
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sala de aula,  didática apresentada nos cursos de formação por não  apreciarem  a rotina de 

sala de aula e aprendizagem significativa para comprometimento da comunidade escolar. 

Os professores que evidenciam não terem recebido um formação que lhes deem  a 

capacidade para relacionar os saberes teóricos a situações singulares de sala de aula, terão 

segundo Perrenoud (2002)  seu conhecimento resumido a saberes didáticos e pedagógicos e 

não conseguirão  enriquecê-los por meio da experiência, portanto Placco e Souza (2006) 

ressaltam a importância do adulto professor como aprendizes do processo de aprendizagem 

em duas dimensões:  ser capaz de aprender desde que esteja inserido em um processo de 

formação para docência e em aceitar que não se sabe tudo e o que se sabe de modo 

incompleto ou impreciso deve nos impulsionar a buscar o conhecimento pelo prazer de 

descobrir e criar, de encontrar respostas para a conquista de novos saberes, ideias e valores. 

Os dados obtidos nessa categoria permitiram perceber que alguns professores que 

lecionam há menos tempo e/ou apresentam uma formação mais  recente, alegam  maior  

dificuldade em contemplar as necessidades dos  adolescentes, devido ausência da prática 

durante o processo de formação,  outros ressaltam importância e  preocupação do diálogo 

entre  teoria e  prática,  que para  Tardif  (2005) deve levar o docente a uma ação e reflexão 

das buscas que executa nos cursos de formação continuada para que consiga acrescentar a 

capacidade de inovação, o olhar crítico e a teoria que devidamente ordenada dão ao professor 

condições de analisar as situações de ensino e reações dos alunos e os outros 50% dos 

professores que acreditam no processo de formação lecionam a mais de 10 anos, evidenciam  

atitudes que o auxiliam em seu trabalho e fazem sugestões para que existam melhores 

adequações ao sucesso do trabalho desenvolvido. 

 

3.4.3 - CATEGORIA 3: Percepção do Processo Ensino e Aprendizagem: dificuldades e 

facilidades 

 

Os dados obtidos nesta categoria nos permite perceber, dificuldades e facilidades que 

são ressaltadas por professores que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental para com o 

processo de ensino e aprendizagem. 
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Quadro 8: Percepção do Processo Ensino e Aprendizagem: dificuldades e facilidades 

 

 
PROFESSORES DO ENSINO DE 

FUNDAMENTAL DOS ANOS FINAIS 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Para faixa etária de 11 a 14 anos  

 Dificuldades Facilidades 

 

 1  

Falta de interesse, a presença dos 

pais, os alunos não tem compromisso 

com os estudos e muitas outras 

dificuldades. 

 
Usar jogos, biblioteca, o aluno que 

tem compromisso com a escola. 

 

2 

As dificuldades geralmente são a 

falta de interesse desses 

adolescentes.  

 

Mas em contrapartida podemos 

conquista-los se observarmos 

nossa linguagem e proximidade de 

sua realidade nas aulas.  

 

3 

Acredito que é uma idade de muitas 

descobertas e o complicado é fazer o 

aluno perceber que deve se apropriar 

do seu processo de aprendizagem. 

 
____________________________ 

 

4 

Disciplina, falta de acompanhamento 

por parte dos pais.  

 

Alunos são dinâmicos, o professor 

tem que conhecer a realidade dos 

mesmos. 

 

5 

O cotidiano escolar e a vida externa 

da escola não agem em um paralelo. 

A sociedade evoluiu e a escola não 

está preparada  para essa mudança.  

 
____________________________ 

 

6 

É preciso mais argumentos para 

convencê-lo quanto a importância da 

sua aprendizagem. Porém, necessita 

aí uma intervenção desde os anos 

iniciais, é um processo contínuo. 

O aluno com mais idade, 

geralmente consegue fazer mais 

associações, madurece um pouco 

mais. 

 

7 

Muitas vezes está relacionada a falta 

de interesse por muitos alunos, pois 

muitos acham que basta apenas ir na 

escola que está tudo bem.  

O uso da tecnologia é importante. 

8 Dificuldades na leitura e na escrita, 

interpretação de textos.  

Alguns tem domínios com 

facilidade ao ensino aprendizagem. 

 

9 

Muitos seriam o entendimento dos 

textos por terem dificuldade na 

escrita. 

 

 

10 

Estão relacionadas a concentração, 

ao interesse e mobilização dos 

alunos. 

 

As facilidades no relacionamento 

na compreensão da dinâmica da 

aula e até quando motivados, na 

colaboração. 

 

 

11 

Lidar com a falta de 

comprometimento com a 

aprendizagem e o distanciamento da 

família.  

Temos a nosso favor as tecnologias 

e estes jovens conseguem absorver 

os conteúdos, quando trabalhados 

de forma diversificada, respeitando 

os saberes de cada indivíduo. 

 

12 

Tentar entender a complexidade da 

vida moderna, quanto mais entender 

melhor será seu planejamento e 

consequentemente  melhor se darão a 

aprendizagem dos alunos. 
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As dificuldades e facilidades citadas foram organizadas por sequência de quantidade de 

professores que apresentam a dificuldade  em comum no quadro abaixo: 

Quadro 9: Síntese – Dificuldades e Facilidades  

DIFICULDADES  Nº de Professores FACILIDADES Nº de Professores 

Falta de interesse/comprometimento  

Ausência de pré-requisitos/anos iniciais 

O adolescente   

Disciplina 

Escola e sociedade 

5 professores 

3 professores 

2 professores 

1 professor 

1 professor 

Relação Professor/Aluno 

Estratégias  de Ensino 

O aluno 

Em branco  

3 professores 

3 professores 

2 professores 

4 professores 

1ª - Dificuldade: 5 professores evidenciam a falta de interesse/ comprometimento  

Muitas vezes está relacionada a falta de interesse por muitos alunos, pois 

muitos acham que basta apenas ir na escola que está tudo bem. (Profª nº 7- 

Geog., 64 anos e leciona há 10 anos). 

 

Falta de interesse, a presença dos pais, os alunos não tem compromisso com 

os estudos e muitas outras dificuldades. ( Profª nº 1- L.P., 60 anos e leciona 

há 20 anos). 

 

As dificuldades geralmente são a falta de interesse desses adolescentes.    ( 

Profª nº 2- Ciên., 38 anos e leciona há 18 anos). 

 

Estão relacionadas a concentração, ao interesse e mobilização dos alunos. 

(Profª nº 10- L.P., 37 anos e leciona há 14 anos). 

