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2
 VOZES POR AXIOMAS 

CIRCUNSCRITOS

A) A profi ssão docente é aprendida/desenvolvida 
antes, durante e após a formação acadêmica específi ca 
e realizada institucionalmente.

B) Os saberes práticos são aprendidos na prática do 
ofício e não na universidade onde se aprende a impres-
cindível teoria para o aprendizado da prática.

Como podemos perceber, as duas premissas, embora 
sejam duas, constituem uma única premissa-ideia: a pro-
fi ssão docente é aprendida na prática e por isso os saberes 
práticos dessa profi ssão só podem ser aprendidos no ofício 
da docência e não durante a formação na universidade. E 
isso mostra que há dois tipos de formação na formação 
docente como um todo. Essa feliz separação entre formação 
profi ssional e formação docente foi operacionalizada por 
Tardif (1992), o qual mostra que a profi ssional é aquela 
que se processa por meio da inicial do aluno, no âmbito 
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da universidade, e a formação docente é concretizada no 
exercício da profi ssão propriamente dita, isto é, durante o 
exercício/prática docente. 

Neste capítulo, faremos uso das vozes da Educação 
para mostrar detalhadamente a constituição dessas duas 
premissas. Embora possa parecer que vamos “fazer chover 
no molhado” à medida que retomaremos algumas vozes 
já registradas no capítulo 1, esse procedimento atende à 
exigência lógica do processo de confi rmação, ou não, de 
uma hipótese. E para a aplicação dessas vozes neste capí-
tulo optamos por denominá-las “axiomas circunscritos”, 
tendo em vista a função que cumprem neste momento 
desta pesquisa.

Premissa A) A profi ssão docente é aprendida/de-
senvolvida antes, durante e após a formação acadêmica 
específi ca e realizada institucionalmente.

o saber profi ssional está, de um certo modo, na confl uência 
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. 
Ora, quando esses saberes são mobilizados nas interações 
diárias em sala de aula, é impossível identifi car imediata-
mente suas origens: os gestos são fl uidos e os pensamentos, 
pouco importam as fontes, convergem para a realização 
da intenção educativa do momento. (Tardif, 2002, p.64)

interiorização de regras implícitas são adquiridas com e na 
experiência. É aqui, a nosso ver, que os saberes da história 
de vida e os saberes do trabalho construídos nos primeiros 
anos da prática profi ssional assumem todo o seu sentido, 
pois formam, justamente, o alicerce das rotinas de ação e 
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são, ao mesmo tempo, os fundamentos da personalidade 
do trabalhador. (Tardif, 2002, p.102)

compreender os saberes dos professores é compreender, 
portanto, sua evolução e suas transformações e sedimen-
tações sucessivas ao longo da história de vida e da carreira, 
história e carreira que remetem a várias camadas de socia-
lização e recomeços. (Tardif, 2002, p.106) 

A Formação de Professores é a área de conhecimentos, 
investigação e de propostas teóricas e práticas que, no âmbito 
da Didáctica e da Organização Escolar, estuda os processos 
através dos quais os professores – em formação ou em exercício 
– se implicam individualmente ou em equipa, em experiências 
de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram 
os seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes 
permite intervir profi ssionalmente no desenvolvimento do seu 
ensino, do currículo e da escola, com o objectivo de melhorar 
a qualidade da educação que os alunos recebem. (Marcelo 
García, 1999, p.26, grifo do autor) 

os professores, enquanto profi ssionais do ensino, desen-
volvem um conhecimento próprio, produto das suas expe-
riências e vivências pessoais, que racionalizam e inclusive 
rotinizam. (Marcelo García, 1999, p.28)

aprender a ensinar não deve ser um processo homogêneo 
para todos os sujeitos, mas que será necessário conhecer 
as características pessoais, cognitivas, contextuais, rela-
cionais, etc., de cada professor ou grupo de professores 
de modo a desenvolver as suas próprias capacidades e 
potencialidades. (Marcelo García, 1999, p.29)

o ajuste dos professores à sua nova profi ssão depende, pois, 
em grande medida, das experiências biográfi cas anteriores, 
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dos seus modelos de imitação anteriores, da organização 
burocrática em que se encontra inserido desde o primeiro 
momento da sua vida profi ssional, dos colegas e do meio 
em que iniciou a sua carreira docente. (Marcelo García, 
1999, p.118)

constrói-se [a identidade profi ssional] também, pelo signi-
fi cado que cada professor, enquanto ator e autor, confere à 
atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, 
de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, 
de suas representações, de seus saberes, de suas angústias 
e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor. 
(Pimenta, 1998, p.19)

o desafi o, então, posto aos cursos de formação inicial é o de 
colaborar no processo de passagem dos alunos de seu ver o 
professor como aluno ao seu ver-se como professor. Isto é, de 
construir a sua identidade de professor. (Pimenta, 1998, 
p.20, grifo do autor)

