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Introdução
O tema dos saberes docentes encontra-se no centro das reformas atuais da formação de professores da Educação Básica. Fala-se em conhecimentos, competências ou saber-fazer, saberes que os professores devem adquirir e que se encontram na base de sua profissão. Além disso, com base na figura do prático reflexivo, diz-se que os professores produzem um saber e que eles próprios devem assumir a responsabilidade sobre os seus processos formativos, particularmente, quanto ao desenvolvimento de capacidades que lhes permitam refletir e deliberar, tanto sobre a sua prática quanto sobre as finalidades a ela relacionadas, e isso com base em princípios éticos e epistemológicos, a fim de agir de forma consciente e consistente (Laranjeira et al, 1999).
O interesse recente sobre o tema dos saberes dos docentes no seio das reformas brasileiras, contudo, insere-se em um contexto maior, no qual, há mais ou menos duas décadas, ele vem sendo tratado. Estando na base das reformas já implementadas em muitos países, na América do Norte e na Europa, a preocupação com os saberes dos professores vem ocupando um lugar central nas pesquisas sobre o ensino e constituindo um vasto e rico campo de estudos (Houston, W. R. et al, 1990; Sikula, 1996; Gauthier et al, 1998; Tardif e Lessard, 1999; Paquay et al 1996; Richardson, 2001; Tardif, 2002; Borges e Tardif, 2001.).
Mas que sabem os professores? Que saberes estão na base da profissão docente? Trata-se de um conjunto de conhecimentos e competências? Onde são adquiridos esses conhecimentos? Qual a relação desses saberes profissionais com os saberes acadêmicos, disciplinares, oriundos das Ciências Sociais e Humanas que estão na base das Ciências da Educação? Estas questões, entre outras, têm ocupado o debate nacional e internacional e mobilizado grupos de pesquisadores, formadores de professores e políticos engajados na educação e nos sistemas de ensino. Elas também estão no centro de nossa investigação que situa-se no âmbito das pesquisas contemporâneas sobre o ensino, mais particularmente dos estudos que se interessam pelos saberes, formação e trabalho dos docentes. Nossa pesquisa estuda as concepções de professores da Educação Básica, de 5a. a 8a. série, a respeito dos saberes profissionais. Com base nas pesquisas contemporâneas sobre o ensino das disciplinas escolares e sobre os conhecimentos disciplinares dos professores, nosso objetivo central é compreender como diferentes componentes disciplinares se integram ao trabalho dos professores e marcam suas concepções sobre os seus próprios saberes profissionais.
No texto que se segue apresentamos uma síntese da pesquisa que desenvolvemos junto aos professores da Educação Básica, de 5a. a 8a. série, focalizando os seus saberes profissionais. Num primeiro momento, fazemos uma breve síntese da literatura na qual nos inspiramos durante a realização de nossa investigação. Em seguida, fazemos relato da problemática que está na base desta pesquisa; apresentamos os principais questionamentos que a orientam; e descrevemos rapidamente a forma como foi realizada a investigação e os sujeitos entrevistados. Dando prosseguimento, tratamos do resultado de nossa análise e de nossos principais achados. Por fim, colocamos em envidência alguns dos pontos centrais extraídos da conclusão de nosso estudo, apontamos alguns limites do mesmo bem como suas perspectivas futuras.
2 Dos saberes docentes 
A temática dos saberes ou conhecimentos docentes, como dissemos em nossa introdução, vem ocupando um lugar importante nas pesquisas sobre o ensino e constituindo um vasto e rico campo de investigação, compreendendo os estudos que, abordando a mesma temática, exploram-na a partir de outras categorias como crenças, concepções, competências, pensamentos, metáforas, representações.