 

Lidar com a falta de comprometimento com a aprendizagem e o 

distanciamento da família. . (Profª 11- Matem., 69 anos e leciona há 20 

anos). 

 

Todas as dificuldades acima foram citadas por professores que  lecionam  há 10, 14, 

18 e 20 anos,  sendo que  a dificuldade:  falta de interesse é correlacionada por um professor  

com concentração e por outros dois com a ausência dos pais.  

A interação dialética “de quem  ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender” entre professor-aluno, aluno-professor,  torna a prática pedagógica um desafio 

maior e muito mais prazeroso, na qual se passa a estabelecer vínculos de amizade e respeito 

mútuo favoráveis ao processo de ensino e aprendizagem (Freire, 1996). 

O processo de aprendizagem da docência envolve duas dimensões, como “aceitar que 

não se sabe tudo, que se sabe de modo incompleto ou impreciso ou menor errado” e estar 
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sempre em busca de novos conhecimentos, na qual o professor é impulsionado pelo “prazer 

de descobrir, de criar, de inventar e encontrar respostas para o que se está procurando, para a 

conquista de novos saberes, ideias e valores. (Placco e Souza, 2006).  

2ª - Dificuldade: 3 professores evidenciam a ausência de pré-requisitos/anos iniciais  

 

É preciso mais argumentos para convencê-lo quanto a importância da sua 

aprendizagem. Porém, necessita aí uma intervenção desde os anos iniciais, é 

um processo contínuo.(Profª nº 6- L.P., 43 anos e leciona há 14 anos) 

 

Dificuldades na leitura e na escrita, interpretação de textos. (Profº nº 8- Hist., 

41 anos e leciona há 20 anos). 

 

Muitos seriam o entendimento dos textos por terem dificuldade na escrita. 

(Profª nº 9- L.P e Inglês, 54 anos e leciona há 18 anos). 

 

As dificuldades que são apresentadas por professores de língua portuguesa se 

interligam evidenciando a necessidade de intervir no processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos desde os primeiros anos de escolarização, conscientizando-os da importância de 

aprender a ler e escrever o mundo que o rodeia, potencializando-os para leitura e interpretação 

de textos mais complexos na disciplina de história.   

A dificuldade quanto a escrita e entendimento de um texto é tão arraigado na 

professora que leciona há 18 anos língua portuguesa e inglês que a impossibilita de redigir 

uma  facilidade que possa existir no processo de ensino e aprendizagem nos anos finais do 

Ensino Fundamental. 

Limongi (1998), ressalta o fato de o adolescente fazer uso mais restrito das 

possibilidades que tem de expressar sua linguagem construída e que cabe ao professor  

motivar e favorecer a utilização das estruturas de linguagem que melhor e diferentemente irão 

traduzir as operações que o adolescente é capaz de usar.  

 

3ª: Dificuldade: 2 professores evidenciam o  adolescente  

 
Acredito que é uma idade de muitas descobertas e o complicado é fazer o 

aluno perceber que deve se apropriar do seu processo de aprendizagem. 

.(Profª nº 3- Inglês, 39 anos e leciona há 5 anos). 

 

Tentar entender a complexidade da vida moderna, quanto mais entender 

melhor será seu planejamento e consequentemente  melhor se darão a 
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aprendizagem dos alunos. (Profº nº 12- Ed. Fis., 41 anos e leciona há 8 

anos). 

 

Professores com disciplinas distintas e menos de 10 anos de experiência destacam  ser  

essencial um olhar as mudanças e descobertas que se procedem na vida destes alunos para que 

o planejamento seja significativo ao processo de ensino e aprendizagem dentro e fora da 

escola. 

Devido a estas dificuldades, ambos não visualizam facilidades no processo ensino e 

aprendizagem. 

Durante o processo de ensino e aprendizagem, o educando deverá ser posto em contato 

com o saber já elaborado. É uma aproximação pela qual ele recebe as interpretações já 

produzidas sobre a realidade; porém não é e nem pode ser um receber reflexo e passivo. 

Deverá ser um receber ativo, na medida em que a interpretação elaborada exposta interage 

com os seus mecanismos de assimilação, tornando-a compreensível para si mesmo (Luckesi, 

1999). 

 

4ª- Dificuldade: 1 professor evidencia a falta de disciplina  

 

Disciplina falta de acompanhamento por parte dos pais. (Profº nº 4- Hist., 38 

anos e leciona há 2 anos).  

  

Um professor que leciona história há dois anos aponta a disciplina como dificuldade 

de fluência do processo de ensino e aprendizagem em sala de aula e que a ausência dos pais 

em acompanhar seus filhos contribui com a  indisciplina. 

A pesquisa “Anos Finais do Ensino Fundamental” já citada anteriormente,  aborda um 

aspecto primordial na relação entre professor e aluno adolescente: o respeito ao ritmo de 

amadurecimento de cada um. O corpo e a forma de ver o mundo, os outros e a si próprio se 

modificam sem respeitar uma sequência lógica ou linear. Cabe ao educador entender que a 

turma enfrenta uma fúria  de sentimentos e que isso tem impacto em seu comportamento. 

  

5ª Dificuldade:  1 professor evidencia a escola e sociedade  
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O cotidiano escolar e a vida externa da escola não agem em um paralelo. A 

sociedade evoluiu e a escola não está preparada para essa mudança. (Profª nº 

5- Geog. 25 anos e leciona há 6 anos). 

 

Há divergências entre a vida do aluno e o cotidiano escolar frente à evolução da 

sociedade e não mudanças da escola, que dificultam o processo de ensino e aprendizagem 

tolhendo também o olhar do professor para algum tipo de facilidade deste processo.  

O cotidiano escolar deve ser pensado como possibilidade de se criar uma história 

diferente, repleta de significados, dotado de ações, saberes e praticas que possibilitem a 

promoção dos sujeitos humanos, não sendo mais possível organizar o espaço da sala de aula 

numa relação verticalizada entre professor e aluno. Estes devem ser sujeitos do processo de 

ensino e aprendizagem e não meros repetidores de conteúdos prontos (Tardif, 2002). 

As facilidades foram organizadas por comentários a fins de 8 professores que 

responderam este item na questão 4.  

 

1ª Facilidade: 3 professores evidenciam  relação professor/aluno  

 

Podemos conquista-los se observarmos nossa linguagem e proximidade de 

sua realidade nas aulas. (Profª nº 2- Ciên, 38 anos e leciona há 18 anos). 

 

Alunos são dinâmicos, o professor tem que conhecer a realidade dos 

mesmos. (Profº nº 4- Hist., 38 anos e leciona há 2 anos).  

