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RESUMO   

Este estudo pretende enfatizar a busca premente de um novo significado para a 
concepção de prática no curso de formação inicial, licenciatura, tendo como 
referência a legislação que normatiza esse universo e acena para o panorama de 
reestruturação curricular, bem como as teorias da prática reflexiva com fins à 
profissionalização docente, referenciais confrontadas com o problema sobre como 
atender às Diretrizes Curriculares Nacionais que regem as Resoluções CNE/CP 1 e 
2/2002 na indicação das 800 horas de prática para os cursos de licenciatura. Tendo 
como objetivo identificar como esta prática vem sendo promovida, realizei uma 
pesquisa de campo descritiva, interpretativa e de cunho qualitativo, em que, a partir 
da análise de discursos de 14 docentes em 5 cursos de licenciatura em uma 
universidade particular, pude constatar a predominância  da prática de ensino e 
estágio. Na obstante isso, por um lado,  boas iniciativas quanto a alterar o conceito 
do estágio supervisionado com ênfase na racionalidade técnica vêm sendo 
sugeridas com vistas a uma concepção de campo de conhecimento que se promova 
a partir de uma prática reflexiva, o que mostra intenção em atualizar a dimensão 
prática no currículo, dificultada, de outro lado, por certa incompreensão quanto à 
natureza dessa prática enquanto componente curricular e  quanto ao modo pelo qual 
realizá-la, como é possível inferir dos discursos em questão. A partir dessa 
constatação, são apresentadas proposições e exemplos de como trabalhar a prática 
como componente curricular no decorrer do estudo. Conclui-se ainda que não se 
promove a articulação da prática e teoria enquanto eixo do currículo, mas  apenas  
em algumas disciplinas isoladas. Em face disso, é possível dizer que o panorama 
desfavorece uma profissionalidade que ressalta o papel de professor como alguém 
atuante, crítico, criativo e comprometido com as finalidades educacionais na 
educação básica, distanciando-se da perspectiva de profissionalização docente.    

Palavras-chave: Prática como componente curricular, prática de ensino, estágio 
curricular, prática reflexiva, profissionalização, licenciatura, currículo, formação 
inicial, teoria e prática                 
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ABSTRACT   

This study aims at underscoring the pressing search of a new meaning for the 
concept of practice in the initial teaching licensing formation course. Such meaning 
should refer to the legislation regulating this universe, and point at both a curricular 
restructuring panorama and the reflexive teaching theories for teacher education; 
those, in turn, face the issue of how to meet the National Curricular Guidelines 
(Resolutions CNE/ CP 01 and 02/2002) in relation to 800 hours of practice for 
teaching licensing courses. With the objective of identifying how such practice has 
been carried out, I conducted descriptive, interpretive and qualitative research in 
which, through the analysis of the discourse from 14 teachers in 5 teaching licensing 
courses in a private university, I found out the existence of the predominance of 
teaching practice and internship. However, good initiatives of changing from the 
concept of supervised internship emphasizing technical rationality toward a concept 
of the field of knowledge generated from reflexive practice have been suggested. 
Those initiatives show the intention of updating the practice dimension in the 
curriculum. The latter is, nevertheless, made difficult due to a certain 
misunderstanding in relation to both the nature of such practice as a curricular 
component and the way of using it, as inferred from the discourses analyzed in this 
study. From this realization, proposals and examples of how to apply this practice as 
a curricular component are presented in this study. It is also concluded that the 
articulation of theory and practice as the curricular core is not carried out, except in 
some isolated disciplines. Facing this situation, it may be said that the panorama 
does not favor the professional development underscoring the role of the teacher as 
someone active, critical, creative and compromised with the educational goals in 
Basic Education, away from the perspective of teacher professionalization.    

Key words: Practice as a curricular component, teaching practice, supervised 
internship, reflexive practice, professionalization, teaching licensing course, 
curriculum, initial formation, theory and practice                  
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1. INTRODUÇÃO     

Em minha prática docente na disciplina Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado em cursos de licenciatura em Educação Física houve inquietação a 

respeito dos procedimentos com vistas a contribuir com a apreensão e apropriação 

da prática de ensino por parte dos licenciandos, pondo em perspectiva uma 

transição da formação inicial à prática profissional que transcorra em um processo 

de formação contínua.  

Notei que, por mais que, na condição de professora na disciplina de Prática 

de Ensino e Estágio Supervisionado, me esforçasse para que os alunos articulassem 

os conhecimentos construídos com a realidade que encontravam no estágio, quer 

diante do incentivo à reflexão sobre a prática observada ou vivenciada em forma de 

regência, quer  da análise e das conclusões individuais indicadas em relatórios de 

estágio, ou de qualquer outra forma de relato ou diálogo estabelecido entre os pares, 

em aulas, o que se notava era certa dificuldade,  traduzida por sua vez na falta de 

motivação até mesmo de quantos  ali estavam, no último ano de curso, para pôr em 

prática essas ações. Ações e reflexões sobre a realidade com que iriam se deparar, 

em breve, enquanto egressos.  

A condição de término de curso, somada à obrigatoriedade e à burocracia 

para a realização de estágio supervisionado, resultava na resistência a qualquer 

dinâmica proposta no intuito de validar objetivos que poderiam auxiliar na formação 

desses alunos.   

Desde o primeiro dia de aula, os alunos tinham de ser persuadidos a acreditar 

naquilo que, na verdade, deveriam buscar: dar sentido à prática educativa, refletindo 

sobre o que se faz, por que e em razão de quem esse fazer é definido na escola.   

O que se espera é que aprendam no curso de licenciatura, além do saber 

como fazer, competência instrumental, a competência da resposta e da pergunta 

sobre a ação docente, cada vez mais estimulada, resultando no exercício da crítica, 

da reflexão e da autonomia que caracteriza o professor como autor de sua ação.  

Ao entrar em sala de aula, no sétimo semestre de curso, geralmente 

proponho aos alunos, dos quais já se pode esperar a competência para realizar um 
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planejamento, que planejem uma ação que se converta em prática de ensino para 

uma aula  de Educação Física  com o período de 50 minutos - para alunos na quinta 

série do ensino fundamental. Na maioria das vezes, os grupos se reúnem para 

realizar o planejamento e se vangloriavam de reproduzir o modelo tal qual lhes foi 

ensinado , e de elaborar objetivos nas categorias conceituais, procedimentais e 

atitudinais, elegendo verbos que se adequavam a estes corretamente , ressaltando 

a ênfase dada ao caráter instrumental em Didática.  Depois dessa constatação, e de 

geralmente elogiar o feito, incito os alunos a dizer o que eles esperam daquela 

prática planejada, e eles  respondem, repetindo o objetivo redigido, bem como os 

procedimentos, que geralmente parecem coerentes para alcançá-lo. No entanto, 

insisto para que releiam o objetivo, e questiono sobre o que fundamentou a escolha 

daquele objetivo que levaria à pratica explicada, nisso, geralmente, encontro olhares 

intrigados como quem responde à provocação com outra provocação: para que eu 

preciso saber isso? Não está correto o planejamento, não foi seguido o esperado?  

Sem dar respostas, continuo; o que diferencia vocês, futuros professores, do leigo? 

Eles de pronto respondem: o conhecimento! Qual conhecimento? Provoco. Sobre o 

ensino. O que demonstra ser este o conhecimento que se busca na graduação 

consensualmente.   

Quando insisto nas perguntas sobre o porquê, para que e em função de quem 

eles elegem esse ensino, noto muitas dificuldades na fundamentação das respostas. 

Saliento que um diferencial entre o leigo e o profissional deveria ser o conhecimento 

sobre o que acontece lá fora, na realidade, na atuação do professor, não apenas 

sobre o que eles gostariam que acontecesse e que se acha escrito no planejamento 

e reproduzido porque alguém falou que seria o melhor . Como quem quer chamar 

a atenção para o que estão fazendo ali, retomo as provocações atentando que 

estamos em um momento de término de curso, e que estas respostas devem ser 

experimentadas por eles. Nesse momento alguns se olham intrigados e me 

questionam: por que só agora começamos a fazer isso?   

Minha tentativa de persuasão sobre a importância de tratar a prática de 

ensino no curso vai dando lugar ao exercício de reflexão e indagação que cresce a 

cada dia sobre a condição do estágio e de toda a estrutura do curso que não parece 

favorecer a formação esperada. A partir daí, sinto que, aos  que se sensibilizam com 

minha persuasão ou mesmo se irritam com o que lhes parece  provocações ,  os 

porquês vão-se tornando mais claros. 
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O que acabo de mencionar parece um reflexo do que acontece no curso de 

formação de professores, em que a realidade, a atuação do professor propriamente 

dita na escola é deixada de lado para ser considerada apenas no  final de curso, 

quando passa a ser  alvo de reflexão para a formação. Uma realidade, constituída 

como prática, restrita ao universo de formação de professores geralmente como 

estágio supervisionado. No entanto, questiona-se, será que essa prática se deve 

constituir apenas enquanto ação observada e refletida da prática docente no 

exercício de observação e de regência por estagiários e futuros professores?   