A riqueza deste campo não é só quantitativa, ela é também qualitativa, dada a diversidade com que o tema vem sendo tratado a partir de perspectivas variadas, oriundas das ciências humanas e sociais. Do lado da psicologia e das ciências da cognição, temos o comportamentalismo ou behaviorismo, o cognitivismo, o cognitivismo computacional, o construtivismo, o sócio-construtivismo, o neo-behaviorismo. Do lado das ciências humanas e sociais, a etnometodologia, o interacionismo simbólico, a sociologia das profissões, a fenomenologia, a antropologia cultural. E, inspirando-se em ambas, têm-se, por exemplo, os estudos no âmbito da psicologia social, da ergonomia cognitiva, entre outros (Tardif e Lessard, 1999; Munby, Russel e Martin, 2001). Quanto ao tipo de estudos, encontraremos pesquisas que se situam no interior de uma (às vezes mais de uma) das abordagens acima mencionadas. Algumas, verdadeiros campos paradigmáticos, deixaram marcas profundas nas Ciências da Educação e, em certos casos, continuam influenciando ainda boa parte das pesquisas
As pesquisas sobre o ensino, os saberes e o trabalho dos docentes tomarão um grande impulso com os estudos desenvolvidos no âmbito da sociologia do trabalho e das profissões. A partir dos anos 80, a pesquisa sobre os saberes docentes vai ser pouco a pouco dominada por questões emergentes da problemática da profissionalização do ensino, as quais se estendem pela década seguinte. Nos Estados Unidos, os grandes relatórios do Holmes Group (1986 e 1995) e do Carnegie Forum (1986) entre outros apontavam a necessidade da profissionalização dos docentes, que passava pela constituição de um repertório de conhecimentos específicos à profissão, pela melhoria dos programas de formação de professores e, também, das condições de exercício profissional, isto é, salários, plano de carreira, responsabilidades funcionais etc. 
Essas mesmas idéias podem ser encontradas nas pesquisas sobre o knowledge base e mesmo nos trabalhos de Shulman (1986a, 1986b e 1987), cujo desejo é desenvolver e implantar no ensino um saber especializado e de alto nível, oriundo da pesquisa científica e nela baseado, dando aos professores a possibilidade de agir de maneira eficiente e plenamente consciente, assumindo a responsabilidade por seus atos e decisões (Tardif, 2000). De um modo geral, podemos dizer também que elas vão alimentar todo um conjunto de reformas no âmbito da formação de professores, deenvolvidas e implementadas nas décadas seguintes em diversos países. São estas mesmas idéias que inspiram as reformas em contexto brasileiro.
2.1 Nosso ponto de partida
Resumindo, vários enfoques vão alimentar as pesquisas sobre os saberes dos docentes. Sínteses recentes Borges e Tardif (2001); Tardif, (2000); Tochon (2000) e Munby, Russel e Martin (2001) oferecem um panorama desta evolução. Apoiadas em uma outra abordagem, e às vezes, até, em mais de uma, as diferentes investigações têm contribuído para : 1) pôr em evidência a “voz dos professores” e seus saberes experienciais ou práticos, isto é, o que sabem, como pensam, agem e concebem, significam o seu ensino e seus próprios saberes; 2) fortalecer a idéia de que existe um saber que se encontra na base do ensino e da profissão, e que os professores constroem um saber (conhecimentos, competências, saber-fazer, saber-ser etc.), a partir da suas experiências profissionais e, também, pré-profissionais em um longo processo de socialização; 3) e, ainda, lançar luzes sobre os problemas relativos à profissionalização e à formação dos docentes, particularmente, quanto ao trato com o conhecimento e a relevância conferida aos saberes profissionais.
Tendo por base estas três constatações, assim como os estudos desenvolvidos no campo dos saberes docentes, nossa investigação se insere no campo das pesquisas que focalizam o trabalho e a formação dos professores. Mais precisamente, nossa pesquisa estudou as concepções de professores da Educação Básica, de 5a. a 8a. série, a respeito dos saberes profissionais. De uma forma esquemática, podemos dizer que trata-se de uma investigação sobre os saberes profissionais em relação à problemática dos componentes disciplinares, isto é, formação disciplinar (e seu modo de organização), disciplinas ensinadas ou matérias escolares (e sua especialização), estrutura curricular disciplinar, orientações, visões e concepções disciplinares que intervêm tanto na formação como no trabalho dos professores da Educação Básica do Ensino Fundamental de 5a. a 8a. séries no Brasil. 