As facilidades no relacionamento na compreensão da dinâmica da aula e até 

quando motivados, na colaboração. (Profª nº 10- L.P., 37 anos e leciona há 

14 anos). 

 

 Estes professores acreditam que as facilidades do processo ensino e aprendizagem 

estão em se aproximarem da realidade de seus alunos ao observar, compreender e conhecer a 

linguagem, o dinamismo e a colaboração mútua que há entre eles em sala de aula, para sejam 

conquistados e, o professor perceba que o aprender a ensinar é um processo que envolve 

fatores afetivos, cognitivos e éticos de desempenho além de tempo e recursos para a mudança 

da prática, mas que sempre será possível (Mizukami, 2002). 

 

2ª Facilidade: e professores evidenciam  estratégias  de ensino   
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O uso da tecnologia é importante. (Profª nº 7- Geog., 64 anos e leciona há 10 

anos). 

 

Usar jogos, biblioteca, o aluno que tem compromisso com a escola. ( Profª nº 

1- L.P., 60 anos e leciona há 20 anos). 

 

Temos a nosso favor as tecnologias e estes jovens conseguem absorver os 

conteúdos, quando trabalhados de forma diversificada, respeitando os 

saberes de cada indivíduo. (Profª 11- Matem., 69 anos e leciona há 20 anos). 

 

Os professores de geografia e matemática ressaltam o auxilio da tecnologia, como 

estratégia diversificada, na interação da teoria com a prática, possibilitando os jovens de 

absorverem os conteúdos e exporem seus saberes. Estes professores têm a maior faixa etária 

do grupo e um deles leciona há 20 anos 

A professora de língua portuguesa com 60 anos de idade leciona há 20 anos e acredita 

que ao trazer outras estratégias para a sala de aula e/ou diversificar o ambiente de trabalho, 

consegue visualizar alunos comprometidos com a escola.  

Autores como Duque (2010), Moran (2009), Demo (2007), Almeida (2003) e Neto 

(1999)  veem a tecnologia como um instrumento facilitador da aprendizagem e que nos dias 

de hoje é viável integrá-la no contexto educacional para garantir a aprendizagem significativa 

dos alunos. 

 

3ª Facilidade: 2 professores evidenciam o aluno  

 

Alguns têm domínios com facilidade ao ensino aprendizagem. (Profº nº 8- 

Hist., 41 anos e leciona há 20 anos). 

 

O aluno com mais idade, geralmente consegue fazer mais associações, 

amadurece um pouco mais. (Profª nº 6- L.P., 43 anos e leciona há 14 anos) 

 

Apesar da diferença do tempo em que lecionam, mas a pouca distância entre as  

idades, os professores de história e língua portuguesa delegam as facilidades,  ao   potencial   

ou  maior  faixa etária de cada aluno que propicia realizar maiores associações e  ocasiona   

sucesso do  processo ensino e aprendizagem.  

 Preocupar-se em conhecer o educando e saber que a força motriz da aprendizagem é o 

conflito com o estágio do desenvolvimento em que o educando se encontra, é saber que um 

conflito suficientemente dosado é um estimulante para seu avanço. (Luckesi, 1999)  
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 Observou-se, mediante as respostas dadas na questão 4 , o quanto é desafiador para o 

docente visualizar e redigir   facilidades a respeito do processo ensino e aprendizagem dos 

seus alunos, mesmo sendo a  adolescência a fase de maior   impulso para a propriedade da 

linguagem de produção e criatividade  no processo educacional, segundo Schlanger (1983) e 

Garder Tamine(1995). 

Mais além destas  particularidades genéricas, os adolescente e jovens são portadores 

de uma cultura social feita de conhecimentos, valores, atitudes, predisposições que não 

coincidem necessariamente com a cultura escolar e, em particular, com o currículo do 

programa que a instituição se propõe a desenvolver (Fanfani, 2000). 

A ausência da família na relação de escolarização e disciplinar é fator  citada como 

dificuldade no processo de ensino e aprendizagem, mas é preciso perceber que  a família 

perdeu força e capacidade de estruturar  as personalidades das novas gerações, a família que a 

escola ainda espera e quer é a família das novas gerações. A incorporação da mulher ao 

mercado de trabalho, a modificação do equilíbrio de poder entre os sexos e a divisão do 

trabalho na família, sua desinstitucionalização e a questão social contemporânea têm 

modificado profundamente o papel da família como construtora de subjetividade ( Fanfani, 

2000). 

 A escola como um todo precisa se unir para compreender as diversas culturas que a 

nova geração traz para dentro da escola, sabendo ser impossível separar o mundo da vida do 

mundo da escola onde o professor deva ter apreciação e afeto por seus alunos, sem esquecer 

que é educador ao respeitar sempre os saberes que os discentes trazem como algo próprio de 

sua realidade. 

 As dificuldades ocasionam conflitos, conflitos geram reflexões, reflexões causam 

movimento de pesquisa sobre a própria prática, a qual coloca problemas para as quais muitas 

respostas não estão dadas, o que leva essas políticas de currículo a acionar os saberes da 

experiência, os saberes de contexto, tendo como papel desencadeador de iniciar a revisão das 

propostas educativas nas escolas e também nos cursos de licenciatura e pedagogia,  tal como 

assinala Lessard (2010) e Barreto (2005). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta pesquisa propôs conhecer o trabalho desenvolvido por professores de diferentes 

componentes curriculares dos anos finais do Ensino Fundamental da rede pública de ensino da 

cidade de São Paulo de modo a identificar e compreender suas percepções a respeito dos 

saberes docentes na correlação com o processo ensino e aprendizagem, onde  nesse contexto 

questiono quais saberes os professores adquirem e/ou reelaboram na prática pedagógica  que 

possibilite  mudanças no processo ensino e aprendizagem, e  propicie  um ensino de 

qualidade? 

Devido às mudanças para o Ensino Fundamental de nove anos, observamos, no 

primeiro capítulo, as preocupações do Ministério da Educação e Cultura em realizar 

documentos que instruísse a todos os interessados sobre as mudanças e adaptações inseridas 

nos  anos  iniciais do Ensino Fundamental em 2009 e do atendimento que seria dado aos 

jovens na faixa etária de 15 a 17 anos que deveriam estar matriculados no Ensino Médio em 

2011;  entre estes anos não foi elaborado nenhum documento   sobre  o segmento dos anos 

finais do Ensino Fundamental que interligasse  os segmentos dos anos iniciais e médio, não 

sendo evidenciado   preocupação em adaptar estudantes que estão deixando de ser criança, 

mas que ainda se encontram bem distante da idade adulta, segundo determinação do ECA 

Estatuto da Criança e do Adolescente que determina  a faixa etária para crianças, adolescentes 

e adultos. 