Será que apenas a disciplina Prática de Ensino e Estágio Supervisionado 

deverá dar conta da realidade constatada no estágio? Será este o único espaço 

viável em um curso para promover a discussão e a compreensão da atuação diante 

da articulação das noções teóricas e da prática vivenciada no estágio? Será este o 

único momento de prática de um curso que pretende promover a formação de 

professor para essa atuação? Como agir e pensar a profissão docente no curso de 

formação inicial? Questões que  apontam, na atualidade, para a necessidade de 

rever, na estrutura curricular dos cursos de formação de professores, a questão da 

prática. Afinal, que prática é essa de que tratam esses cursos? Na verdade, esse 

assunto  passa a ser alvo de maior inquietação a partir das indicações das  

Resoluções CNE/CP 1 e 2/2002 que normatizam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para formação de professores em cursos superiores de licenciatura e de 

graduação plena.   

Questões sobre a prática na formação de professores vêm-se formando e me  

acompanhando no percurso acadêmico, caracterizando um processo de formação 

contínua. Nesse percurso acadêmico, realizei estudos provenientes dos cursos de 

Pós-Graduação em nível de Especialização em Educação Física Escolar e Mestrado 

em Educação Motora, no intuito de explorar a questão da prática de ensino e do 

estágio supervisionado no curso de Licenciatura em Educação Física.  

Em minha dissertação de mestrado1, cujo título é A questão da Licenciatura 

nos cursos de Educação Física: transição à prática profissional, identificou-se um 

panorama preocupante  da formação inicial em relação à prática de ensino e estágio 

supervisionado  na disciplina Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, em cinco 

                                                

 

1 Dissertação: A questão da Licenciatura em cursos de Educação Física: transição à prática 
profissional. Mestrado em Educação Física 

 

área de concentração: Educação Motora; FAEF 

 

UNICAMP. Defesa: 10 de fevereiro de 1999. 
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instituições de ensino do município de São Paulo, panorama composto pelos 

envolvidos no processo, docentes e discentes, que sugerem um ideal muito distante 

da realidade constatada. Enquanto ideal, tem-se a formação inicial comprometida 

com o exercício de reflexão sobre a  atuação docente, o que contribui para formação 

de consciência crítica, autonomia e vontade política em face  do ato de ensinar. Já 

a realidade que se verifica, mesmo não sendo passível de generalização pela 

limitação da pesquisa, aponta para o que vem sendo amplamente denunciado por 

muitos autores que estudam a formação profissional no Brasil (Feldmann,  Freitas,  

Mizukami, Pimenta,  Libâneo,  Severino, Torres  entre outros),  isto é, que o que se 

privilegia ainda, na formação inicial, é a  difusão de conhecimentos específicos e 

aplicáveis, que por sua vez amiúde não alcançam a realidade da prática profissional, 

ou mesmo são apresentados como totalmente se estivessem divorciados dela.  

Aponta-se a dicotomia teoria- prática, a que se atribui o status de obstáculo nessa 

etapa de formação,  cabendo aos licenciandos encontrar cada vez menos sentido no 

currículo do curso de Licenciatura, principalmente depois de egressos dele. Como foi 

enfatizado em Campos  (1999), muitas vezes a relação teoria e prática nos cursos 

de licenciatura vem ampliar o antigo chavão de que na prática a teoria é outra .   

A partir do panorama identificado nos cursos de licenciatura em Educação 

Física, e dos estudos sobre a relação entre teoria e prática, sugere-se, de maneira 

ideal, superar-se a condição de dicotomia por meio da unidade dialética, em que se 

admite que um pólo não anula o outro, por ser indissociáveis, mas que irão sempre 

se contrapor e, a partir daí, ter como referência o conhecimento. Conhecimento que 

advém, por exemplo, da contraposição da experiência (estágio supervisionado) com 

a teoria (noções teóricas de prática de ensino), revalidando, construindo ou 

reconstruindo a prática e teoria .   

Esses pressupostos, precedentes de estudos sobre formação profissional, 

prática de ensino e estágio supervisionado no universo da licenciatura em Educação 

Física, deverão ser tratados aqui, ampliando-se o leque, ou seja, abrangendo outros 

cursos, considerando como foco principal as novas configurações legais  

preconizadas a partir da Lei 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), de 20 de dezembro de 1996.  
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Após um ano de sanção da LDBEN e de dúvidas a respeito da determinação 

de uma carga horária mínima (300 horas)2 de prática de ensino, o Conselho 

Estadual de Educação (CEE) lançou as deliberações 11/97 e 12/973, a fim de 

oferecer mais esclarecimentos sobre o conceito e suas características e 

determinações.  

Com a necessidade de assegurar um tratamento diferenciado à prática de 

ensino nos cursos, as deliberações do CEE extrapolam a determinação do CFE 

292/62, que limita sua realização apenas sob a forma de estágio supervisionado , 

ampliando sua compreensão restrita ao estágio para três momentos, que devem 

configurar uma abrangência maior nos cursos de licenciatura. A prática de ensino 

passa a ser considerada como aprendizagem de noções teóricas, experiências de 

regência de classe e realização de estágios .  

Diante da assim chamada nova denominação e caracterização da prática de 

ensino em cursos de licenciatura, espera-se que sua condição e realização sejam 

revistas e reestruturadas. No entanto, como observei no estudo anterior (mestrado), 

essas deliberações não definem claramente o modo pelo qual esses momentos de 

prática de ensino devem figurar no currículo,  deixando margem para entendimentos 

ambíguos e, mais uma vez, diferentes formas de organização, contrários à 

justificativa das deliberações legais.  

Na época das Deliberações 11/97 e 12/97, surge um panorama de dúvidas e 

de indefinições sobre o modo como trabalhar as 300 horas de prática de ensino no 

curso de licenciatura, panorama esse agravado atualmente com a nova configuração 

que o Conselho Nacional de Educação (CNE) prevê para esses cursos.  

Com o surgimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

formação de professores 

 

como o da Licenciatura, que é de nosso interesse, fixado 

diante do Parecer  (CNE) 9/014 , pretende-se implementar a discussão e a busca 

de reformulações nesse universo. Dessa reestruturação, a questão das 300 horas de 

prática de ensino, prevista pela LDBEN e aludida nas Deliberações 11/97 e 12/97, 

passa a ser ampliada em sua carga horária e modificada em seu sentido. 

                                                

 

2 Título VI da Lei 9.394/96, Art. 65. 
3 Deliberações do CEE 11 e 12,  de 23 de setembro de 1997. A deliberação 12/97 estabelece normas para a 
aplicação do Art. 65 da LDB, ao passo que a 11/97 vem de encontro ao artigo 82. 
4 Parecer CNE/CP 9/2001, de 8 de maio de 2001, que apresenta projeto de resolução, instituindo as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores de educação básica, em nível 
superior.  



 
6

  
Acrescem-se 100 horas à carga horária estipulada na LDBEN de 300 horas 

de prática de ensino, que passará a ser denominada prática como componente 

curricular, totalizando 400 horas; e, além dessa carga horária, indica-se ainda o 

mínimo de 400 horas de estágio curricular, o que totaliza 800 horas dessa prática, 

exigida para os cursos de formação de professor.  

Se anteriormente, como já explicitado, as Deliberações 11/97 e 12/97 

indicaram que a prática de ensino abrange o estágio curricular, com as Resoluções 

atuais  entende-se que não se prevê mais essa possibilidade e que se deve separá-

los enquanto prática. Pode-se dizer que modifica-se, assim, além da carga horária, o 

próprio sentido da prática de ensino? E, mais uma vez, nos perdemos em confusões 

semânticas... Em primeiro lugar, há uma mudança no significado da prática de 

ensino legalmente caracterizada sob a forma de estágio supervisionado, 

restringindo-se a este último. Depois, com o advento da LDBEN, a prática de ensino, 

no âmbito da formação inicial, passa a ter autonomia, com a condição de abranger o 

estágio e não se limitar a ele; encontra-se, nesse caso, configurada legalmente 

separada do estágio, como parte da prática como componente curricular. Afinal, 

além da evolução legalista da prática de ensino no curso de formação profissional, 

que pode ser constatada nos documentos legais, qual a sua legitimidade?   

Atenta a nova perspectiva educacional para o curso de licenciatura, que a 

condição legal explicita nas Diretrizes Curriculares Nacionais, sugerindo uma 

reforma na formação inicial e, especificamente, dentro da dimensão prática, alvo de 

meus estudos, como alcançar uma proposta condizente e significativa a essa 

formação?   

O presente estudo surge dos desdobramentos acima e foi delineado para a 

área de Concentração em Currículo e  Formação,  no curso de Pós-graduação em 

Educação - nível de doutorado - ampliando e aprofundando  a investigação neste 

universo, tendo como ponto norteador da formação de professores a relação entre 

teoria e prática e a profissionalização.  

O problema de pesquisa surge diante da necessidade de entender e 

ressignificar a prática na formação inicial a fim de contribuir para a profissionalização 

docente. Nesse ínterim,  espero saber: como se constitui a prática na formação de 

professor e de que modo isso se articula com os princípios teóricos que 

fundamentam a formação docente e os documentos legais que a regulamentam, 
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diante da prática como componente curricular e estágio supervisionado nos cursos 

de licenciatura?  

Defendo, neste estudo, que é necessário superar o modelo de formação 

inicial (em crise) que enfatiza a racionalidade técnica (Schön, Torres, Mizukami) e 

aplicacionista de conhecimento (Tardif) para a revalorização da prática (como prevê 

a Resolução 1 e 2/2002, bem como referências teóricas adotadas), em que os 

conhecimentos teóricos e críticos da realidade sejam confrontados com 

conhecimentos da vivência na prática (prática como componente curricular e do 

estágio supervisionado), em um exercício de prática reflexiva que favorece o 

movimento da profissionalização docente.  