3 Uma breve descrição da pesquisa
3.1 Os saberes dos docentes e seus componentes disciplinares
Inicialmente, nos parece útil precisar que nossa perspectiva se distingue das pesquisas que focalizam a natureza dos saberes disciplinares e sua transformação na atividade pedagógica, como é o caso Chevallard (1991) e de vários autores no campo da didática, ou de Shulman (1986a, 1986b e1987) no âmbito dos estudos do knowledge base, mesmo se em nosso trabalho nos identificamos com várias das idéias deste último em particular. Ela também se distingue dos trabalhos que se interessam pelo currículo e pelos saberes e ou disciplinas escolares, como é o caso de análises sociológicas e sócio-históricas, ressaltando os desafios e tensões vinculados às relações de poder implícitas na definição dos saberes escolares e dos currículose das análises históricas à respeito da evolução das disciplinas escolares (Borges, 2002)
Nosso objeto de investigação não são as disciplinas escolares (nem a organização e ideologias curriculares, mas, isto sim, a concepção dos docentes face à orientação disciplinar, à disciplinarização dos diferentes componentes da sua formação e do seu trabalho cotididano. Nesse sentido, nos apoiamos nas contribuições de Shulman (1986a, 1986b e 1987) sobre o conhecimento pedagógico da matéria e também nas análises de Tardif e Lessard (1999) e Tardif (2002) que focalizam os saberes práticos dos docentes em relação ao trabalho que realizam e aos processos de socialização pré-profissional e profissional aos quais são expostos.
Disciplinarização, aqui significa que a formação, as tarefas, o trabalho cotidiano e a identidade dos docentes das séries finais da Educação Básica são marcados e orientados por componentes disciplinares. Vir a ser professor de 5a. à 8a. é, necessariamente, confrontar-se com esses componentes disciplinares, que se refletem tanto na organização dos programas, como nos tempos consagrados às disciplinas e na especialização dos currículos.
Do nosso ponto de vista essa questão é de extrema relevância, visto que, hoje, tanto a pesquisa sobre os saberes dos docentes, como os debates atuais em torno da formação de professores, têm posto em questão esse modelo disciplinar (Borges, 2002). No que diz respeito à formação profissional de futuros docentes, questiona-se o modelo disciplinar baseado na racionalidade técnica; fala-se em elevar o nível de conhecimentos dos professores; indica-se a necessidade de se aproximar cada vez mais a formação da prática pedagógica e do contexto escolar; defende-se a idéia de se considerar o professor como um prático reflexivo e, nesse sentido, a própria prática é vista como espaço de edificação de saberes.No âmbito das reformas de ensino, propõem-se programas que pretendem romper com a estrutura disciplinar do trato com o conhecimento, através de temas transversais, aprendizagem por competências, projetos inter, multi, trans disciplinares entre outros.
No entanto, a formação dos professores, dos especialistas do ensino, nos programas de Licenciaturas, continua fortemente baseada em um modelo disciplinar, apesar das reformas recentemente anunciadas. Do mesmo modo, uma das finalidades centrais da escola, assim como ensinar no ensino Fundamental de 5a. a 8a série, ainda é, e sobretudo ensinar, transmitir conhecimentos de uma disciplina, dentro de uma estrutura curricular disciplinar. Nesse sentido, é que nosso interesse volta-se para esse questão dos componentes disciplinares presentes tanto na formação quanto no trabalho dos docentes da Educação Básica.
Em resumo, nossa pesquisa tem por objetivo central compreender como diferentes componentes disciplinares se integram ao trabalho dos professores e marcam suas concepções sobre os seus próprios saberes profissionais.
3.2 Das questões de pesquisa 
Nossa investigação está centrada na visão que os docentes possuem sobre os seus próprios saberes, e, isto, particularmente, em relação ao lugar, ao peso e ao significado dos componentes disciplinares face a sua formação e seu trabalho. Em síntese, nossa questão de pesquisa é a seguinte. Como os professores do Ensino Fundamental de 5a. a 8a. série, concebem os seus saberes profissionais, considerando que, tanto a sua formação, quanto o seu trabalho são marcados por uma orientação fortemente disciplinar? E, ainda, dentro desta questão, que peso, significado e lugar possuem os componentes disciplinares na edificação dos seus saberes? 
Além disso, nosso estudo estruturou-se à partir dos três eixos que se seguem : 1) o peso da formação inicial em relação a outras fontes de aprendizagem do métier docente, particularmente, a experiência profissional; 2) os saberes dos que os professores consideram na base da sua profissão 3) e, finalmente, o trabalho curricular no ensino e a maneira como os docentes se definem em relação as suas próprias concepções e praticas curriculares face aos programas em andamento. 
3.3 Da investigação propriamente dita 
Para responder essas questões e dar conta dos três eixos anunciados, nossa análise focalisou a formação, os saberes na base da profissão e o trabalho curricular no Ensino Fundamental de 5a. a 8a. série. Nossa escolha em trabalhar com professores desse nível de ensino deve-se ao fato de que eles se encontram em uma posição estratégica no contexto da Educação Básica, isto é, entre as séries iniciais, onde atuam os docentes generalistas, e o Ensino Médio, de estrutura curricular disciplinar.
