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3
A VOZ CONFIRMADA. PARA QUÊ?

Os estudos que acabamos de apresentar corroboram, 
portanto, esta nossa proposição: os profi ssionais que ensi-
nam na sala de aula desenvolvem ou adquirem um tipo de 
conhecimento prático somente com o exercício da prática 
pedagógica. Nessa ordem de entendimento, adentra-se por 
uma vereda espinhosa: não se aprende a prática docente na 
sala de aula da graduação em Pedagogia e das Licenciaturas. 
Nesses ambientes, os futuros professores têm a oportuni-
dade, e o dever, de angariar instrumentos teóricos impres-
cindíveis ao aprendizado da prática docente. Contudo, não 
aprendem a praticar o ofício, pois prática é “o ato ou efeito 
de praticar. Uso, experiência, exercício. Rotina; hábito. 
Saber provindo da experiência, técnica. Aplicação da teoria: 
conhecimento a posteriori” (Ferreira, 1990, p.1377).

A questão básica, a nosso juízo, parece ser a que diz 
respeito às diferenças que há entre as práticas: de estudante 
e de professor. Uma licencianda ou um licenciando recebe 
informações, apreende saberes, vivencia experiências com 
os conteúdos curriculares que dizem respeito à profi ssão 
docente e ao trabalho pedagógico (para trabalhar apenas 
com macrocategorias da formação), tem acesso a sistema-
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tizações organizadas com dados empíricos, manuseia bali-
zamentos teóricos, desenvolve-se em várias competências, 
entre outros. Mas não está, em tais situações, praticando 
o ofício docente. Por isso não pode aprender na formação 
universitária a fazer a relação da teoria com a prática, pois 
não exerce a prática indelével a esse aprendizado.

Nessas situações, que somam o maior número de horas 
na formação, essa aluna ou aluno está exercendo a prática 
de estudante e não a de professor. A prática de estudante é 
o exercício de procedimentos metodológicos de aprendizagem 
como, por exemplo, de memorização de noções, de concei-
tos e de ideias, de reprodução de ideias, estabelecimento de 
relações, da criação de analogias e de seu reconhecimento no 
corpo teórico que manuseia, etc. Nesse momento, é desejá-
vel que esse sujeito esteja se apropriando dos instrumentos 
com os quais praticará, no futuro, sua docência. 

Portanto, poderá conhecer o que já foi, ou está sendo, 
sistematizado sobre a profi ssão docente e o trabalho do-
cente, mas não movimenta os saberes que está adquirindo 
em tais lugares, movimentando-os, sim, no âmbito da 
discência. Ele está ocupando o lugar de aprendiz e não de 
mestre. Tudo isso constitui um divisor de águas entre a prá-
tica discente e a prática docente. O que pode ser facilmente 
observado quando se pensa nas competências exercitadas 
por uma professora ou um professor.

A prática docente, ao contrário da prática de estudan-
te, é efetivada por meio do ensino de conteúdos teóricos e 
metodológicos, por meio de procedimentos didáticos, a serem 
apreendidos pelas alunas e alunos para serem colocados em 
prática por elas e por eles quando da futura docência. Os 
professores e as professoras não têm a função de memorizar 
conceitos em sala de aula, eles têm, sim, a obrigação de 
criar condições para que seus alunos o façam, e assim por 
diante. Ademais, aqueles que ensinam têm como objetivo 
que os outros aprendam e nesse particular a diferença entre 
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prática discente e prática docente é bastante evidente, já que 
aprendizes não precisam se preocupar, por exemplo, com o 
aprendizado do outro aprendiz quando estudam, no mesmo 
ambiente, na mesma hora e os mesmos conteúdos. Então, o 
divisor de águas mostra a que veio: discentes não praticam 
exercícios de ensino na situação clássica de sala de aula e 
docentes não praticam práticas discentes em suas aulas.

 A partir de Tardif, mas somente a nosso juízo, o proces-
so de formação profi ssional, isto é, o processo de certifi cação 
de professores se dá na universidade com absoluta primazia 
teórica e o processo de formação docente se dá no âmbito do 
exercício docente com absoluta primazia prática. Mas há 
uma particularidade no que diz respeito ao aprendizado dos 
saberes práticos: eles não existem sem uma fundamentação 
teórica, mesmo que ninguém saiba qual é. Sendo assim, 
parece mesmo adequado que a formação inicial seja teórica 
e o aprendizado docente seja prático. É essa relação inexo-
rável que consubstancia a relação da teoria com a prática 
na formação e atuação docente. Não seria a objetivação 
dessa relação a formação docente propriamente dita? Por-
tanto, saber relacionar a teoria com a prática e vice-versa, 
ao fi m e ao cabo, objetiva-se somente com atitudes/ações/
procedimentos de ensino visíveis, neste caso, produzidos e 
reproduzidos na sala de aula. Portanto, na escola. Será que é 
também por isso que Tardif afi rma que a formação docente 
se dá na prática da docência e a formação profi ssional na 
universidade?

Não obstante, para que serve a confi rmação da hipótese 
deste estudo e todas as observações que nos foram possí-
veis neste momento? Lamentavelmente, este estudo terá o 
mesmo destino de suas fontes no que se refere às medidas 
institucionais acerca da formação de professores em nosso 
país. Reiteramos, apesar disso, que desde o início dos anos 
90 pesquisas brasileiras e estrangeiras vêm apontando que a 
formação de professores precisa passar por reformulação ra-
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dical e que isso estabelece relação, como pudemos observar 
em nossas fontes, com a natureza dos dois saberes que sus-
tentam a docência e com o tipo de relação inexorável que há 
entre eles. E aqui não se trata de confrontar formação inicial 
com formação continuada e vice-versa. Trata-se, sim, de 
pensar a complexidade da formação dos profi ssionais que 
ensinam em nossas escolas. Não é de estranhar que medidas 
claras a esse respeito ainda não foram institucionalmente 
tomadas. A não ser – na última orientação nacional para 
formação de professores – o aumento para quatrocentas 
horas da carga horária dos estágios supervisionados. Mas 
os estágios, a nosso ver, ainda, são oportunidades tímidas 
do aprendizado dos saberes práticos. Caso não fosse assim, 
os estudos que tratam do professor iniciante não teriam 
circunscrito entre três e cinco anos o tempo de exercício 
profi ssional, ou de prática docente, que o professor ini-
ciante necessita para deixar de ser “iniciante” e tornar-se  
professor e professora propriamente dizendo.

Seria muito bom, para a melhoria do ensino escolarizado 
brasileiro, que os resultados das pesquisas que são produzi-
das, sobretudo, em nosso país, que dizem respeito à nossa 
realidade, fossem levados a sério pelas classes dirigentes. 
Nossos estudos precisam ter outra fi nalidade, senão a crítica 
dos ratos. É pena que o poder público nem fi cará sabendo, 
na medida necessária, que os pesquisadores vêm há muito 
tempo produzindo estudos com o objetivo de melhorar a 
qualidade da escola brasileira. Somos Vozes da Educação 
a ouvidos moucos!