O índice de repetência e evasão escolar constatado no fim dos anos finais do Ensino 

Fundamental, levou o MEC a divulgar em 2014, um novo documento  a respeito dos jovens 

de 15 a 17 anos com objetivo de oportunizar aprendizagens necessárias à promoção destes  

jovens  que não concluíram o Ensino Fundamental para o Ensino Médio e novamente nada foi 

salientado sobre o que isso ocasionaria nos anos finais do Ensino Fundamental. 

O foco nos anos finais do Ensino Fundamental é quase inexistente: alguns 

programas/projetos são destinados ao Ensino Fundamental em geral; outros falam em 

“jovens”, ou delimitam uma faixa etária, sem que o foco esteja na estrutura/organização dos 

anos finais do Ensino Fundamental. Em outras palavras, quase não se encontra nos sites ação 

que seja explicitamente destinada a essa fase de ensino, de onde aparentemente se conclui não 

haver, nas SEEs, atenção particular a esse segmento. 
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Apesar da escassez de pesquisa para com professores que lecionam com a faixa etária 

dos 11 aos 14 anos, uma única pesquisa foi encontrada: “Anos Finais do Ensino Fundamental: 

Aproximando-se da configuração atual” realizada pela Fundação Carlos Chagas, relata que os 

anos finais do Ensino Fundamental é atendido por políticas e programas educacionais 

formulados pelo MEC e/ou Secretaria Estadual ou Municípios de Educação, praticamente 

todas essas iniciativas se voltam para os anos iniciais e não contemplam as necessidades de 

alunos e professores do segmento de ensino que esta pesquisa foca. 

Examinando os estudos referentes às políticas de ciclos no Brasil, Barreto (2005), 

antes mesmo do Ensino Fundamental de nove  anos, verifica que, segundo os professores, a 

infraestrutura e o apoio que deveriam acompanhar as propostas de ciclo nunca chegaram a 

conferir o suporte necessário ao trabalho que eles deveriam realizar e o que se pode 

depreender é que, ninguém sabe o que e como fazer para que os alunos anteriormente retidos 

no pórtico da escola e que dela se evadiam após múltiplas repetências, comecem agora a 

aprender.   

 Para melhor compreensão da problemática apresentada referente as relações 

existentes entre os saberes docentes e o processo de ensino e aprendizagem nos anos finais do 

Ensino  Fundamental, apropriei-me dos estudos de alguns autores como:  Tardif, Garrido, 

Gatti, Gauthier e  Luckesi, em que  percebemos que, embora existam diferentes tipologias e 

formas de abordar a questão dos saberes docentes, é importante considerar na investigação da 

questão não só o desenvolvimento profissional como também o desenvolvimento pessoal do 

professor, enfatizando que o saber é constituído a partir do contexto histórico e social 

vivenciado e transformado em saber da experiência. 

Percebemos que o percurso do estudo dos saberes nos levou a repensar a concepção da 

formação dos professores, que até a pouco tempo objetivava a capacitação destes, através  da 

transmissão do conhecimento, a fim de que “aprendessem” a atuar eficazmente na sala de 

aula, vem sendo substituído pela abordagem de analisar a prática que este professor vem 

desenvolvendo, enfatizando a temática do saber docente e a busca de uma base de 

conhecimento para os professores, considerando os saberes da experiência. 

A partir dos resultados e análises apresentadas quanto aos Saberes Docentes, por 

Tardif (2004) e Gauthier  (2006) pode-se afirmar que o processo que torna um professor o que 

ele é e que permite a aquisição e a construção dos saberes necessários à sua prática 
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profissional é complexo e marcado por diferentes períodos, diferentes vivências e 

experiências.  Os cursos de formação inicial, se tomarmos como base a obra desses autores,  

não são, portanto, as únicas fontes de saber dos professores. A prática profissional de um 

docente é resultado da relação existente entre os seus diferentes saberes, adquiridos não 

somente na sua preparação profissional, cursada em instituições destinadas à formação de 

professores. Os saberes dos professores são, da mesma forma, resultantes dos conhecimentos 

e ensinamentos aprendidos na sua vida familiar e social, no decorrer de sua trajetória escolar 

como aluno, no seu próprio lugar de trabalho, por meio das relações estabelecidas com alunos 

e colegas de profissão. Os professores são produzidos pelo seu trabalho, mas também o 

produzem. Produzem conhecimentos, saberes, práticas, normas de conduta, formas de ser e de 

fazer. Dão sentido às experiências advindas do exercício de sua profissão e à convivência com 

os outros que fazem parte do seu cotidiano de trabalho. 

A prática de ensinar deve ser subsidiada pela reflexão-ação-reflexão, a fim de que o 

educador possa reinventá-la, tendo como sujeito principal o aluno e seus interesses, bem como 

ter em vista a realidade na qual atua, de modo a adequar sua prática e seus saberes conforme 

este contexto. Desta forma,  este educador estará dando condições para que o aluno construa 

conhecimentos, a partir do processo de  ensino e aprendizagem, e que tais conhecimentos 

façam sentido à prática deste, podendo assim, intervir como cidadão na sociedade que ai se 

apresenta. 

Muitos professores não citam em seu trabalho o envolvimento com o aluno e outros se 

incomodam com o fato de desconhecerem o adolescente que está a sua frente, Pulaski (1986), 

faz uma análise da atuação do professor junto ao aluno, levando em consideração reflexões 

apontadas por Piaget(1970), sendo claramente observável  a preocupação de Piaget quanto à 

falta de conhecimento que os professores, em sua maioria, apresentam em relação a psicologia 

e ao desenvolvimento da criança, trazendo implicações importantes em relação ao próprio 

aproveitamento do aluno visando a aquisição do conhecimento. 