A pesquisa envolveu, portanto, 23 professores da Educação Básica, de diferentes estabelecimentos escolares do município do Rio de Janeiro. Quatro de Artes (Artes Visuais, Música e Teatro), dois de Educação Física, dois de Ciências, três de Geografia, quatro de História, dois de Língua Estrangeira (Francês e Inglês), três de Português e três de Matemática. Destes, 7 homens e 16 mulheres. Com idade entre 26 e 59 anos e com entre 5 e 30 anos de experiência no magistério de 5a. a 8a. série. Uma média de 16 anos de experiência. Todos eram formados em Licenciaturas. Muitos deles tinham frequentado programas de especialização e dois haviam concluído o mestrado. Isto é, vários deles continuavam investindo na formação contínua. A forma de contato foi por indicação, um professor foi indicando o outro. Desse modo, a rede dos 23 professores foi formada. 
Através de um roteiro de entrevista semi-estruturado, abordando o três eixo, formação, saberes e trabalho fomos colhendo os depoimentos de nosso interlocutores, que eram registrados e depois transcritos afim de efetuarmos minuciosa análise.
3.4 Uma definição ampla de saberes
Para realizar esta investigação, partimos de uma definição ampla dos saberes dos docentes, compreendendo os conhecimentos, os saberes, as competências, o saber fazer, o saber ser, as posturas, os valores etc., enfim, tudo aquilo que os professores consideram como saberes próprios ao seu ensino (Tardif e Lessard, 1999; Tardif, 2002). Nesse sentido, focalizamos o discurso dos docentes com base na sua capacidade argumentativa de explicar o que fazem e são, o que foi e fizeram e, também, na capacidade de apresentar argumentos para suas ações e pensamentos, enfim, justificarem suas seus saberes (Tardif, 2002; Tardif e Gauthier, 1986).
4 Dos resultados 
A análise dos dados mostrou que os professores concebem sua atividade profissional em uma perspectiva mais ampla que a simples transmissão de conhecimentos de sua disicplina, integrando valores educacionais e de socialização dos alunos. Ela mostrou igualmente, que o conhecimento disciplinar é ele próprio inegrado ao conjunto de saberes pedagógicos e de competências profissionais e que este se atualiza nas situações de aprendizagem com os estudantes. 
Passemos, então, aos principais resultados da pesquisa. Antes de apresentá-los, porém, é preciso dizer que as respostas dos docentes são matizadas e plenas de nuances, de forma que não há um discurso unívoco sobre os saberes.
4.1 Onde e como aprenderam a ensinar
Quanto ao primeiro eixo de análise, onde e como aprenderam a ensinar, todos os 23 professores afirmaram que aprenderam a ensinar com a prática, pela experiência, através do ofício docente, do contato com os colegas, do apoio de livros didáticos, com seus próprios alunos. Indicaram também que aprenderam com as experiências pré-profissionais, isto é, na escola, família, cursos, estágios etc. E, ainda, durante a formação inicial, através da experiência com bons professores, do contato com os conhecimentos específicos do seu campo, com teorias pedagógicas e sobretudo com a prática de ensino. Nesse sentido, nossos depoentes não desconsideram a formação inicial que receberam. Como disse uma das depoentes de Português :
Hoje eu vejo melhor, foi importante sim. Se você me perguntasse isso há uns cinco anos atrás eu diria que, em grande parte, o que foi visto por mim na licenciatura não serviu. Hoje eu reformulo isso. Foi importante, agora eu consigo recuperar o que ficou. E recuperando através da vivência mesmo, do dia-a-dia, de estar tendo que atuar… (E10P).
Ou,  então, com falou um professor de Geografia
É lógico que eu não aprendi um monte de coisas, quer dizer, eu não apendi tudo na faculdade, dexei de aprender umas coisas e fui aprender outras depois (se referindo ao trabalho) mas isso não invalida a formação (E5G).
Assim, de um modo geral, nossos interlocutores acreditam que a formação inicial é fundamental, contudo, tecem críticas contundentes a ela. Algumas dessas críticas são bastante conhecidas na literatura educacional, como a fragmentação do curso, o distanciamente entre o bacharelado e a licenciatura, a compartimentalização das disciplinas.