O conhecimento sobre a prática é um referencial que pode ser associado à 

perspectiva da prática reflexiva, amplamente discutido e difundido nos estudos sobre 

formação de professor, e, diante dessa preocupação de estudo, previu-se uma 

análise da prática no currículo, de como se organiza o interior da instituição para 

chegar a essa perspectiva.   

Nesse sentido, destaco a prática reflexiva diante da preocupação com o 

redimensionamento da  prática no curso de formação  de professores   objeto deste 

estudo 

 

destacando a preocupação com a profissionalização do professor, tendo 

em vista a reflexão e a participação crítica, buscando ressignificar sua prática como 

formador e contribuir para a autoformação do aluno, bem como dar sentido ao que 

se faz, concorrendo para uma  aprendizagem significativa.  

Diante dessa perspectiva, sugiro a prática como componente curricular, 

elegendo a prática de ensino e o estágio supervisionado (práticas reconhecidas no 

universo da formação de professores) elementos que possam favorecer o exercício 

de prática reflexiva que leve à autonomia intelectual e decisória, indicando a 

participação crítica e coletiva dos futuros professores/profissionais em cursos de 

formação inicial, visando à profissionalização.  

Diante dos desdobramentos acima, destaquei e delimitei o problema de 

pesquisa  referido, com respeito às novas orientações das Diretrizes Curriculares 

fixadas pelo CNE/CP 9/2001 referente às 800 horas de prática em cursos de 

licenciatura, a fim de definir-lhe conceito e diante das quais se quis identificar a 

necessária articulação do estágio curricular supervisionado e prática como 

componente curricular nesse universo, tendo em vista a formação reflexiva e a 

profissionalização docente. Delimitei, ainda nesta pesquisa, o universo dos cursos 
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de licenciatura (formação de professores das séries finais do ensino fundamental e 

médio) de uma universidade da rede particular do Estado de São Paulo.  

Tive como objetivo geral deste estudo identificar de que modo são realizadas 

as oitocentas (800) horas de prática  (previstas nas Resoluções CNE/CP 1 e 2/2002) 

em cursos de licenciatura, confrontando essa realidade com os referenciais legais, 

além do referencial teórico da prática reflexiva, a fim de mostrar indicadores que 

possam favorecer a profissionalização a partir da formação inicial.  

Para alcançar esse objetivo, foi necessário identificar o que se entende  por 

prática na literatura e nas Resoluções 1 e 2/2002, bem como confrontar e elucidar 

sua concepção diante dos referenciais teóricos de prática reflexiva para se chegar à 

profissionalização docente. Busquei, ainda, identificar, em uma pesquisa de campo, 

como se dá a prática em cursos de licenciatura diante das manifestações docente 

sobre o assunto . Para, a partir daí, confrontar o panorama identificado da prática no 

universo elegido com indicadores das Resoluções 1 e 2 e os referenciais de prática 

reflexiva e de profissionalização. Foi necessário eleger categorias gerais de análise 

diante do confronto oportuno entre ideal e real para discutir a prática no universo de 

pesquisa elegido. Referenciais que pretendem ressignificar a prática em cursos de 

licenciatura diante da prática reflexiva com fins à profissionalização docente.   

A metodologia elegida foi de cunho qualitativo e definida como pesquisa 

descritiva interpretativa.    

Tomei como pressuposto que a concepção de prática no curso de formação 

inicial de professor é restrita ao estágio e à prática de ensino e não vem contribuindo 

para articular teoria e prática que poderia se estabelecer a partir da epistemologia da 

prática promovida diante de um movimento dialético de ação-reflexão-ação (prática 

reflexiva) exercitando o caráter profissional que contribua para a profissionalização 

docente.         



 
9

 
2. JUSTIFICATIVA     

Espero desenvolver um estudo dirigido às instituições onde se deu a gênese 

do problema bem como às demais, que pretendem formar o professor para os anos 

finais do ensino fundamental e ensino médio, conhecidos como cursos de 

licenciatura.  

Diante de uma revisão bibliográfica inicial, pude constatar que o tema 

abordado vem sendo amplamente discutido no panorama educacional e 

especificamente na área da formação profissional.   

Em reuniões com a Associação Nacional de Formação dos Profissionais de 

Educação (Anfope) e o Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (Endipe) 

presenciamos e pudemos constatar referências, análises e propostas sobre a 

formação profissional de cunho crítico, reflexivo e transformador, e também questões 

da prática de ensino e estágio supervisionado. Essas características amplamente 

abordadas sobre o universo de formação profissional inicial pode ser associado à 

necessidade de discutir em seu interior o processo de prática reflexiva, ação-

reflexão-ação ou formação reflexiva, conceitos diferenciados mas com definições 

singulares e necessárias, que atualmente vêm sendo pensadas e previstas.  

Podemos considerar que há um novo modo de olhar para a formação 

profissional reflexiva e competente, um modo crítico e reflexivo que surge a partir da 

ação e pretende interpretá-la e transformá-la, como  condição para alcançar uma 

transição significativa para a atuação docente, com base na profissionalização. Os 

precursores das idéias que fundamentam essa temática ficaram conhecidos a partir 

do trabalho que realizaram em outros países, a começar por  Schön (1992, 1987, 

1983), sobre cuja teoria foram tecidas novas considerações por Zeichner (1993, 

1992), Perrenoud (2002, 1999, 1993), Alarcão (1996, 2003), Tardif (2002), entre 

outros, os quais vêm sendo referenciados por vários autores brasileiros tais como: 

Castro (2001), Aquino, Mussi (2001), Campos (1999), Pimenta, Anastasiou e 

Cavallet (2001), Carvalho (2001), Mizukami (2002) e outros mais.  

A própria legislação educacional brasileira, a partir da LDBEN, vem propondo 

pareceres e deliberações que indicam a formação reflexiva como alternativa 

metodológica para alcançar finalidades educacionais emergentes, o que podemos 
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encontrar no Parecer CNE/CP 9/2001, que indica as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de formação de professores da educação básica.  

Parágrafo único 

 
A aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio 

metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que 
aponta a resolução de situações-problema como uma das estratégias 
didáticas privilegiadas. (Projeto de Resolução 

 
Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação de professores da educação básica 

 

CNE, p. 
61)   

Essas diretrizes indicam que a formação deve desenvolver as competências 

para se chegar a ser professor e que elas devem ser adquiridas, e requeridas, 

mediante uma ação teórica-prática, articulando o fazer com a reflexão, e vice-versa, 

em que a prática não se restrinja exclusivamente ao estágio curricular, mas seja um 

pólo constantemente articulado com os conhecimentos do curso.  

O princípio metodológico geral é de que todo fazer implica uma reflexão e 
toda reflexão implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize. 
Assim, no processo de construção de sua autonomia intelectual, o 
professor, além de saber e de saber fazer deve compreender o que faz. 
Assim a prática na matriz curricular dos cursos de formação não pode ficar 
reduzida a um espaço isolado, que a reduza ao estágio como algo fechado 
em si mesmo e desarticulado do restante do curso. Isso porque não é 
possível deixar ao futuro professor a tarefa de integrar e transpor o 
conhecimento sobre o ensino e aprendizagem para o conhecimento na 
situação de ensino e aprendizagem, sem ter oportunidade de participar de 
uma reflexão crítica coletiva e sistemática sobre esse processo. (Relatório 
CNE/CP 9/2001, p 55)     

Nessa indicação há uma preocupação em como contribuir para a qualificação 

profissional na formação de professores diante da relação entre conhecimentos 

acadêmicos e práticos que se desenvolvem na formação inicial. Garcia (1995) 

sugere que se realizem pesquisas de maneira mais aprofundada a fim de verificar de 

que modo se desenvolve o processo de formação inicial de professores na própria 

instituição de ensino. E ressalta, como afirma Zeichner:  

...o que acontece dentro dos cursos determina a contribuição da formação 
de professores para a aprendizagem do professor. Actualmente sabemos 
muito pouco sobre o que acontece dentro dos componentes profissionais ou 
acadêmicas dos programas de formação de professores.  (Zeichner apud 
Garcia 1995, p. 108)    

Portanto, há uma preocupação neste estudo quanto a explorar esse universo 

de formação de professores, o que traz também, como aspecto importante, a 

questão da profissionalização, a qual, atualmente, tem-se ampliado diante da 
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necessidade de entender mais o universo de formação de professores e de buscar 

sua transformação. Como nos referimos à reforma do curso de licenciatura, da 

formação do profissional da educação básica, deparamo-nos com o discurso da 

profissionalização atrelada à prática reflexiva e achamos nessa abordagem uma 

perspectiva importante para ir ao encontro da questão do desprestígio do docente, 

da escola, enfim, do âmbito educacional no país.   

A profissionalidade, constituinte da especificidade de ser professor diante de 

seus comportamentos, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores (Sacristán, 

1998) 

 

alvo dos estudos na formação de professor , pode contribuir para 

entendermos a cultura educacional diante da qual deve-se refletir quando se 

pretende organizar e mobilizar mudanças, como as previstas legalmente a partir da 

LDBEN.   

Considera-se aqui que a  prática profissional docente é uma prática social 

que reflete cultura e realidade social e sobre a qual se deve debruçar para conseguir 

mudanças na base da profissionalização docente. Assim, as características e ideais 

reclamadas para a transformação da profissionalidade5 em profissionalização são, 

hoje, manifestadas e enfatizadas a partir do observar a prática profissional.   