 Após anos de insistência de Pulaski e Piaget, com relação ao fato de que não só os 

professores primários, mas todos os professores precisam compreender os processos 

formativos envolvidos na aquisição do conhecimento, que podem correlacionar-se com as 

áreas especiais de interesse do professor, contribuindo para que lecione de maneira mais 

eficaz, o estudo de  Dayrell, Gomes e Leão (2010) conclui que “parece haver um choque 
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cultural, geracional e um desrespeito ao aluno como sujeito social e cidadão de direitos no 

interior das escolas”. Alguns pesquisadores mostram, inclusive, que sem se olhar para o aluno 

como jovem e como sujeito, essa falta de atenção com o saber, a cultura e as práticas 

adquiridas em outros espaços produz um distanciamento que contribui para o desinteresse, o 

fracasso escolar e, no limite, para a própria violência (Sposito, 2003). Se a escola não levar 

em conta os reais interesses e necessidades dos jovens, ela não conseguirá propiciar a 

expressão de sociabilidades mais significativas de alunos que são muito diversas entre si. E as 

pesquisas sobre as relações entre a escola e o saber permanecerão apresentando um quadro tão 

ou mais desolador ao reiterar muitas e muitas vezes a ambiguidade presente nessa relação: 

jovens que acreditam que o conhecimento escolar lhes será útil no futuro – e esse futuro se 

refere, geralmente, à conquista de um emprego – e um conhecimento que não apresenta, em 

si, valor. 

Definir, portanto, a adolescência como período de transição é uma postura vista com 

ressalvas pela literatura atual, pois fazer isso  

 

[...] dificulta enxergá-los como sujeitos de direitos, com experiências e 

vivências tão importantes quanto as de pessoas que estejam em outras fases. 

Nesse caso, eles são definidos pelo negativo, pela ausência, pelo que buscam 

e não pelo que foram e são. Essa crítica alia-se à outra que é a que confere à 

vida adulta um caráter de rigidez e estabilidade. Esta aparece como a 

condição que se quer alcançar, entendida como a da estabilidade. Não leva 

em conta que o mundo está em permanente transformação, o que tem 

tornado todas as fases da vida mais instáveis que anteriormente. (Camarano, 

Mello & Kanso, 2006, p. 34-35). 

 

A estrutura escolar encontrada nos anos finais do Ensino Fundamental, faz com que os 

alunos vivenciam  experiências novas no cotidiano da  escola:  aumento no número de 

docentes, interação com professores especialistas, com níveis de exigência distintos, 

demandas de maior responsabilidade, diferentes estilos de organização social e didática de 

aula e outros que configuram uma estrutura escolar mais próxima da empregada no Ensino 

Médio, professores especialistas que têm como meta ampliar a complexidade com que os 

conteúdos são abordados. Assim, o que a princípio é somente uma divisão operacional que 

define o segmento educacional obrigatório no país (Ensino Fundamental) pode ser um aspecto 

que colabora para ocultar as especificidades dos anos finais do Ensino Fundamental no atual 

cenário educacional. Essa é uma situação bastante incomum no âmbito internacional, no qual 
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os cinco primeiros anos de escolarização são denominados de “Primário” e os quatro 

seguintes e o Ensino Médio de “Secundário”, podendo haver a distinção entre secundário 

inferior e secundário superior (Unesco, 2010). 

No estudo realizado, foi evidenciado um espaço e tempo de estudo para com o grupo 

de professores junto a direção e coordenação, mas a escola   não tem  possibilitado refletir, 

levantar e verificar hipóteses, além de não lhe mostrar como o conhecimento é 

contextualizado e voltado para a resolução de problemas de modo que  o adolescente perceba  

a significância e a funcionalidade dos conhecimentos. 

Experiências que promovam a observação, a experimentação, o estabelecimento das 

relações entre fatos e acontecimentos, que agucem a curiosidade e a capacidade criativa e 

imaginativa são fundamentais não só para o desenvolvimento cognitivo dos adolescentes, 

como também para que eles atribuam significado e importância  à passagem pela escola 

(Hargreaves, Earl & Ryan, 2001). 

O papel do educador é fundamental a vida em sociedade, mas principalmente no que 

se refere ao aluno para  com os quais atuamos, como profissionais integrantes de um processo 

sistêmico de educação que favorece a repetição de conteúdos ou a introdução de temáticas 

sem vínculo com o que o aluno já estudou, de modo que o sentido do conhecimento se perca 

junto  a  preocupação de muitos professores, em cumprir o programa curricular que os leva a  

perceber  os alunos como “imaturos, indisciplinados e sem base”. 

Nesse ponto, é muito interessante retomar a proposição de Young (2011), para quem a 

grande dificuldade, nos dias atuais, para lidar com a questão curricular diz respeito ao fato de 

se igualar “Currículo” e “Pedagogia”. Assim, enquanto a seleção e a organização dos 

conhecimentos a serem ensinados são da ordem do primeiro aspecto (o currículo), a forma 

como isso se dará na escola está no âmbito do segundo (a Pedagogia). Parece algo óbvio, mas 

essa é uma confusão comumente feita, quando se diz que o currículo deve ser interdisciplinar, 

levar em conta as experiências prévias dos alunos, contextualizar os conteúdos etc. Ora, na 

defesa de um currículo disciplinar, Young afirma que todas essas questões estão relacionadas 

à maneira como a escola e seus professores vão transmitir os saberes explicitados nas 

disciplinas curriculares: 

 “[…] os formuladores de currículo podem apenas estipular os conceitos 

importantes aos quais os alunos precisam ter acesso. Os formuladores de 

currículo contam com os professores para motivar os estudantes e 
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transformar estes conceitos em uma realidade para os alunos. (Young, 2011, 

p. 613).  

 

Não é, portanto, o currículo que precisa ser interdisciplinar e contextualizado: são os 

professores que devem ser capazes de assim tratar os objetos de conhecimento, algo que 

demanda fortalecer e sustentar tanto seu conhecimento sobre eles como a gestão pedagógica 

da sala de aula, incentivando a profissionalidade docente. Desse modo, Young diria que é 

preciso separar o joio do trigo: compete à área curricular discutir e refletir, na academia e nas 

comunidades escolares – mas, preferencialmente, em conjunto –, quais são os conhecimentos, 

os valores e as formas de pensar que se deseja ensinar, pois são eles que possibilitarão aos 

alunos uma compreensão maior da realidade física e social, a ampliação de seu universo 

cultural e a constituição de uma identidade própria. 

A partir deste ponto de vista, o aluno é alvo prioritário, uma vez que compete a cada 

educador buscar a compreensão e a consciência do cidadão que se pretende formar para a 

sociedade contemporânea. 