4.1.1 Componentes disciplinares, pedagógicos e práticos
Quanto aos componentes disciplinares, pedagógicos e práticos presentes na formação inicial, nossos depoentes consideram que os conhecimentos disciplinares, específicos do bacharelado estão aquém das suas necessidades, o mesmo vale para os conhecimentos disciplinares que compõem a parte pedagógica do curso. Como diz um dos professores de Educação Física : A educação física me deu um suporte filosófico. (E1EF). E mais adiante ele explica : A questão é que os conhecimentos que eu precisava para ensinar não estavam disponíveis, de primeira mão(E1EF).
Alguns professores, como o caso deste reconhecem que tiveram acesso a esses conhecimentos, porém é como se, na prática, eles não estivessem disponíveis, de primeira mão. Nossos interlocutores parecem clamar por um outro tipo de conhecimento que sirva como ferramente da compreensão da realidade e, ao mesmo tempo, de instrumento para suas ações no contexto escolar, considerando sua imprevisibilidade, contingências, caráter interativo, regras etc. 
Mas que tipo de conhecimento é esse? Vários autores tem se debruçado sobre essa questão, Elliott (1989), por exemplo, fala que a formação nas faculdades deve superar o modelo da “filosofia do conhecimento ”, baseada nas disciplinas, e dar mais valor à “filosofia da sabedoria ”, que emerge dos saberes experienciais do professores.
Quanto à prática de ensino, os professores consideram que esta, apesar da sua precariedade é o momento onde o curso ganha sentido e significa, embora ela nunca chegará a se igualar à prática concreta do docente, com todas as exigências do trabalho propriamente dito. Nesse sentido, sugerem que ela seja mais aprofundada, com maior tempo de inserção na escola.
Por fim, embora, ressaltem suas características e qualidades pessoais como parte dos seu saberes e competências docentes, não nos pareceu que fossem adeptos da ideologia dom, ou contrário, percebemos uma mescla entre a ênfase sobre suas características pessoais, combinadas com outros fatores, como a própria formação inicial, a identificação com a matéria ensinada e com os bons professores formadores, o gostar de ensinar, entre outros aspectos. Nesse sentido, os traços da personalidade não entram em contradição com o aprender com a formação, mas são utilizados muitos vezes para justificar escolhas e investimentos pessoais que a transcendem.
4.2 Os Saberes na base da profissão
Quanto aos saberes indicados pelos professores, de uma imensa lista de saberes bastante diversificados, identificamos seis tipos. Os conhecimentos da matéria ensinada; os conhecimentos das Ciências Humanas e Sociais; o saber ensinar; os saberes das finalidades educativas; os conhecimentos gerais e de outros campos científicos; e as posturas, o saber ser, o saber fazer, o saber agir, os valores. Desse conjunto, percebemos que os professores mencionam saberes de natureza diferente, envolvendo conhecimentos, competências, princípios e valores morais e, também conhecimentos provenientes da matéria ensinada e das ciências da educação,
4.2.1 Saberes considerados fundamentais
Dos sabereres considerados fundamentais, constatamos que os conhecimentos disciplinares são extremamente valorizados e que os professores possuem uma visão bastante ampla e diversificada dos mesmos. Como disse um professora de Português; Fora de questão não dominar a minha  disciplina (E8P).
Eles demonstram, ainda, uma percepção de seus saberes bastante ancorada no campo de conhecimentos específicos que frequentam, apesar de que, cada professor, dentro de uma mesma área, traz uma nuance diferente, um olhar distinto sobre a sua disciplina. Isso parece reforçar a idéia de que os professores se apropriam diferentemente dos seus saberes, no caso, os da matéria ensinada (Tardif e Lessard, 1999).
Quanto à relevância dada ao conhecimento da matéria, percebemos que os professores não o consideram mais importante que os outros, pois defendem que todos os conhecimentos e saberes são fundamentais no seu trabalho. Eles falam em : Um bloco, um conjunto, uma salada de conhecimentos, um conjunto de conhecimentos indivísiveis. Ou ainda : todos são importantes, eles dizem, não dá para separar. 