Entendemos, neste estudo, que é  importante olhar a profissionalidade do  

formador de professor, nos cursos de Licenciatura, a fim de pôr em perspectiva a 

sua profissionalização. Uma profissionalização que se dá buscando-se o sentido e o 

significado da sua atuação comprometida com a formação dos futuros professores,  

incentivando-se a prática pedagógica reflexiva nesse universo que promova a 

profissionalização também dos seus discentes.   

Os envolvidos nesse universo de formação de professores  serão, se 
                                                

 

5 Sacristán e Pérez Gómez, 1998, afirmam que a profissionalidade se constitui pela especificidade de 
ser professor, indicando-a por meio de comportamentos, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
valores. Esse mesmo conceito vai ser apropriado e aprofundado em Perrenoud, Altet e Paquay 
(2003), que aborda a profissionalidade, desde a origem da palavra italiana até a forma como vem 
sendo difundida e compreendida: a profissionalidade pode ser definida em termos de funções 
específicas a assumir, de competências a aplicar, mas também em termos de identidade e de 
questões sociais e éticas postas em jogo (...) O termo profissionalidade recobre capacidades, 
saberes, cultura e identidade: e refere-se às noções de profissões (alto nível de conhecimento, 
saberes muito especializados, técnica elaborada, mercado de trabalho fechado) e de 
profissionalização (ofício/profissão, especialista, domínio do processo de trabalho). Em um sentido 
amplo, foi considerado pelos autores como o  conjunto de características específicas e estáveis de 
um ofício (Perrenoud, Altet e Paquay 2003, p. 234-235). A profissionalidade seria a especificidade do 
ofício do professor, ofício que, ao evoluir e tornar-se profissão,  alcançaria o sentido da 
profissionalização. Ou, dito de outra forma, do modo como encontrado em Perrenoud, é a 
transformação da profissionalidade dos que exercem atividade docente, o que pode ser considerado 
em termos de mudanças: de identidade, de nível de competência, de saberes de referência, de 
relação com os saberes, de maneira de prestar contas e desenvolver sua autonomia ( p. 236).      
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quiserem (condição que indica intencionalidade), responsáveis por passar da 

condição de execução de serviço prescrito, considerado aqui como ofício, ao 

desenvolvimento profissional, que implica aumentar suas possibilidades com 

autonomia de decisão, com reflexão e participação crítica, em um processo contínuo 

de formação, ou evolução da profissionalidade, a fim de alcançar sua 

profissionalização.  

Profissionalização desejada, para além do destaque de estatuto, mas que 

vem impregnada pelo desejo de buscar a contramão do desprestígio dessa classe.  

Desprestígio evidente no panorama da formação de professores no Brasil, 

decorrente, entre outros motivos, de reformas idealizadas, distantes da realidade dos 

agentes educativos; da pouca valorização dos cursos de formação inicial, que 

advém desde a sua institucionalização nas escolas normais, na década de 20, até 

mesmo a sua introdução no ensino superior, na década de 30, em que se podia 

encontrar cursos em cujos currículos  a parte pedagógica era distinta da parte de 

conhecimento específico, esta última se  caracterizava por maior carga horária e 

disciplinas.   

Os cursos de formação de professores no ensino superior, se configuravam 

apenas a partir do bacharelado (realizado em 3 anos) e no qual era possível 

conseguir  o título de licenciatura se o complementasse  com mais um ano de curso, 

totalizando quatro anos. O famoso esquema três mais um , como ficou conhecido, 

indicou um contexto de formação profissional de professores muito criticado pela 

frágil caracterização e aprofundamento pedagógico. A partir daí, passou a ser 

considerado até mesmo como uma segunda categoria, em face dos outros cursos 

superiores. Condição que passou a ser revista diante das discussões para 

reformulação curricular dos cursos, o que mais tarde foi enunciado em parecer 

específico das novas diretrizes curriculares para a formação de professores da 

educação básica, a qual pretende modificar os cursos de licenciatura e, 

conseqüentemente, do próprio bacharelado. Condição que resgata o sentido da 

profissionalização docente a partir da reconfiguração dos cursos e de um novo modo 

de olhar para prática  objeto deste estudo.  

Carvalho (2001) e Castro (2001) indicam que as novas legislações 

educacionais brasileiras serão protagonistas de profundas mudanças que deverão 

acontecer na formação do professor nos cursos de Licenciatura. As autoras sugerem 

que a LDBEN, os novos pareceres do CNE, os parâmetros curriculares e novos 



 
13

 
projetos pedagógicos indicam tantas novidades, que, conseqüentemente, causam 

grande impacto na prática. Esse impacto pode ser constatado pela insegurança que 

essas inovações geram nos envolvidos no processo educacional, que não sabem 

como agir. Em face das novidades legais da LDBEN, destacam, assim como 

Campos (1999), a determinação de 300 horas de prática de ensino, propondo que 

esta seja repensada e revista a partir do estágio. Isso deve ser reconsiderado ante 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de professores da educação 

básica propagadas no Parecer CNE/CP 9/2001, já que elas sugerem uma ampliação 

da carga horária de prática de ensino, como já mencionado, e por que não salientar, 

de seu significado.   

A partir do Parecer CNE/CP 9/2001 para o curso de formação de professor, 

foi indicada a ampliação da carga horária da  prática de ensino, de 300 horas 

previstas na LDBEN, para oitocentas (800) horas de prática, o que deve ser 

compreendido e reformado. Há referências quanto ao que fazer e dicas sobre como 

proceder com essa prática, considerando como partes dela o estágio supervisionado 

e a prática como componente curricular.   

Como todos os cursos de formação de professores, vêm se encaminhando 

para uma reestruturação curricular diante das novas exigências legais e 

especificamente sobre a prática, pouco se tem produzido no sentido de analisar 

esse novo enfoque legal, que gera o panorama de dúvidas elucidado acima e sugere 

a necessidade de reorganização e transformação dos cursos de licenciatura. Diante 

disso, pretendo, como citei no objetivo, compreender o que é prática e como 

proceder às 800 horas indicadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais no curso de 

licenciatura, objetivando uma formação reflexiva e a profissionalização docente.  

Espera-se que este estudo favoreça o repensar uma nova proposta curricular 

e, conseqüentemente, institucional da prática no universo da formação de 

professores do curso de licenciatura, uma proposta que traga mais significado ao 

estágio e à prática de ensino e prática como componente curricular para o discente e 

os envolvidos nesse processo. Entende-se que é preciso ressignificar essas 

práticas, já no processo de formação inicial, por meio do exercício de prática 

reflexiva, as quais poderão contribuir com o futuro profissional para uma atuação 

competente e comprometida com o universo escolar no âmbito educacional. Uma 

atuação que se revela como uma nova identidade para o profissional, engajado, com 

autonomia de decisão e comprometimento com o coletivo da escola e o social, de 
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acordo com uma profissionalização que é assegurada pelo reconhecimento do 

significado que essa atuação propiciará.   

De acordo com Castro (2001), nota-se que a prática de ensino e, mais 

especificamente, o estágio supervisionado 

 
tema de sua pesquisa 

 
deve ser 

redefinido por meio de um novo modo de olhar, que pretende superar entraves 

tradicionalmente conhecidos e sentidos pelos envolvidos no processo: supervisores 

de estágio do curso de formação inicial, os professores da escola (colaboradores) e 

os  próprios estagiários. Ela propõe, em benefício da própria escola e da Instituição 

de Ensino Superior, uma colaboração entre as partes, ressaltando  o fato de sempre 

considerarem  as vantagens de forma unilateral, ou seja, só por parte da IES. 

Também sugeriu uma parceria entre IES e escola, e, conjuntamente 

 

com os 

estagiários e professores cooperadores - pensaram formas de agir que repercutiram 

a formação inicial dos primeiros e a formação contínua dos professores da escola.   

Nessa proposta, que pretendeu diluir os entraves normalmente encontrados 

na realização do estágio na escola, a autora propôs a prática reflexiva na disciplina 

Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, o que também se buscou e foi sugerido 

na ocasião do mestrado em Educação Física (Campos,1999).  

Espera-se, neste estudo, ampliar essas considerações, entendendo que as 

800 horas de prática propostas pela lei deverão ser incorporadas e articuladas por 

todas as disciplinas de cunho pedagógico, não apenas pela disciplina denominada 

em alguns cursos como Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, ou ainda, 

Prática de Ensino ou Estágio Supervisionado, mas em todas disciplinas de cunho 

específico que compõem o curso.   

Não obstante isso, neste estudo sobre a prática nos cursos de licenciatura, 

sendo este meu campo de atuação, ressaltam-se, conseqüentemente, vantagens 

para minha realidade profissional. Entendo que posso concluir chamando a atenção 

para uma perspectiva de reflexão que surgirá da reconstrução de conhecimentos 

teóricos, legais e empíricos, que parte de minha ação docente, avança em direção a 

uma ação de pesquisadora e faz remeter novamente à primeira, favorecendo o rever 

e transformar a ação, num ir e vir constante, que indica minha formação contínua.   