Portanto, os saberes necessários à prática docente são indispensáveis à vida do 

educador, por resultarem, segundo Tardif (2002) no saber-ensinar,  de forma que o professor 

possa  desempenhar um trabalho, a partir de uma práxis educativa comprometida com:   o seu 

saber, em termos de  conhecimentos científicos e didático-pedagógicos,  o saber-fazer  à 

gestão da sala de aula remodelados em função das mudanças de práticas de situações de 

trabalho e o saber-ser quanto às atitudes dos professores que se permitem mudar e   

flexibilizar suas ações ao incorporarem experiências novas aos conhecimentos adquiridos em 

pleno sucesso que se desenvolvem no âmbito de uma carreira, compreendendo  que os 

saberes-mestres não existem mais, porque  a posse dos mesmos não  garante sua mestria 

frente  à necessidade dos procedimentos de transmissão dos saberes. Assistimos portanto a 

uma mudança na natureza dos professores onde o conhecimento por si só não basta e não 

demonstra sua evolução, mas  a prática deste conhecimento o elege como ser capaz de se 

aproximar cada vez mais do adolescente contemporâneo e elucidar seu caminhar. 

Em síntese os resultados da pesquisa evidenciam: 
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1. A importância do saber, saber-fazer e saber-ser aqui estudado serem  relembrados sempre 

que os professores se   predispõem a propor  desafios que envolvam seus alunos a 

descobrirem  um novo contexto pedagógico.  

2. A relevância do equilíbrio entre os saberes para que ocorra harmoniosamente o processo 

de ensino e aprendizagem,  

3. Necessidade de priorizarem encontros de cunho pedagógico  onde  saberes sistematizados 

no cotidiano das salas de aulas sejam  socializados entre professores para uma espécie de 

validação,  frente ao estudo  de referências  teóricas que    possibilite o aprofundamento e 

diálogo reflexivo, baseado não somente na experiência individual, por vezes limitada, 

mas sobretudo na discussão coletiva que amplia a visão da educação frente às situações 

específicas de algumas  comunidades ao se ter um olhar diferenciado aos saberes 

experienciais. 

4.  Que o sucesso em  mediar saberes que contemplem o conteúdo é inerente a faixa etária 

e/ou tempo de experiência, mas cabível   a todos os professores que desejam fazer o 

melhor por seus alunos e que, neste percurso  ao tropeçarem ou errarem não desistam de 

se reerguerem, reverterem  seus erros em acertos e  aprenderem com o próximo, seja ele 

mais novo ou não. 

5. A preocupação dos professores  com o alto nível de  dispersão dos alunos para com o 

estudo do conteúdo acadêmico assim  como a defasagem de aprendizagem apresentada  

nos pré-requisitos de anos anteriores. 

6. A urgência de se adaptar o currículo posto,  a realidade de cada comunidade na busca de 

um maior significado do processo ensino e aprendizagem.  

7. A necessidade de se dar continuidade aos estudos de escolarização nos anos finais do 

Ensino Fundamental de modo a compreender as especificidades da faixa etária dos 11 aos 

14 anos de idade,  acompanhar as mudanças do saber-ser para que se reflita no saber-

fazer   na tentativa de sempre  se fazer cumprir o direito da educação de boa qualidade a 

todos. 

  

Ressaltamos  a lembrança de que na visão freireana, o ser humano é um ser de 

relações plurais e por isso precisa aprender a conviver, a se relacionar, a interagir, a dialogar 

com outros seres que irão contribuindo na sua própria constituição de pessoa. Este 
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compartilhamento que se estabelece através das relações é que vai constituindo o indivíduo, 

valorizando-o em todas as suas dimensões: afetivas, cognitivas, biológicas, sociais, dialógicas, 

etc. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

Eu, Valéria de Andrade Cozzolino, RG 15.822.757-8, mestranda do Programa de Pós-

Graduação Mestrado em Educação, da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), sob a 

orientação da  Profª Drª Lúcia Pintor Santiso Villas Bôas,  proponho o desenvolvimento da 

pesquisa intitulada: “Ressignificar Saberes no Fundamental II: É possível?”, que  tem por 

objetivo conhecer o trabalho desenvolvido por professores dos anos finais de fundamental na 

constituição dos saberes necessários para se exercer a profissão docente, levando em conta os 

novos desafios contemporâneos. 
 

ESCLARECIMENTOS: 

 

18 A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo aos participantes. 

19 A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de identificação 

dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa sem penalização alguma. 

20 A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por se 

tratar de uma aplicação de questionário. 

 

São Bernardo do Campo, ____ de março de 2015 

 

___________________________________________ 

Valéria de Andrade Cozzolino 

 

Consentimento do(a) participante 

_____________________________________________ 

Nome completo 

______________________________________________ 

Assinatura 

______________________________________________ 

Local, dia, mês e ano. 
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APÊNDICE B 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PESQUISADORA 

Eu, Valéria de Andrade Cozzolino, RG nº 15.822.757-8, mestranda do Programa de Pós- 

Graduação Mestrado em Educação, da Universidade Metodista de São Paulo, (UMESP), sob a 

orientação da  Profª Drª Lúcia Pintor Santiso Villas Bôas, proponho o desenvolvimento da 

pesquisa intitulada “Ressignificar Saberes nos anos finais de  Fundamental: É Possível?”, com 

a aplicação  de questionário para uma mostra de doze professores do Ensino  Fundamental dos 

anos finas do estado de São Paulo e cinco na técnica de grupo focal, declaro que: 

- assumo o compromisso de zelas pela privacidade e pelo sigilo das informações que serão 

obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa; 
 

- os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste  trabalho  serão utilizados 

para se atingir os objetivos previstos na pesquisa; 
 

- os materiais e dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob a responsabilidade da 

pesquisadora; 
 

- os resultados da pesquisa serão tornados públicos em periódicos científicos e/ou encontros, 

quer sejam favoráveis ou não, respeitando-se sempre a  privacidade  e os direitos individuais 

dos sujeitos da pesquisa, não havendo qualquer acordo restrito à divulgação; 
 

- o CEP-UMESP será comunicado da suspensão ou do encerramento da pesquisa, por meio de 

relatório apresentado anualmente ou na ocasião da  interrupção da pesquisa; 
 

- assumo o compromisso de suspender a pesquisa imediatamente ao perceber algum risco ou 

dano, consequente à mesma, a qualquer um dos sujeitos participantes, que não tenha sido 

previsto no termo de consentimento. 
 

 

São Bernardo do Campo, ______de março de 2015. 