Por razões específicas, vinculadas às situações de ensino ou a diferentes fatores relacionados às demandas do cotidiano, eles enfatizam mais ou menos, um ou outro tipo de conhecimento e ou saberes. Ou como disse um professor de História. É uma salada de conhecimentos, e é na hora da aula que esses saberes se hierarquizam. (E3H) 
Além disso, enfatizaram que só os conhecimentos da matéria são insuficientes para dar conta do ensino, pois frequentemente necessitam lançar mão de outros conhecimentos e saberes. Eles falam da necessidade de tornar o conhecimento da matéria ensinável, compreensível, atraente aos seus alunos. Dizem que precisam adaptar esse conhecimentos aos temas atuais, à realidade e interesses da clientela, entre outros aspectos. Nesse sentido, precisam dos outros conhecimentos, como os das Ciências Sociais e Humanas, os do saber fazer (saber transmitir, demosntrar, saber explicar…) etc. 
Essa constatação abarca boa parte do que tem sido evidenciado na Literatura sobre os saberes dos docentes a esse respeito (Shulman 1986a, 1987b; Tardif, Lessard e Lahaie, 1991; Tardif, 2002; Gauthier et al, 1998; Tardif e Lessard, 1999; Queiroz, 2000) e, particularmente quanto a esse aspecto, nossos dados encontram os de Shulman (1986a, 1987b), sobre o “conhecimento pedagógico da matéria”. No sentido de que, no esforço de tornarem os conteúdos acessíveis aos seus alunos, os professores produzem um outro conhecimento, que é o conhecimento pedagógico da matéria. Se o que se produz aí é um novo saber… bom, essa é um questão crucial na literatura. E só mais recentemente, com a epistemologia da prática (Schon, 1983) é que os profissionais, inclusive os docentes passaram a ser vistos como produtores de saberes, e as idéias ou metáforas de “professor reflexivo ”, “professor pesquisador ”, “prático reflexivo ”, se disseminaram no debate educacional. No entanto, ficou claro que seus saberes se encontram amalgamados. Esse amálgama tem um caráter móvel, dinâmico e sincrético, em alguns momentos, são os saberes das disciplinas que parecem estar no centro desse amálgama no qual gravitam os demais saberes, em outros, são os saberes das Ciências Sociais e assim por diante
4.3 O trabalho curricular
Quanto ao último eixo de análise, ao tratar desse ponto, analisamos inicialmente como os professores se posicionam frente aos programas, uma vez que estes constituem ferramentas pedagógicas sobre os quais eles se apóiam para levar a cabo o seu ensino e a dupla tarefa de socializar e instruir seus alunos. A partir da análise dos usos que fazem dos programas é que focalizamos, então, como eles se definiam frente ao trabalho curricular.
Quanto esse ponto, constatamos que os professores falam do programa no plural, não só porque se referem a diferentes propostas implementadas anteriormente no município do Rio de Janeiro, mas, também, por que se apoiam em diferentes programas, propostas, teorias e, também,  teorias tácitas (Schon, 1993) que possuem sobre o ensino. Vimos, ainda, que o programa não existe em abstrato, mas profundamente vinculado à vida na sala de aula.
Quanto aos usos que fazem do programa, verificamos que os professores agem no âmbito de uma negociação contínua, um vai e vem como diz Tardif e Lessard (1999) e, também, como na perspectiva do bricoleur como menciona Perrenoud (1996), ou da improvisação como descreve Tochon (1993). O que dá ao programa o aspecto de uma colcha de retalhos que vai se compondo de diferentes aspectos. 
Apuramos, também, vários fatores que interferem nos usos que fazem dos programas, como : 1) a tendência dos professores de personalizaram o seu emprego. Com os anos de experiência eles vão adaptando os programas às suas crenças, sensibilidade, interpretação das teorias, visão de mundo, finalidades específicas que atribuem aos conteúdos que ensinam; 2) a necessidade de adaptar à clientela; 3) o descontrole ou descaso da secretaria frente à aplicação que fazem dos programas e propostas implementadas pelas secretartias; 4) e, finalmente, as condições de trabalho (isto é, a precarização do trabalho docente, a pauperização da escola pública, a heteregeneidade sócio-economica e cultural da clientela e a onda de sucessivas reformas)
4.3 1 Os professores frente ao trabalho curricular 
No âmbito do trabalho curricular, com as características que acabemos de descrever, os professores definem sua disciplina em função da relação que estabelecem com seus alunos (o rapport à autrui, Tardif e Lessad, 1999) e da dupla função que consideram essenciais no ensino : o formar os seus alunos e transmitir os conhecimentos da sua disciplina. O que de uma certa forma vai ao encontro da idéia de Chervel (1998) sobre o “esquema escolar ”, isto é, ensinar uma matéria ou disciplina, enfim, instruir, supõe também educar. Ditro de outra forma, ao lado da tarefa de instrução o professor precisa adaptar o ensino da sua disicplina às outra finalidades escolares de formação e educação dos alunos.