Assim espero que este estudo, ao identificar ações e parâmetros que regulam 

a prática prevista legalmente e legitimada no curso de formação de professores, 

possa servir de referência para favorecer e nortear a prática docente do formador de 

professor. Pressupondo, diante da argumentação sobre a formação contínua, que o  
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processo de formação profissional  se constitui a cada dia, a cada descoberta, num 

processo constante de criação e recriação docente, acredito que esta seja a 

contribuição.                                     
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3. METODOLOGIA    

3.1 Abordagem de pesquisa: qualitativa  

Em face do problema de pesquisa indicado no universo de formação docente 

inicial, espera-se fazer um levantamento das condições que o provocam e responder 

a elas, sugerindo modificar situações insatisfatórias. Tem-se como objetivo o 

debruçar-se sobre a prática, privilegiada nos cursos de Licenciatura, vendo-a como 

um fenômeno que precisa ser valorizado e interpretado, buscando seu significado e 

sentido no processo de formação de professores. Um fenômeno que está em 

constante evolução e, como tal, não admite padronizações, regularidade, muito 

menos que seja tratado como um fato acabado. 

A prática, no curso de Licenciatura, será aqui considerada como um 

fenômeno que precisa ser analisado e compreendido em profundidade. Para tanto, 

elegi a pesquisa qualitativa como abordagem mais indicada para o tratamento  

realizado neste estudo. 

Entendo, como podemos encontrar em Chizzotti (1998, p. 104), que a 

pesquisa qualitativa pretende provocar o esclarecimento de uma situação para uma 

tomada de consciência pelos próprios pesquisados dos seus problemas e das 

condições que os geram, a fim de elaborar os meios e estratégias de resolvê-los . 

Esperando, assim,  articular  conhecimentos sobre a prática no curso de 

Licenciatura, levando os sujeitos responsáveis pela sua elaboração a tomarem 

consciência desse fenômeno, a se envolverem com ele e, se necessário, a 

transformá-lo, tornando-o significativo para o  processo de  formação profissional 

inicial.  

3.2 Enfoque Dialético    

Para a referida pesquisa qualitativa utilizei o enfoque dialético, sugerido pelo 

confronto da realidade levantada nos cursos de Licenciatura do universo da prática 

com propostas teóricas.  A partir desse confronto, esperei suscitar conflitos nas 
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interpretações, desvendando e assumindo a prática como um fenômeno social e 

culturalmente determinado e também determinante da realidade da formação de 

professores. A partir de uma visão histórica, dinâmica e conflituosa da realidade de 

formação de professores, passa-se a ter a postura de observador no intuito de 

revelar as contradições do fenômeno estudado a fim de poder sugerir 

transformações. A dialética, segundo Chizzotti (1998, p. 80):  

Valoriza a contradição dinâmica do fato observado e a atividade criadora 
do sujeito que observa, as oposições contraditórias entre o todo e a parte e 
os vínculos do saber e do agir com a vida social dos homens.  
O pesquisador é um ativo descobridor do significado das ações e das 
relações que se ocultam nas estruturas sociais.   

Considero o  enfoque dialético um instrumento da pesquisa qualitativa que 

possibilita um movimento constante entre prática e teoria, processo e produto, 

realidade e ideal, podendo, na base das contradições entre esses pólos, descobrir 

os significados do fenômeno. Portanto, é possível admitir que, no curso de formação, 

as propostas pedagógicas devem ser revisitadas constantemente num processo de 

ir e vir, negar e afirmar, em que o confronto pode indicar contradições e, 

conseqüentemente, uma renovação dessa ação.  

Gamboa (2000, p.97), referindo-se às pesquisas dialéticas, afirma que elas 

...manifestam um interesse transformador das situações ou fenômenos estudados, 

resgatando sua dimensão sempre histórica e desvendando suas possibilidades de 

mudança . Ressalta a ação como categoria epistemológica da dialética e a 

concretude dessa ação como um pressuposto gnosiológico referente às concepções 

de objeto e sujeito e sua relação no processo de conhecimento.  

A escolha da dialética como pesquisa pressupõe a possibilidade de partir da 

ação, para poder transformá-la, entendendo que o sujeito dessa ação está em 

constante evolução e em interação com o meio e com relação ao objeto de 

conhecimento. Portanto, assume-se uma visão do homem como ser social e 

histórico, admite-se que ele tanto é fruto de uma cultura determinada como é agente 

e pode transformar o contexto no qual está inserido. A educação, igualmente 

considerada como instituição social, é caracterizada segundo determinações do 

contexto  socioeconômico e político e, conseqüentemente, reproduz o status quo; no 

entanto, essa reprodução gera contradições que podem dinamizar as mudanças e 
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favorecer novas formações sociais. A pesquisa dialética assume esse pressuposto 

ontológico do homem e da educação, o que é de nosso interesse.   

Assumo as características da dialética na pesquisa pretendida ao buscar 

construir um conhecimento a partir de estudos referentes à prática nos cursos de 

formação de professor, entendendo que essa ação pode ser constantemente revista 

e sobre a qual sempre podemos refletir, num movimento dialético de reflexão-ação. 

Uma reflexão que parte da ação para voltar a ela, desvendá-la e transformá-la.   

Espero, assim, descrever e assumir as características determinantes da 

prática para realizar um confronto a partir dessa realidade com a proposta (teoria) de 

prática reflexiva (Schön: 1992,1987,1983;  Zeichner, 1993, 1992; Perrenoud: 2002, 

1999, 1993; Alarcão, 1996, 2003), bem como da profissionalização (Perrenoud, 

1999; Perrenoud, Altet e Paquay 2003, Perrenoud, Paquay e Charlier 2001; 

Sacristán, 1998, 1999; Sacristán e Pérez Gómez 1998; Tardif, 2002, entre outros) e 

as Novas Diretrizes Curriculares do curso de formação de professores da educação 

básica, no intuito de gerar conflitos que provavelmente apontarão para perspectivas 

de transformação.     

3.3 Pesquisa Descritiva Interpretativa    

Realizei uma pesquisa descritiva interpretativa em relação aos documentos 

legais que imprimem as Diretrizes Curriculares para Formação de professores e 

dentro do universo da formação inicial dos cursos de Licenciatura de uma 

universidade particular do estado de São Paulo.   

Nesse processo descritivo, definem-se estudos necessários, formulam-se 

questões, procede-se a reflexões a partir do confronto entre o ideal e o real, que 

poderão tornar oportuna a construção de um novo saber. Ele visa a descrever o 

processo de desenvolvimento do fenômeno, como ele se comporta, e interpretá-lo à 

luz dos referencias teóricos e dos dados empíricos relacionados num movimento 

dialético. Nesse ínterim, pude verificar, na situação do cotidiano dos cursos de 

licenciatura, de que modo as propostas de 800 horas de prática, previstas na 

legislação, estão sendo contempladas. Defendendo a tese de que essa prática deve 
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se dar de forma ampla, abarcando o estágio e a prática como componente curricular, 

num processo em que seja feita a articulação com  a teoria de forma reflexiva, no 

universo pedagógico de formação de professores, para contribuir para a perspectiva 

da profissionalização docente.  

3.3.1 Procedimentos   

Num primeiro momento, o levantamento dos dados no universo elegido foi 

realizado a partir da participação em reuniões como integrante do grupo deliberativo 

de políticas para formação de professores dos cursos de licenciatura da Instituição 

de Ensino Superior (IES), composto por mais oito componentes, denominados 

Comitê das Licenciaturas6.  

Dentre as atribuições sugeridas para o Comitê das Licenciaturas, esperava-se 

agilizar algumas decisões que seriam necessárias no sentido de atualizar os cursos 

de licenciatura da IES, com relação à legislação vigente. Propôs-se um cronograma 

de trabalho, no qual, dentre os diversos itens sugeridos, esperou-se manter a 

concentração nos princípios norteadores do estágio e de prática de ensino ( que é 

objeto desta pesquisa), levando em consideração as 800 horas previstas por essa 

legislação nessas práticas do curso de licenciatura. No entanto, é importante 

ressaltar que a pesquisa pretendida, tendo como foco a prática no curso de 

licenciatura, foi elaborada antes das discussões sobre a recriação do Comitê das 

Licenciaturas, conforme esclarecido em nota, e por ocasião de minha participação 

no mesmo; devido ao fato de também ter sido sugerido nesse comitê a realização de 

                                                

 

6  Esse grupo foi nomeado inicialmente como Grupo de Trabalho: Centro de Formação de Professores 
(GT), com o intuito de criar o Centro de formação de professores, alternativa colocada pela legislação 
atual às universidades. Após reuniões gerais e discussões, a opção por criar o Centro de Formação 
de Professores  não foi aceita pelos órgãos do grupo, que achavam ser suficiente criar uma Comissão 
de poder decisório e normativa que auxiliasse na formulação da reestruturação curricular das 
licenciaturas. Depois das ponderações e discussões do grupo, entendeu-se que o Comitê das 
Licenciaturas já existente deveria ser rearticulado, passando a ter uma nova configuração e 
atribuições, e que ele funcionaria como um órgão deliberativo e centralizador. Foi encaminhado um 
projeto para implantação do comitê, o qual  ficou em tramitação e não foi aprovado até a data prevista 
para a reformulação dos cursos, reformulação que apareceu deslocada de qualquer órgão 
centralizador. No início do ano de 2004, o comitê foi reativado por decisão da administração 
acadêmica, sob a presidência da assessora da vice-reitoria acadêmica, e ele surgiu como um órgão 
deliberativo destinado a estudar a proposta e a condição dos cursos de Licenciatura em face da 
legislação e de estudos sobre currículo e concepção de formação de professores, a fim de 
implementar políticas de formação comuns a todos os cursos.  



 
20

 
estudos e propostas sobre esta prática, fez-se necessário rever a metodologia 

proposta no projeto de pesquisa inicial, entendendo que a participação junto ao 

grupo era essencial e não poderia ser afastada de meu universo de pesquisa, pelo 

contrário, seria o lugar de onde partiria uma possível proposta para análise.  