 

__________________________________________ 

Valéria de Andrade Cozzolino  

CPF: 126.728.378-56 

 

ANEXO A 
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INDICAÇÃO CEE Nº 73/2008 –CE – APROVADA EM 02-4 - 2008 
 

PROCESSO  CEE N.º: 571/07 

INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação 

ASSUNTO: Diretrizes e orientações sobre o Ensino Fundamental de 9 Anos diante da Lei 

Federal n°. 11.494/07, sobre o Fundeb 

RELATORES: Consºs. Ana Luísa Restani e Arthur Fonseca Filho  
 

CONSELHO PLENO 
 

1. RELATÓRIO 

 

1.1 A Senhora Secretária de Educação do Estado de São Paulo dirigiu-se ao Conselho 

Estadual de Educação, através do Ofício GS nº 278/2007. A íntegra do expediente é a 

seguinte: 

 

“Senhor Presidente,  

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, a Secretaria de Educação ao criar, em meados 

de Agosto, a Nova Agenda para a Educação Pública, definiu as dez metas que têm por 

objetivo precípuo, a melhoria da qualidade e do desempenho do Sistema Estadual de Ensino. 
 

Com relação, a meta 7, que refere-se ao Ensino Fundamental de 9 anos, a Secretaria entende, 

que um dos pontos importantes que devem nortear à sua implantação, no Estado de São Paulo, 

seria a definição de uma estratégia articulada com os municípios, daí a importância de 

priorizar a municipalização, das séries iniciais (de 1ª a 4ª séries), uma vez que, os municípios 

são os responsáveis exclusivos pela oferta da educação infantil, e já vêm assegurando 

atendimento aos alunos de 6 anos, os quais, de forma gradativa, serão incorporados ao Ensino 

Fundamental. 

Os estudos para subsidiar a implantação desta meta estão sendo elaborados por Grupo de 

trabalho instituído na Pasta, mas, julgamos Imprescindível, a participação do Conselho 

Estadual de Educação, no tocante à aplicação e consonância da legislação vigente, em 

especial, a lei nº 11.494 de 2007 e proposta, a ser aprovada, que dispõe sobre o FUNDEB, de 

forma a assegurar uniformidade nas diretrizes e orientações técnicas aos municípios, para que 

se possa viabilizar a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos. 

...” 

1.2 O documento descrito transformou-se no Processo CEE nº 571/07. Através da Portaria nº 

CEE/GP nº 605, de 12-11-2007, o Senhor Presidente do Conselho nomeou Comissão Especial 

para apresentar soluções às questões levantadas. A Comissão presidida pelo Conselheiro 

Mauro de Salles Aguiar era ainda composta pelos Conselheiros Arthur Fonseca Filho, 

Eduardo Martines Júnior e Francisco José Carbonari. A Conselheira Ana Luísa Restani foi 

incorporada à Comissão Especial e assumiu a correlatoria do Processo com o Conselheiro 

Arthur Fonseca Filho, especialmente, por conta de sua participação na formulação da 

Indicação CEE n°. 63/06. 

  

 

1.3 A Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, prevê em seu artigo 5º o seguinte:  

“Art. 5º - Os Municípios, os Estados e o Distrito Federal terão prazo até 2010 para 
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implementar a obrigatoriedade para o ensino fundamental disposto no art. 3º desta Lei e a 

abrangência da pré-escola de que trata o art. 2º desta Lei”.  
 

1.4 Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 53, que entrou em vigor em 19 de dezembro de 

2006, resolveu, definitivamente, a forma pela qual são distribuídos os alunos, conforme sua 

faixa etária, pelos níveis da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

Assim, a partir da referida alteração Constitucional, temos o seguinte quadro: 
 

 
 
1.5 A promulgação da Emenda Constitucional acima referida encerra, cabalmente, as dúvidas 

quanto ao tempo de duração da Pré-Escola, no Sistema Educacional Brasileiro. Independente 

de preferências, o fato é que a Constituição define que a Pré-Escola deve atender as crianças 

de 4 e 5 anos de idade.  

 

1.6 A partir da manifestação da Senhora Secretária de Estado da Educação, a Comissão 

nomeada pela Portaria CEE/GP nº 605, de 12-11-2007, passou a definir os princípios que 

deveriam presidir a “implementação” do Ensino Fundamental de 9 Anos, tal como indicada 

no art. 5º da Lei 11.274/2006. São os seguintes os princípios:  

 

I. O Sistema Estadual de Ensino é responsável não só pela regulamentação dos 

estabelecimentos de sua rede, mas por apontar claramente as formas de colaboração possíveis 

com os sistemas e redes municipais de ensino. 

A fundamentação legal desse princípio está contida especialmente nos Incisos II e III do Art. 

10 da Lei 9394/96. Desta forma, a partir destas normas a Secretaria Estadual de Educação e o 

Conselho Estadual de Educação, articularão ações junto aos municípios do Estado para que o 

regime de colaboração entre os entes federativos seja totalmente eficiente. 

II. A implantação do Ensino Fundamental de 9 Anos deve evitar a duplicidade de esforços a 

serem oferecidos pelas redes municipais e estadual. Assim, no Estado de São Paulo, onde a 

quase totalidade dos municípios do interior já acolhia (no Regime de Ensino Fundamental de 

9 Anos), integralmente, as crianças na faixa etária de 6 anos, na então 3ª fase da Pré- Escola, 

não se pode transferir ao Estado, parte considerável desse contingente. Isso implicaria em 

causar ociosidade de pessoal, prédios, equipamentos, etc., nas redes municipais e demandaria 

enormes investimentos (desnecessários) na rede estadual. 

III. A implantação do Ensino Fundamental de 9 Anos e, especialmente, a definição de novos 

limites de data de ingresso no Ensino Fundamental não podem provocar nenhum dos 

seguintes problemas: 

a) fazer com que as crianças sejam compelidas a cumprir 2 anos do mesmo programa Escolar; 

ou b) fazer com que as crianças sejam compelidas a “pular” uma fase da escolaridade. 

IV. A Concepção Pedagógica correspondente às 8 séries do antigo Ensino Fundamental de 8 
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anos - 1ª a 8ª série, não seria necessariamente alterada pela adoção do seu correspondente no 

Ensino Fundamental de 9 Anos.  

Este princípio define que o conjunto composto por: projetos pedagógicos, conteúdos, espaço 

físico, alocação de docentes, material didático, etc., não sofre, obrigatoriamente, nenhuma 

alteração significativa por conta dos ajustes à nova situação.  
 