Nossos depoentes, nessa perspectiva, definem ensinar como uma arte, como transmissão de conhecimentos e valores, trocas, diálogo, ensinar a pensar, interação etc. Mas sobretudo é a idéia do ensino como Arte que parece abarcar em seus depoimentos a complexidade da tarefa docente. Em síntese, eles não separam o seu ensino, dos seus conteúdos, dos seus alunos. 
Abaixo seguem algums exemplos do que eles disseram.
 Ensinar é uma arte; é transmitir conhecimentos e valores; é ensinar a pensar; é transformar; é perseguir uma finalidade; é uma troca, um diálogo, é aprender com o outro, é uma interação; é uma mistura de tudo, de arte, de técnica, de procedimentos didáticos etc.
Isso parece explicar porque não se enquadram na definição de especialistas do ensino, que aliás eles consideram pejorativa e redutora da sua atividade. Ou como falou a professora de Português do depoimento abaixo :
Essa é uma outra dualidade que não me agrada nem um pouco. Eu sou professora, eu não sou pedagoga. […] Mas o papel do pedagogo, supervisor, orientador no Brasil foi realçado na década de 70 com a Lei 5.692. […] O papel deles era exercer uma função coercitiva, a serviço do olho do diretor, em cima dos professores.. (E9P). 
E, na mesma linha, uma professora de Geografia afirmou :  Eu acho que eu não sei dizer se sou especialista. Porque, a palavra especialista, eu tenho um preconceito […] (E23G)
Assim, os professores se consideram, acima de tudo professores, mas professores de uma disciplina responsáveis pela transmissão de um conhecimento. Por por dentro da sua matéria é que eles acreditam que devem levar a cabo a educação e a formação de seus alunos. Como falou uma professora de História :  
Eu passo valores,  procuro ter uma postura ética, cobro deles uma postura ética, dou o exemplo. Tenho muito senso de justiça. […] Eu não trabalho só com a História, eu trabalho com o todo, com uma sociedade que tem determinados valores que eu concordo e discordo… Dentro de uma postura ética, pessoal, eu procuro questionar esses valores. (E21H).
5 Considerações finais e perspectivas futuras 
5.1 A contribuição do estudo 
Acreditamos que uma das contribuições do nosso estudo para a pesquisa sobre os saberes dos docentes e também para a reflexão sobre os programas de formação, foi o fato de termos percebido que a orientação disciplinar presente tanto no trabalho quanto na formação dos professores entrevistados é constituinte de seus saberes profissionais, particularmente, na identificação com a matéria ensinada, na mirada, como disse uma professora de Geografia, que eles têm sobre o ensino e sobre o mundo. Seus saberes trazem a marca do campo disciplinar, de uma formação e práticas disciplinares, mas isso não quer dizer que seus saberes sejam regidos pela lógica disciplinar, única e exclusivamente, tal como ficou evidente nos três eixos que analisamos.
Nossos interlocutores, das diferentes disciplinas da Educação Básica de 5a. à 8a. série, partilham um saber comum, próprio ao campo educacional, para sermos mais precisos, próprio à atividade docente. Seus saberes são regidos pelo e, ao mesmo tempo, são frutos do seu trabalho, o que se aproxima da idéia de Tardif e Lessard (1999) de conhecimentos trabalhados (connaissances ouvragées). Nesse sentido é que percebemos que a concepção que possuem dos seus saberes é marcada pela pluralidade, heterogeneidade, amalgamicidade, hierarquia, complementaridade e sincreticidade, e, também, pelo caráter afetivo, relacional e temporal.
Plurais, porque oriundos de fontes diversas. E da pluralidade de fontes das quais se originam os saberes, percebemos que os saberes experiencias ocupam boa parte do discurso dos nossos depoentes e a formação inicial, bastante valorizada pelos professores, apesar das críticas que dirigem a ela, é vista como parte dessa experiência formativa.
Heterôgeneos, porque de natureza diferentes (saberes, competências, valores, conhecimentos) o que vai ao encontro da nossa definição ampla de saberes mencionada no início deste texte.
