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Este estudo tem como objetivo refletir sobre como ocorre à construção e a 
mobilização de saberes docentes na formação inicial de professores no ensino 
de química, por meio de uma discussão teórica entre os conceitos de Maurice 
Tardif e Gauthier e colaboradores. Tardif (2004) relata que os saberes docentes 
não se originam somente na formação inicial e tão pouco ali se finalizam. O 
professor, ao desenvolver práticas de ensino, parte da construção de saberes 
didáticos oriundos do saber técnico, pelas instituições formais de ensino; 
quando o professor retoma o conteúdo ele parte para o saber curricular, onde 
relaciona aos discursos, conteúdos e métodos, muitas vezes através do livro 
didático. Por fim, o professor traz uma bagagem ao longo de sua vida 
profissional, determinando o saber experiencial que se define a priori pela 
experiência cultural e social, sendo expressivo para que os docentes possam 
transmitir o seu conhecimento. O processo de construção perpassa por fontes 
diversas que levam em conta o sujeito professor nas suas variadas formas de 
ser e estar no mundo, suas experiências de vida, entre outros aspectos que lhe 
conferem um caráter de subjetividade. Assim, Gauthier (2006) afirma que o 
saber que nasce da experiência precisa ser cientificamente validado, e deve 
estar associado ao movimento das pesquisas cientificas educacionais; esse 
saber que emerge da (Gauthier, 2016) social e a troca de informação entre os 
professores os ajudam na formação e na construção do conhecimento; logo, as 
contribuições de cada professor, individual e coletivamente, não podem ser 
descartadas, mas, juntamente com o saber acadêmico, devem ser proliferadas 
e ressignificadas. Em relação aos saberes docentes, encontram-se na 
bibliografia múltiplas divergências entre Tardif e Gauthier, porém há pontos em 
comum. Gaultier e colaboradores (2006, p. 28) afirmam que é pertinente 
conceber o ensino como a mobilização de diferentes saberes, os quais 
“formam uma espécie de reservatório, no qual o professor se abastece para 
responder a exigências específicas de sua situação concreta de ensino”. Em 
semelhança, Tardif (2004) ajuíza que há uma mistura de múltiplos saberes 
construídos, relacionados e mobilizados pelos professores a partir das suas 
exigências profissionais. Segundo os autores, os professores produzem seu 
conhecimento, seus saberes, suas práticas, formas de conduta de ser e fazer 
na medida em que se constituem professores. Assim, pode-se afirmar que a 
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mobilização destes saberes qualifica o processo de ensino e dá significado a 
aprendizagem do sujeito, mas para mobilizá-los é necessário instigar os 
sujeitos a aprendizagem, fazendo com que o professor busque desenvolver 
aulas de diferentes vieses. Em especial na química, aponta-se as atividades 
experimentais, as relações da ciência com eixos ciência-tecnologia-sociedade, 
a história da ciência, a conceituação, o trabalho interdisciplinar e, dentre outros, 
a própria contextualização do saber. Estes artefatos exigem do professor uma 
relação mais intradisciplinar com o conteúdo e cooperativa em relação aos 
colegas, fazendo-o modificar e melhorar seus saberes. Neste sentido, acredita-
se ser importante o aperfeiçoamento dos professores em relação aos saberes 
docentes, pois estes, além de qualificarem a prática docente, maximizam a 
forma de o aluno aprender.  
 
Palavras-chave: Formação Docente; Mobilização; Saberes Docente. 
 
 