Não somos apenas professoras, mas um feixe de muitas 
condições e papéis sociais, memórias de sentidos diversos. 
Nós, professoras, somos mulheres numa sociedade ainda 
patriarcal. Somos mães, mas também fi lhas, netas e irmãs e 
ainda esposas ou “tias”, “rainhas do lar”, companheiras. [...]

Nesse jogo, somos muitas a um só tempo. E essas muitas 
se multiplicam, já que, sendo o que somos, somos também 
a negação do que, não somos e, nesse sentido, o que não 
somos também nos constitui, está em nós. Ser e também 
não ser: aí radica e é produzida a singularidade. (Fontana, 
2000b, p.105, grifo do autor)

Essa valorização ou não da formação inicial depende, 
em certa medida, de como o professor entende o processo 



COMPLEXIDADE DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES  97

de formação para docência. As professoras que partici-
param deste estudo expressaram o entendimento que a 
formação não se limita à base de conhecimentos obtidos nos 
cursos realizados, e que depende delas também buscar co-
nhecimentos que se fazem necessários. (Corsi, 2000, p.118)

ao vivenciar as experiências do cotidiano, vão se estabele-
cendo diferentes graus de aproximação ou distanciamento 
no aqui/agora, tempo presente, que se arraiga num pas-
sado próximo ou distante e que antecipa, por sua vez, um 
futuro – temporalidade fi nita/infi nita em que o indivíduo 
constrói sua agenda e sua história de vida. A agenda lembra 
a especifi cidade de cada um na luta diária, e, a história de 
vida, uma arquitetura edifi cada sob muitos olhares, cúm-
plices de uma vida compartilhada. (Abdalla, 2000, p.28)

Alguns estudos vêm apontando sistematicamente 
a importância da experiência pessoal na aprendizagem 
profi ssional, da signifi cação pessoal de tal experiência e 
da consideração da prática profi ssional como fonte básica 
(embora não única) de tal aprendizagem. (Mizukami, 
1996, p.60)

Nem só o curso de formação básica, nem só a prática 
em sala de aula. Não só cursos de formação continuada, 
nem só o exercício profi ssional descolado de qualquer tipo 
de repertório, como se isso fosse possível. Nessa aprendi-
zagem, ao longo da trajetória profi ssional, o professor vai 
realizando aos poucos sínteses pessoais que contemplam 
os diferentes tipos de conhecimento, inclusive os da prá-
tica. Tais sínteses pessoais, quando relatadas, oferecem 
indicadores de tentativas, por parte do professor, de obje-
tivação de um conhecimento que é seu e que só foi possível 
construir a partir do exercício da docência. (Mizukami, 
1996, p.85)
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A análise e a discussão das marcas do passado podem 
levar à compreensão da repercussão na vida profi ssional 
das diferentes situações vividas: crises, mudanças, ruptu-
ras, sucessos e fracassos. (Kenski, 1994 apud Fernandes, 
1995, p.21) 

Premissa B) Os saberes práticos são aprendidos na 
prática do ofício e não na universidade onde se aprende 
a imprescindível teoria para o aprendizado da prática.

aprender a ensinar é um processo de transformação e não 
só de aquisição de novos conhecimentos e aptidões [...]. 
(Feiman-Nemser, 1990 apud Marcelo García, 1999, p.32) 

no seu primeiro ano de docência, os professores são es-
trangeiros num mundo estranho, um mundo que lhes é 
simultaneamente conhecido e desconhecido. Ainda que 
tenham passado milhares de horas nas escolas a ver profes-
sores e implicados nos processos escolares, os professores 
principiantes não estão familiarizados com a situação es-
pecífi ca que começam a ensinar. (Jonhston & Rian, 1983 
apud idem, p.114) 

A professora não está pronta em nós, quando come-
çamos a trabalhar. Pensando bem, não está pronta nunca, 
por mais estáveis, duráveis e semelhantes que pareçam 
ser nossas características como profi ssionais. (Fontana, 
2000b, p.109)