Com a possibilidade de participar como pesquisadora de um grupo de estudo 

que tem como objeto de discussão a formação de professores no curso de 

licenciatura e, entre todos os aspectos envolvidos nesse estudo, pude ressaltar o 

foco de minha pesquisa (as 800 horas de prática que reza a legislação vigente), 

tendo como intenção inicial de pesquisa, como projeto de doutorado, a pesquisa 

participante - como técnica para coleta de dados.    

No entanto, avançou-se pouco nas discussões do Comitê da Licenciatura a 

respeito dos estágios ou da prática até o momento da coleta de dados no processo 

de epesquisa, o que me levou a reconsiderar a escolha da modalidade de pesquisa 

e eleger a pesquisa descritiva interpretativa, nessa etapa.  

O Comitê da Licenciatura foi o locus privilegiado para a coleta de dados junto 

aos responsáveis dos cursos de licenciatura (coordenadores) e de documentos 

curriculares: o projeto político-pedagógico, disponibilizado a este comitê como 

material para análise. Material que foi analisado e posteriormente, por ocasião da 

qualificação deste estudo, foi descartado.   

Esse comitê aparece como local em que se pode promover e divulgar 

resultados dessa pesquisa para posterior análise e resoluções por parte desse grupo 

deliberativo, no intuito de favorecer dados e uma análise que assegure estudos para 

implementação de uma política de formação de professor na universidade.     

3.3.1.1 -  Universo de pesquisa    

Os cursos de licenciaturas de uma universidade particular do Estado de São 

Paulo.      
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     3.3.1.2 -  Instrumento de coleta de dados  

Entrevista parcialmente estruturada com coordenadores e com professores 

dos cursos de Licenciatura da IES elegida. O intuito foi o de levantar as 

manifestações desses sujeitos sobre os dados normativos sugeridos pelas Diretrizes 

Curriculares e pelo projeto político pedagógico a respeito da prática e, ainda, 

levantar como essa prática vem acontecendo no universo desses cursos.   

          3.3.1.3 -  Sujeitos de pesquisa e amostragem  

Foram coletados dados com quatorze (14) professores dos cursos de 

licenciatura da IES elegida: 

Três do curso de licenciatura em Biologia; 

Três do curso de licenciatura em Educação Física; 

Dois do curso de licenciatura em Filosofia; 

Três do curso de licenciatura em Matemática; 

Três do curso de licenciatura em Pedagogia.  

Três dos quatorze (14) professores são também coordenadores de curso. Dos 

onze (11) demais professores, um (1) apenas não é supervisor de estágio nos 

cursos pesquisados, assim como os professores coordenadores também não o são. 

A amostra foi definida de acordo com o critério de acessibilidade. Visto eu 

também dar aulas nessa IES, houve certa facilidade quanto a eu entrar em contato 

com os professores para a entrevista. Foram convidados vários professores para 

realizar as entrevistas nos cursos de Licenciatura; no entanto, nem todos tiveram 

tempo para responder ao convite e se colocar à disposição. Professores de todos os 

cursos foram convidados; no entanto, em função da dificuldade quanto a agendar 

um horário com os professores de Letras, não tão acessíveis por estarem em outro 

campus, esse curso não participou do processo de pesquisa; porém, a maioria dos 

professores desse curso manifestaram desejo em participar da entrevista. 
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     3.3.1.4 - Análise dos dados   

A análise dos dados na pesquisa com abordagem qualitativa descritiva e 

interpretativa, se deu pelo confronto dos referenciais da proposta teórica de prática 

reflexiva e profissionalização docente e da proposta legal de formação de 

professores em face de indicadores eleitos da manifestação verbal dos sujeitos - que 

trabalham e são responsáveis pela prática nesses cursos de licenciatura. 

Manifestações extraídas de entrevistas, com as quais, levantou-se dados para, a 

partir de uma análise do discurso, interpretar a realidade com o rigor que o trabalho 

científico exige.  Parti do confronto dos resultados dessas análises e da articulação 

entre elas no intuito de apreender profundamente o fenômeno.   

Foi realizado o levantamento das manifestações de coordenadores de curso e 

de professores dos cursos de Licenciatura da IES. Tomou-se como parâmetro a 

análise de conteúdo, baseada em Bardin (2003), para análise das manifestações 

dos sujeitos investigados no universo eleito.   

Então, procurei destacar dados caracterizados em face de indicadores 

empíricos (manifestação docente), a fim de favorecer a categorização que serve 

como núcleo de significação do fenômeno elegido: prática no universo da formação 

de professores em cursos de Licenciatura.  

Cheguei à categorização pretendida para proceder à discussão final e 

responder ao objetivo deste estudo diante da análise dos dados.  

O enfoque dialético foi adotado, permeando o confronto entre ideal e real 

levantado na pesquisa.            
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4. PRÁTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES    

Ao estudar currículo na formação de professores e delimitar o problema, 

apontado a partir da leitura da legislação acerca da necessidade de reestruturar a 

prática que se constitui nesse universo, vi-me diante da dificuldade precípua de 

definir-lhe conceito. Nessa busca e aproximação possível de definição de conceito, 

tem-se em vista o discurso da sua relação com a teoria, no intuito de engendrar uma 

proposição que dê sentido ao novo eixo que deverá nortear o currículo, em face 

dessa prática na formação de professores.  

4.1 Prática: definição   

Encontramos na literatura, em geral, a redação das palavras prática educativa 

e/ou ação educativa, prática pedagógica e/ou ação pedagógica, prática docente e/ou 

ação docente, prática de ensino,  sem a devida diferenciação, e até mesmo como 

sinônimos.     

Uma das primeiras aproximações possíveis de um conceito que favorecesse 

a leitura da proposta de lei (Resoluções 1 e 2/2002) sobre o que seriam as 800 

horas de prática no curso de formação de professores, que interessa a este estudo, 

parte do conceito de prática concebido por Sacristán (1999), citado também em 

Pimenta e Lima (2004), usado aqui:  

A prática, segundo Sacristán (1999), é denominada a partir do que é 

concebido em âmbito institucional. A ação, em contrapartida, é o que o sujeito 

realiza enquanto prática institucionalizada.  

Seguindo essa definição, podemos exemplificar o ato de educar, ação 

educacional, como uma ação investida por algum sujeito, como o professor, o pai, o 

padre, em uma determinada  instituição, respectivamente, a escola, a  família, a 

religião, onde se constata uma prática educativa. No entanto, essa ação que se 

constitui em prática institucionalizada parece se definir por características distintas, e 

constituídas como outras práticas, que poderão, por sua vez, implementar ou 

favorecer determinada prática. Um exemplo disso é a prática educativa que se 
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constitui na instituição família, pela ação dos pais em relação a seus filhos; esta, por 

sua vez, poderá ser implementada e materializada diante de outras ações, um 

exemplo é a ação de transmitir preceitos religiosos entre membros da família, o que 

constitui uma prática religiosa, dentro da instituição familiar, ação esta que auxilia e 

se manifesta na prática educativa, constituindo-lhe e dando suporte a esta.  

Em face do objeto de nosso interesse neste estudo, elegendo a prática 

educativa no âmbito da formação de professores, notaremos que esta se dá por 

meio da ação do professor, formador de professores, na instituição de ensino 

superior, que se pretende investigar. A prática educativa se caracteriza pela ação do 

professor, ou ação docente, que por sua vez poderá ser concebida como prática 

docente e se reveste do caráter pedagógico, a partir do conhecimento que esse 

profissional tem para lidar, estimular e promover a educação de seus pares.    

Seguindo essa linha de raciocínio, podemos seguir às seguintes definições: a 

prática educativa na formação de professores só é promovida por meio da ação 

educativa, que se dá em face do que é caracterizada como pedagógica, como 

exemplo; da estruturação e organização do planejamento (uma prática pedagógica), 

que se fundamenta na ciência da educação, que lhe dá suporte, e é promovida pela 

ação docente (prática docente), que aplica o planejamento, a fim de favorecer o 

ensino (prática de ensino).   

O que temos então, é uma sucessão de ações, que podem ser entendidas e 

promovidas a fim de caracterizar diferentes práticas que implementam a prática 

educativa que se espera alcançar na instituição em questão.  

Destaquemos um ciclo: a prática educativa na formação de professores em 

determinada instituição de ensino superior se promove por meio da prática 

pedagógica, que por sua vez se materializa por meio da prática docente, que 

promove a prática de ensino e se constitui, no geral, como a prática educativa, 

revalidando constantemente o ciclo.   

Se a ação educativa pressupõe ação pedagógica, que sugere ação docente, 

logo, não se concretiza a ação maior de educar sem um encaminhamento e uma 

intenção nesse sentido, indicando o que é pedagógico que se materializa no 

momento da ação docente, em face do processo de ensinar e aprender, definido, 

entre outros aspectos, no currículo.  

A ação docente se verifica em momentos específicos caracterizados como 

prática docente, que se constitui pedagógica, contribuindo para a ação de educar. 
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Então, quando falamos em prática pedagógica e docente, temos que prever a ação 

respectiva para se configurar enquanto ação e prática educativa. Para a prática 

educativa ocorrer, deve-se prever uma instituição determinada, no caso, a 

Universidade ou Instituição de Ensino Superior (IES), onde se promove a ação 

pedagógica, definida em currículo e materializada pela ação docente,  pelos 

formadores de professores, que, por sua vez favorecem essa prática educativa, 

contribuindo para formar professores.  