1.7 As normas, ora introduzidas, preveem a revogação da Deliberação CEE nº 61/2006, no 

entanto, na elaboração da Proposta Pedagógica, a equipe escolar deve especialmente atentar 

para as necessidades:  

I - da articulação entre as demandas e as características da Educação Infantil e dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, procurando prever mecanismos de interação entre a família, 

a escola e a comunidade, de modo que não haja prejuízo da oferta de Educação Infantil e seja 

preservada sua identidade pedagógica; 

II - da preservação do “continuum” formativo que se estende ao longo dos nove anos, 

mediante à aquisição de conhecimentos contextualizados, habilidades e atitudes que atendam 

às especialidades da segunda infância e àquelas que se caracterizam o desenvolvimento da 

adolescência; 

III - da qualificação didática e flexibilidade dos tempos escolares, especialmente no período 

destinado à alfabetização, sem perder de vista o cumprimento da carga horária mínima anual 

de oitocentas horas e mínimo de duzentos dias letivos de efetivo trabalho escolar; 

IV - da readequação da organização escolar vigente, assegurando mecanismos de avaliação 

contínua e de recuperação que busquem, continuadamente, a permanência do aluno no grupo 

idade-ano. 

 

1.8 Passemos agora a analisar os artigos previstos no anexo Projeto de Deliberação. 
 

O art. 1º trata da abrangência das normas propostas, definindo que elas devem alcançar as 

redes e sistemas municipais do Estado de São Paulo. No entanto, o parágrafo único do art. 1º 

exclui o município de São Paulo do cumprimento do ora estatuído. 

Por todas as razões e, especialmente, pela forma peculiar do compartilhamento na 

manutenção do Ensino Fundamental, a situação do município de São Paulo deverá ser objeto 

de norma própria a ser articulada entre os dois sistemas de ensino. 
 

1.9 O art. 2º tem o intuito específico de definir a data limite para ingresso das crianças de 6 

anos no Ensino Fundamental.  
 

O texto deixa claro que, têm direito à matrícula no Ensino Fundamental todas as crianças que 

completam 6 anos até o dia 30 de junho do ano de seu ingresso nesse nível de ensino. 

Os parágrafos 1º e 2º do referido art. 2º preveem a possibilidade (ou até necessidade) dessa 

data limite ser flexibilizada nos anos de 2009 e 2010, para ajustar a nova data ao estabelecido 

anteriormente, que contemplava como data limite o dia 31/12 (Resolução SE 43/06). 
 

1.10 O art. 3º pretende uniformizar a denominação (ver anexo) e a relação de correspondência 

entre a forma antiga (de 8 Anos) e a nova de Ensino Fundamental (de 9 Anos). A partir de 

agora convém utilizar essa denominação e correspondência. 

 

I - O parágrafo único sugere que, em 2009, as redes municipais flexibilizem, também, as datas 
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limites para matrícula de alunos na pré-escola, considerando este um período da transição 

para aquilo que se tornará definitivo no Estado de São Paulo. 

 

1.11 O artigo 4º faz referência à manutenção das creches pelos municípios. Convém ressaltar 

que os grupos de creches devem ser compostos por crianças de tal forma que o “continuum” 

pedagógico facilite que elas sejam acolhidas na pré-escola, conforme as datas limites fixadas 

na presente Deliberação. 

 

1.12 O art. 5º determina que, no ano letivo de 2009, a 3ª fase de pré-escola (modelo Ensino 

Fundamental de 8 anos) seja considerado para todos os fins como equivalente ao 1º Ano do 

Ensino Fundamental. Este artigo se fundamenta no princípio II do item 6 da presente 

Indicação, cujo objetivo é evitar a duplicidade de esforços a serem empreendidos pelos 

municípios e pelo Estado. 

Os procedimentos burocráticos serão os mais simples possíveis e receberão tratamento 

próprio em 90 dias, a serem adotados pelas Diretorias de Ensino no desenvolvimento de sua 

ação supervisora junto às redes municipais de ensino. 

 

1.13 O art. 6º garante que, em 2010, a matrícula de todas as crianças de 6 anos será efetivada 

nas redes municipais e estadual de ensino. Sugere, também, a forma pela qual serão atendidas 

as alternativas de compartilhamento de atendimento dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

pelas redes públicas. 

Espera-se que a adoção dessas medidas implique, definitivamente, 

na decisão quanto à responsabilidade dos municípios 

no atendimento do Ensino Fundamental. 

 

1.14 O artigo 7º dá caráter normativo às orientações curriculares a serem formuladas pela 

Secretaria de Estado da Educação. O regime de colaboração, a necessidade de articulação 

entre as redes públicas de educação de nosso estado e, especialmente, o fato de que, no Estado 

de São Paulo, a responsabilidade pelo atendimento dos anos iniciais é compartilhada, 

considera-se necessário que a Secretaria de Educação aponte as suas  expectativas quanto ao 

trabalho a ser desenvolvido no 1º Ano do Ensino Fundamental. 

 

1.15 O artigo 8º determina que as instituições privadas devem se sujeitar, no que couber, às 

disposições introduzidas por estas normas. É preciso deixar bem claro que, a partir de agora, 

só será considerada regular a matrícula dos alunos que completam 6 anos até o dia 30 de  

junho, do ano de seu ingresso no Ensino Fundamental. 

 

1.16 Finalmente, o artigo 9º reconhece, expressamente, que as instituições de ensino que 

reformularam sua proposta  pedagógica de conformidade com o previsto na Deliberação CEE 

nº 61/2006, podem manter essas propostas. da mesma forma, as instituições que definiram 

como data limite para ingresso no ensino fundamental aos 6 anos o dia 31 de dezembro do 

ano anterior, podem manter inalterado esse limite. 

O Conselho Estadual de Educação pede, inclusive, que os avanços alcançados por essas 

instituições devem ser registrados e serem oferecidos como subsídio ao sistema. 
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2. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, apresentamos anexo o Projeto de Deliberação ao Conselho Pleno para 

aprovação. 

São Paulo, 14 de março de 2008 

a) Cons. Arthur Fonseca Filho 

Relator 

a) Cons.Ana Luísa Restani Relatora 

 

3. DECISÃO DA COMISSÃO ESPECIAL 

 

A Comissão Especial adota, como sua Indicação, o Voto dos Relatores. 

Presentes os Conselheiros: Arthur Fonseca Filho, Ana Luísa Restani, Eduardo Martines 

Júnior, Francisco José Carbonari e Mauro de Salles Aguiar. 
 

Sala da Comissão, em 02 abril de 2008 

a) Cons. Mauro de Salles Aguiar  

Presidente da Comissão Especial 
 

Deliberação Plenária 

O Conselho Estadual de Educação aprova, por unanimidade, a presente Indicação. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 02 de abril de 2008. 
 

Pedro Salomão José Kassab - Presidente 

Publicado no D.O. em 03/4/08 Seção I Página 19 

13 - Processo CEE N.º 571/2007 Deliberação CEE N.º 73/08 
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