Teoria (...), é a parte em que você vai pegar fundamen-
tação, argumentos, conhecimentos para você partir para a 
prática. A partir desse conhecimento é que você vai formu-
lar uma outra teoria, a sua. A partir da teoria de alguém é 
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que você vai conhecer, elaborar. E a partir daquilo ali é que 
você vai elaborar uma teoria que vai ser a sua, para você 
praticar [...]. Estaria bem no começo da prática e no fi nal 
da prática. Seria uma inter-relação. Acho que, sempre que 
a gente faz uma coisa, a gente está baseando em uma teoria. 
Mesmo que essa teoria seja da gente mesma. E, logo que 
você realizou uma prática, você vai ter uma teoria, ainda 
que seja a mesma, mas acrescentada de alguma coisa. Seria 
um conhecimento adquirido. (Fernandes, 1995, p.119)

O saber docente se compõe, na verdade, de vários 
saberes provenientes de diferentes fontes. Esses saberes 
são os saberes disciplinares, curriculares, profissionais 
(incluindo os das ciências da educação e da pedagogia) e 
experienciais. (Tardif, 2002, p.33)

o professor ideal é alguém que deve conhecer sua maté-
ria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos 
conhecimentos relativos às ciências da educação e à pe-
dagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua 
experiência cotidiana com os alunos. (idem, p.39) 

 O curso de formação garante como eu vou ensinar. 
Isso é um departamento. Agora, eu aprender como ensinar 
é outro departamento. Porque eu posso estudar como eu 
vou ensinar e isso não garante absolutamente nada. O que 
vai garantir é justamente esse contato, é o aluno, a reação 
de cada aluno e essa coisa que eu estudei para ensinar, ela 
tem que ser transformada... e eu não tenho que fi car presa 
a ela. Eu quero dizer que quando a gente estuda, o que a 
gente estuda e como a coisa é estudada é uma coisa estáti-
ca. A gente vai aprender a ensinar no contato direto com 
o aluno que vai ensinando a gente a aprender a ensinar... 
(P5). (Mizukami, 1996, p.86)
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Os saberes experienciais não são saberes como os de-
mais, são, ao contrário, formados de todos os demais, mas 
retraduzidos, “polidos” e submetidos às certezas construí-
das na prática e na experiência. (Tardif, 2002, p.54)

É no contacto com a situação prática, não só se adqui-
rem e constroem novas teorias, esquemas e conceitos, como 
se aprende o próprio processo dialéctico da aprendizagem. 
(Pérez Gómez, 1992a, p.104)

O pensamento prático do professor é de importância 
vital para compreender os processos de ensino-aprendi-
zagem, para desencadear uma mudança radical dos pro-
gramas de formação de professores e para promover a 
qualidade do ensino na escola numa perspectiva inovadora. 
Ter em consideração as características do pensamento prá-
tico do professor obriga-nos a repensar, não só a natureza 
do conhecimento académico mobilizado na escola e dos 
princípios e métodos de investigação na e sobre a acção, 
mas também o papel do professor com profi ssional e os 
princípios, conteúdos e métodos da sua formação. (idem, 
p.106, grifo do autor)

o pensamento prático do professor não pode ser ensinado, 
mas pode ser aprendido. Aprende-se fazendo e refl ectindo 
na e sobre a acção. (idem, p.112, grifo do autor) 

O desenvolvimento profi ssional é o conjunto de proces-
sos e estratégias que facilitam a refl exão dos professores sobre 
a sua prática, que contribui para que os professores gerem 
conhecimento prático, estratégico e sejam capazes de apren-
der com sua experiência. (Marcelo García, 1999, p.144) 

As conseqüências para a formação dos professores são 
que a formação inicial só pode se dar a partir da aquisição 
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da experiência dos formados (ou seja, tomar a prática exis-
tente como referência para a formação) e refl etir-se nela. 
O futuro profi ssional não pode constituir seu saber-fazer 
senão a partir de seu próprio fazer. Não é senão sobre essa 
base que o saber, enquanto elaboração teórica, se constitui. 
Freqüentando os cursos de formação, os futuros profes-
sores poderão adquirir saberes sobre a educação e sobre a 
pedagogia, mas não estarão aptos a falar de saberes pedagó-
gicos. (Pimenta, 1998, p.25-6, grifo do autor) 