Não obstante isso,  a indicação das 800 horas de prática, previstas pelas 

Resoluções CNE/CP 1 e 2/2002, parece sugerir a existência de várias práticas, e 

que todas podem ser definidas para promover a dimensão prática do curso de 

formação de professores, sobre o que, mais adiante, pretendemos nos aprofundar e 

alongar.   

A prática promovida no curso de formação de professores é institucionalizada, 

promovida pela ação de sujeitos, num processo que poderá concretizar objetivos e 

finalidades educacionais, definidas em um currículo, implementadas pela ação 

pedagógica e, em face desta, pela  ação de ensinar, como possibilidade. Uma 

prática que é considerada por autores tais como Schön (1983), Zabala (1989), 

Garcia (1995), Sacristán (1999), Tardif, Lessard e Gauthier (s/d), entre outros, como 

o núcleo estrutural do currículo. Pois há de se levar em consideração o fato de, que 

é diante dessa prática que o professor se constitui como tal. Portanto, parece 

imprescindível se falar em prática, rever e revalidar concepções, atribuir-lhe 

significado e buscar um sentido para o que se faz, para o modo como se faz e por 

que se faz o ato educativo.   

4.2 O agente educativo e a ação    

Toda educação prevê uma ação, sistematizada ou não, que  está na base da 

intenção e da subjetividade dos sujeitos envolvidos nessa prática, uma prática 

educativa que se estabelece em uma concretude sociohistórica, revelando uma 

realidade a partir das relações manifestas entre pares, com fins à melhoria e 

aperfeiçoamento do ser e implicando a  construção ou reprodução sociocultural. 
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Entender a prática educativa requer, além de um olhar aprofundado para seu 

interior e para o universo em seu redor, desvelar os que estão envolvidos no 

processo e refletir sobre eles, ressaltando-se aqui a figura do agente da prática 

educativa, o professor, o educador, o profissional de educação, o formador de 

professor7. Portanto, pensa-se sobre o universo da reforma da formação de 

professores no curso de Licenciatura como alvo de estudo, sob o qual se quer 

debruçar e refletir, indagando-se a respeito do movimento da ação educativa a partir 

dos agentes de formação.   

Quanto à questão da ação educativa, encontramos autores que sugerem 

variações de tratamentos para o mesmo tema, mas que nos impõem a condição de 

implementarmos uma nova ação nas  escolas e, conseqüentemente, de pensarmos 

o processo de formação sob o mesmo prisma.  

Sacristán (1999), tratando da ação educativa, remete-nos à necessidade de 

os agentes da educação darem sentido ao que pensam e fazem, tendo interesse em 

explicitar como se movemos fenômenos ou como podemos fazê-los se mover na 

direção desejada.  

Nesse sentido, o autor nos diz que a finalidade da educação se dá quando 

ocorre melhoria esperada, quer no âmbito pessoal, institucional, social etc., 

indicando que na ação educativa há sempre um interesse quanto a buscar 

compreender o porque das coisas e o como elas são e ao saber como convém que 

se tornem .     

Feldmann (2003), por sua vez, sugerindo que a ação educativa deve procurar 

atender à complexidade, à diversidade e às incertezas da sociedade, relaciona essa 

prática com o trabalho, identificando um panorama que se estende da modernidade 

à contemporaneidade, apontando para a transformação da escola a partir da 

demanda da economia e do mercado. Afirma que a educação visa a atender às 

exigências do mercado, promovendo o que podemos entender por alienação do 

homem , ou emancipação , em contrapartida da alienação 

 

imprimindo processos 

de reflexão e crítica das condições específicas do trabalho quanto às questões 

sociais, construindo sentido, significado e compromisso com a formação ampla do 

cidadão.  

                                                

 

7 Aqui tratamos dos seguintes termos: educador, professor, profissional da educação e/ou formador 
de professor, de acordo com Severino (2001), considerando as diferenças apenas como extensão 
conceitual, mas sendo todos agentes da prática educativa, e a utilização de termos diferenciados 
sendo justificada e discriminada de acordo com o contexto sugerido na leitura. 
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Tanto Sacristán quanto Feldmann sugerem análises sobre o que move a ação 

educativa e que podem ser associadas ao que se espera dos agentes educacionais 

comprometidos com a realidade educacional e com os desafios para  mudanças na  

educação sistematizada em institutos de ensino, tendo como parâmetro o 

desenvolvimento de políticas educacionais voltadas para a democratização do 

conhecimento no sentido de aperfeiçoar a qualidade social da formação dos 

educadores e, conseqüentemente, da escola brasileira (Feldmann,  2003, p. 1).  

Considera-se, diante das leituras, a necessidade de pensarmos a ação do 

agente educacional, aqui destacada na figura do professor, para o desenvolvimento 

de um novo currículo para a formação de professores,  em uma nova instituição de 

ensino e um novo contexto educacional.  

Para pensar a ação educacional, diante do novo, os estudos de currículo nos 

auxiliam nessa empreitada de redefinição da prática no universo da formação de 

professores.  

O estudar currículo, em especial, em face da prática para a formação de 

professor e na sua formação, não pode vir precedido da leitura e compreensão das 

diretrizes específicas e que apontam, neste estudo, para uma nova visão e 

proposição para essa dimensão que o constitui.   

A dimensão  prática  do currículo  por muito tempo teve um status quase 

insignificante no contexto e na formação de professores; muito se tem dito a 

respeito, e as próprias Resoluções CNE/CP 1 e 2/2002 vêm ao encalço de uma 

possível valorização dessa prática.  

Nesse ínterim, discutiremos o discurso da dicotomia teoria/prática para indicar 

também a necessidade, nas diretrizes para formação de professores, de uma 

articulação entre teoria e prática, que aparece como o eixo que deverá nortear o 

currículo do curso.  

4.3 Relação entre teoria e prática no curso de formação de  professores   

Göergen (1978) argumenta que historicamente sempre se privilegiou a 

valorização ou da teoria ou da prática, uma em detrimento da outra, o que pode ser 

encontrado também em Vásquez (1977),  Gamboa (1995),  Sacristán (1999), Santos 

Filho (1995), entre outros. 
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Essa condição dicotômica de valorização da teoria ou da prática, amplamente 

discutida no meio educacional e acadêmico, parte de todo um desdobramento 

histórico surgido a princípio na Antigüidade grega. De um lado, Sócrates, que 

salientou a importância da prática, da ação do homem com fim em si mesma, e, de 

outro, Platão, que privilegiou o mundo das idéias, destacou a teoria em detrimento 

da prática. Aristóteles, por sua vez, isolou a teoria da prática, o que mais tarde 

influenciaria a ciência moderna, dando origem a duas concepções igualmente 

distintas: a concepção positivista, que isola a teoria da prática , e a concepção 

marxista, que desconhece a dualidade entre teoria e prática (Göergen, 1978, p.24).  

Nota-se que o conceito teoria/prática vem se desdobrando historicamente e 

indicando, de um lado, sua dicotomia entre pólos opostos e sem ligação, e, de outro, 

o modo pelo qual vem se reconfigurando, principalmente no constante processo de 

se repensar a educação, revelando-se como pólos distintos, porém complementares, 

mostrando a necessidade de estabelecerem-se como unidade indissolúvel, 

guardando suas peculiaridades como pólos com identidades autônomas.  

Partindo de Sócrates, Platão e Aristóteles e chegando aos dias de hoje, 

notamos que a concepção sobre teoria e prática vem se configurando a partir de 

referências tanto da negação de uma relação entre teoria e prática, de concepções 

que privilegiam a teoria em detrimento da prática, quanto das referências que 

sugerem sua união, como pólos singulares, que tendem a unidade, e ainda as que 

procuraram sua unificação, como pólos distintos.  

Essa unificação dos pólos distintos, pode ser compreendida enquanto se 

admite que há uma tensão entre teoria e a prática que, nesse caso, são tidas como 

indissociáveis apenas numa relação dialética. Como explica Gamboa (1995), a 

busca da união ou equilíbrio entre teoria e prática contradiz uma relação dialética, 

que se defende, pois nega o conflito entre esses fatores.   

Sacristán (1999) também compreende que há uma distinção entre teoria e 

prática, acreditando que essa distinção deve favorecer a relação de dependência 

entre um elemento e outro para promover a dialética gerada pelo conflito entre esses 

pólos. Pólos que se entrelaçam e determinam a ação educativa.   

Diante desses desdobramentos, podemos salientar que há muitas 

considerações a respeito da relação entre teoria e prática que enfatizam concepções 

diversificadas sobre cada pólo.  
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Göergen (1978) trata das dificuldades da relação entre teoria e prática, 

salientando que não existe prática sem teoria e explicando que, por mais simples 

que seja a ação humana, ela sempre vem precedida de uma carga teórica (p.25).    

Ele argumenta ainda que podemos nos distanciar da prática para refletirmos 

sobre ela, sendo que, se essa capacidade não é levada em consideração, isso pode 

implicar uma separação entre teoria e prática,  pois, nesse caso, a teoria  não chega 

à prática. Também salienta que essa separação ocorre quando a prática não chega 

à reflexão e a teoria é tão geral, que não chega a se configurar na prática.  