Amalgamados , porque estão entrelaçados, fusionados na prática. De modo que, a figura que mais se assemelha ao conjunto, bloco de saberes é a do amálgama. Como disse Queiroz, as fontes que originam oos saberes são diversas, mas é na prática que eles se amalgamam (Queiroz, 2000).
Hierárquicos, organizados em uma hierarquia relativa, porque é na prática, em situação, que eles se hierarquizam.
Compostos, porque não se excluem, não se justapõem, são saberes de natureza completamente diferentes (objetivos e subjetivos) que se complementam em função da situação.
Sincréticos, porque não é possível encontrar uma unicidade ou coerência teórica nesse conjunto de saberes, embora talvez se possa encontrar uma coerência pragmática e biográfica dentro deles (Tardif, 2002). Como no exemplo do artesão com a sua caixa de ferramentas, apresentado por Tardif (2002). As ferramentas estão todas lá, o artesão as colocou lá, algumas ele até construiu, dependendo do trabalho que realiza eles seleciona então as que são mais adequadas.
Afetivos e relacionais, por que são definidos em relação com o outro, mas, também, pelo fato de que os professores não separam seus saberes do sentimento que nutrem pelo ensino, pelas crianças, pela matéria ensinada. 
E, por último, temporais, porque são adquiridos em um longo processo de socialização profissional, e porque com o tempo os saberes também evoluem (professores novatos e experientes) no âmbito da carreira docente.
Por fim, desse amálgama de saberes dos professores extraímos três imagens. A primeira, já citada em nossa análise, é a da caixa de ferramentas, na medida em que, a relação dos professores com seus saberes assemelha-se a do artesão com a sua caixa de ferramentas, uma relação pragmática e biográfica. A segunda, é a idéia de uma rosácea, na qual os saberes gravitam em torno de um núcleo central que é o trabalho (e, não necessariamente, como afirmamos antes, os conhecimentos disciplinares, ou os das Ciências Sociais). A terceira, é a de um caleidoscópio, pois acreditamos que esses saberes que captemos estão em movimento, são dinâmicos, maleáveis, plurais etc. Em nossa investigação foi como se eu tivéssemos realizado uma fotografia, capturado de um desses movimentos do caleidoscópio, o qual tomamos por base para construir os nexos e significados a respeito de como os 23 professores concebem seus saberes.
4.2 Perspectivas futuras 
Quanto às perspectivas futuras. Pensando na formação de professores e nos programas atuais que estão sendo implementados, vislumbramos desde já várias caminhos que nos levam a querer aprofundar o tema desenvolvido em nosso estudo. Estes são como pistas ou como prefirimos chamar, perspectivas futuras de investigação. Eles decorrem de alguns limites da pesquisa, os quais acabam se constuindo em temas ou focos de análise potenciais para novas investigações; decorrem, também, dos novos questionamentos que emergem da riqueza dos achados, que aqui apresentamos em breves pinceladas.
O primeiro deles, é o fato de que, ao trabalharmos com o discurso dos professores, tivemos acesso a uma parte de seus saberes. Consideramos que seria expremamente rico analisar o mesmo tema dos saberes em relação aos compontentes disciplinares, porém, levando em consideração o contexto da sala de aula, onde esses diferentes saberes são postos em ação e, em seguida, discutir esses achados com os professores.
O segundo, é o fato de consideramos que, em nosso estudo, nos foi permitido mostrar com lentes de aumento alguns aspectos da problemática dos componentes disciplinares presentes no trabalho e na formação dos professores em relação aos saberes dos docentes. Cremos que esta problemática é extremamente complexa, e que cada um desses eixos que estão na base desta pesquisa poderiam ser investigados em investigações específicas.
E o terceiro, diz respeito ao contexto atual das reformas, basicamente, ao fato de que elas apontam para abordagems com base no modelo de competências, assim como indicam um novo modelo de formação de professores. A esse respeito, a questões que nos inquietam desde já são as seguintes, como os professores se adaptarão a esse modelo, dentro de um sistema de formação e de práticas escolares, bastante ancoradas na tradição disciplinar? Como os programas e professores formadores vão lidar com os conhecimentos disciplinares, pedagógicos e práticos no âmbito da formação inicial? Que repercussão essa nova conformação dos programas de formação docente e dos programas curriculares trarão para os saberes profissionais dos docentes? E do ponto de vista dos currículos escolares, em que medida essa proposta com base no aprendizado de competências transversais afetará os saberes disciplinares dos professores da Educação Básica? Essas são algumas questões que ficarão para estudos futuros.
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