Outra infl uência reconhecida pelos BONS PROFES-
SORES refere-se ao saber que constroem na própria expe-
riência, enquanto docentes. Nela localizam a possibilidade 
de aprenderem com colegas de trabalho, com alunos, e 
de, refl etindo sobre sua própria docência, reformularem 
sua forma de agir e de ser. Este dado confi rma que a prá-
tica é um elemento importante na aprendizagem e que 
a experiência que o indivíduo vive é insubstituível no 
seu signifi cado educativo. O fazer e o refl etir sobre este 
fazer têm sido, no dizer dos BONS PROFESSORES, um 
mecanismo fundamental para delinearem seu desempenho 
docente. (Cunha, 1992, p.160, grifo do autor)

A professora Marisa destaca ainda que há situações e 
aprendizagens que a formação inicial não poderia abran-
ger, pois são específi cas da prática do professor. (Corsi, 
2002, p.117)

seja qual for a origem da informação e das aprendizagens 
que o professor utiliza, estas se convertem em conheci-
mento prático à medida que o professor as vai contrastando 
na prática real da sua sala de aula e as vai interiorizando na 
perspectiva dessa prática real. Nessa interiorização, pela 
prática, é que está a essência do conhecimento prático e 
seu sentido: a sua natureza originaria de experiência, as 
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informações teóricas e os dados, transformam-se em “saber 
pessoal” e “convicção”. (Zabalza , 1994 apud idem, p.142)

A gente aprende a ser professor no dia a dia da aula; 
quando a gente vai para a escola, a gente lembra de algu-
mas coisas marcantes e a gente reproduz aquilo. Se a gente 
reproduz aquilo que foi marcante, porque a gente se lembra 
daquilo, eu acho que é interessante você pensar nisso, na 
hora do conhecimento. O aluno vai reproduzir, vai pensar 
aquilo que foi marcante para ele. Então, aquela aula que 
você dá, que você introduz alguma coisa diferente, um 
estudo, uma proposta ou algo assim diferente, que fuja um 
pouco assim, que você pensa um pouco maior, que você ex-
trapola um pouco. Eu acho que marca um pouco, e tudo isso 
mesclado cria um bom professor... (Abdalla, 2000, p.113)

Os professores constroem os seus conhecimentos pro-
fi ssionais, conhecimentos de ordem prática, quando bus-
cam conexões entre o pensamento e a ação. Entretanto, a 
compreensão desse conhecimento prático vai depender 
também da maneira como o professor compreender seu 
lugar no contexto de trabalho. A prática desse conheci-
mento – do e sobre o ensino – é gerada na e pela ação, tendo 
como base, portanto, o espaço social no qual o professor 
exerce sua profi ssão. (idem, p.188)

A gente vai aprender a ensinar no contato direto com 
o aluno, que vai ensinando a gente a aprender a ensinar... 
(P5) (Mizukami, 1996, p.86)

durante a formação os discentes estruturaram o habitus 
estudantil, e não o habitus professoral, pois o último será 
desenvolvido somente no e com o exercício da docência. 
É exatamente por isso que se afi rma que o ato de ensinar 
na sala de aula denomina habitus e não prática docente. 
(Silva, 2005, p.160, grifo do autor)



COMPLEXIDADE DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES  103

O ensino ocorre num contexto constituído de múltiplas 
interações, às quais exercem sobre os professores condi-
cionamentos diversos. Tais condicionamentos não são 
problemas teóricos, como aqueles com os quais o cientista 
se depara, nem problemas técnicos, como aqueles encon-
trados pelo tecnólogo ou pelo técnico. Para o professor 
esses condicionamentos surgem ligados a situações con-
cretas que não são defi nidas de uma vez por todas e que 
exigem uma certa parcela de improvisação e de habilidade 
pessoal, assim como a capacidade de enfrentar situações 
mais ou menos transitórias e variáveis. Ora, essa capacida-
de de enfrentar situações é formadora: só ela permite que 
o professor desenvolva certos habitus [...] que lhe darão a 
possibilidade de enfrentar os condicionamentos e os im-
ponderáveis da profi ssão. Os habitus podem se transformar 
num estilo de ensino, em “truques do ramo” ou mesmo em 
traços da “personalidade profi ssional”: eles se expressam, 
então, através de um saber-ser e de um saber-fazer pessoais 
e profi ssionais validados pelo trabalho cotidiano. (Tardif, 
2002, p.181)

Observe que as duas premissas ajudam a clarear, dida-
ticamente, o capítulo 1. Mais do que isso: fecham a confi r-
mação da hipótese apresentada aqui.