Como salienta Freitas (1996), a separação entre teoria e prática pode se 

revelar nos dias de hoje no próprio Curso de Formação Profissional do professor:  

na organização dos currículos e na organização da escola: 
professor/especialistas que tratam do pensar 

 

realizam o trabalho 
intelectual de concepção e planejamento , e professores que tratam do  
fazer 

 

ocupam-se da prática, da execução do trabalho pedagógico, ainda 
que possamos identificar este trabalho prático como uma forma de trabalho 
intelectual e não como trabalho manual. (p. 35.)     

No curso de formação profissional, a dicotomia entre teoria e prática pode ser 

evidenciada em face de disciplinas que são definidas e consideradas como práticas 

ou teorias.   

Tendo em vista as afirmações de Candau (1983), Freitas (1996) esclarece a 

separação entre disciplinas que, pelo seu cunho pedagógico, deveriam se 

complementar, como é o caso das disciplinas Didática e Prática de Ensino. 

Geralmente, o conteúdo que trata a Didática é considerado teórico e serve para 

embasar e dar instrumentos para a prática de ensino na disciplina, a qual, por sua 

vez, é considerada uma prática utilitária. Podemos encontrar, ainda, como diz a 

autora, uma didática que aparece como a parte teórica, independente da prática de 

ensino nas disciplinas Didática e Prática de Ensino, respectivamente 

 

reflexo da 

dicotomia entre a teoria e a prática no curso , considerada como o oposto do ponto 

de vista da dicotomia, uma visão dissociativa em que os conteúdos dessas 

disciplinas podem até mesmo confrontar-se com outros, mas negando-se 

mutuamente.      

Não obstante  isso, admitindo que  teoria e prática devem ser articuladas no 

Curso de formação de professor a fim de favorecer o entendimento do que move a 

ação educativa e de dar sentido à prática, da qual nos fala Sacristán (1999), não 
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podemos deixar de levar em consideração essas diferentes formas de relação teoria-

prática em todo esse processo (formação e atuação profissional), e, principalmente,  

levar os alunos, futuros professores, a perceberem essas diferenças, constatarem-

nas e refletirem sobre elas.   

Atentar para a relação teoria-prática no Curso de formação de professores, 

sugerindo a constatação e reflexão e enfrentamento de prováveis dicotomias parece 

fundamental para se alcançar o entendimento de uma necessária unidade dialética 

entre teoria e prática, como prevê Freitas (1996).   

Para desenvolver esse ponto de vista, é necessário compreender o conceito 

de prática e teoria, superando a fragmentação entre elas a partir do conceito de 

práxis, da qual falaremos adiante, buscando o caráter indissociável     desses pólos.  

Pensar sobre o desenvolvimento de um currículo de formação de professores 

do ponto de vista da práxis é prever, além da teoria (associada a conhecimento) e da 

prática (muitas vezes associada a habilidade), uma atitude investigativa que 

promova a reflexão e a intervenção crítica e produtiva em face da realidade de 

atuação (com os professores, os alunos, a escola e a sociedade em que o professor 

está inserido). Desse modo, espera-se confrontar teoria e prática, do ponto de vista 

da dialética, entendendo sua importância na realização de um currículo que promova 

a profissionalidade do professor como ponto principal de sua formação.   

Os cursos de formação, do modo como o tratam Pimenta e Lima (2004, p. 

33), têm-se estruturado e constituído como:  

...um aglomerado de disciplinas isoladas entre si, sem qualquer explicitação 
de seus nexos com a realidade que lhes deu origem. Assim, nem sequer se 
pode denominá-las teorias, pois são apenas saberes disciplinares em 
cursos de formação, que em geral estão completamente desvinculados do 
campo de atuação profissional dos futuros formandos.   

Esse panorama sugere uma estrutura curricular que traduz espaços 

privilegiados para uma teoria que não chega à prática e reforça cada vez mais o 

senso comum de que na prática, a teoria é outra , pois ela não é nem ao menos 

privilegiada enquanto espaço de formação de professor.  

Entendemos a necessidade de revalidar a prática no curso de formação de 

professor como uma realidade a ser confrontada em face do saber disciplinar, nas 

diferentes disciplinas que compõem a parte restrita do currículo.  
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Diante da necessidade de proceder ao entendimento da realidade de atuação 

na formação do professor, podemos nos remeter novamente a Gamboa (1995) para 

concluirmos, enfim, que tanto a teoria quanto a prática são partes da ação social 

humana, que não resulta de uma teoria posta em prática, nem de uma prática que 

se torna teoria, mas da relação dinâmica e complexa entre elas, em que uma gera 

tensão na outra. Segundo o autor, o termo práxis foi criado para denominar essa 

dinâmica. Esse termo, ao contrário de outras concepções que visam à adequação 

entre teoria e prática, expressa a tensão, o confronto e a contradição entre elas, 

tensão essa que gera um movimento dinâmico de superação .  

Segundo Vásquez (1977), a palavra práxis, originariamente do grego, tem o 

mesmo significado, também encontrado em nosso idioma, de prática, ou seja, uma 

ação propriamente dita, com fim em si mesma, conforme encontrado em Göergen 

(1978). Porém, a palavra prática usualmente é conhecido na linguagem comum, ao 

passo que práxis pode ser encontrada na linguagem filosófica.  

Vásquez (1977) elege o termo práxis, conferindo a ele um sentido 

diferenciado, utilitário, associado ao que comumente se liga à prática, como também 

tenta ampliar o sentido restrito do original em grego. Ele pretende chamar a atenção 

para um outro significado da palavra práxis, o qual ele desenvolveu, baseado nas 

idéias marxistas a respeito do assunto. Tentando resgatar o verdadeiro sentido 

dessa palavra e superar as deformações que sofreu a concepção marxista da práxis, 

o autor faz um estudo rigoroso e radical dessa questão.  

O autor considera a práxis como a ação material e social do homem crítico e 

criativo e, por conseguinte, transformador dele próprio e do mundo à sua volta. Não 

é meu objetivo, neste estudo,  abranger todas as considerações de Vasquez a esse 

respeito, mas definir o que se entende sobre a práxis enquanto engendra a relação 

entre teoria e prática, considerando ainda que todos os autores que tratam dessa 

temática passam, necessariamente, pelo mesmo autor, como pude notar Freitas 

(1996), Frigotto (1996), Pimenta (1995), Marcellino (1995), entre outros.  

Segundo Vásquez (1977), pode-se inferir que nenhuma teoria tem vida 

própria , ou seja, ela não realiza mudança por si só; a práxis não é alcançada só 

com a teoria; portanto, ela é negada. Seguindo essa linha de raciocínio, o autor 

elege a questão da oposição comumente declarada à teoria e à prática, oposição em 

que, por um lado, pensa-se que a teoria não transforma as coisas, apenas 

transforma a consciência que se tem dela , e, por outro, entende-se a prática como 



 
32

 
uma ação efetiva que possibilita a transformação real do mundo. Ele acredita que 

essa oposição se deva ao senso comum e também ao pragmatismo, em que se 

elege a prática como critério de verdade  e a teoria, como uma justificativa para ela.  

    

Vásquez critica a contraposição entre teoria e prática proposta pelo 

pragmatismo por trazer a idéia de uma redução do prático ao que é utilitário e do 

teórico, ao que é verdadeiro enquanto útil.  

Diante desses desdobramentos, o autor segue dizendo que não entende uma 

oposição absoluta entre teoria e prática e, sim, uma relativa, trata-se de uma 

diferença - no seio de uma unidade indissolúvel (p. 214), entendendo que há uma 

autonomia e uma dependência entre alas.  

O autor, ao associar a dependência entre prática e teoria e tratar dela, aborda 

a prática como fonte e finalidade da teoria. Ele considera a prática um fundamento 

da teoria, entendendo que as necessidades humanas e materiais impõem à ciência, 

à tecnologia, novas teorias, novos conhecimentos.  

A prática como finalidade da teoria pressupõe uma teoria criada diante da 

necessidade de uma prática que ainda não existe e se quer alcançar, o que pode 

significar que se queira satisfazer direta e imediatamente as exigências teóricas, no 

intuito de  resolver dificuldades ou contradições de outra teoria. (p. 234).   

Abordando todo o processo histórico e social das necessidades humanas no 

que concerne à práxis, o autor conclui que a teoria é dependente da prática, 

conforme cita:  

A dependência da teoria em relação à prática e a existência desta como 
últimos fundamentos e finalidade da teoria evidenciam que a prática 

 

concebida como uma práxis humana total 

 

tem primazia sobre a teoria: 
mas esse seu primado, longe de implicar numa contraposição absoluta à 
teoria, pressupõe uma íntima vinculação com ela. (p. 235)    

Remetendo-nos ao entendimento da teoria e prática como mutuamente 

dependentes, o autor  nos apresenta a idéia de uma práxis humana como atividade 

teórico-prática, e, conseqüentemente, como algo indissociável, ou seja, tem um lado 

ideal, teórico, e um lado material, propriamente prático, com a particularidade de que 

só por um processo de abstração podemos separar, isolar um do outro. Considera 

ainda que a práxis humana tem de oscilar entre a produção material  (prática) e o 

subjetivo (teórico) e explica que a atividade prática humana é tal, propriamente, 
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quando transcende desse aspecto subjetivo, ideal, ou, mais exatamente, quando o 

sujeito prático transforma algo material, exterior a ele, e o subjetivo se integra assim 

num processo objetivo (Vásquez ,1977, p. 241)   

Vásquez (1977) afirma que a atividade prática, sendo simultaneamente 

subjetiva e objetiva, implica uma ação que por força decorre de finalidades, metas 

etc., ou seja, do que se quer, de um ideal (teoria), constatado e acalentado pelo real, 

que é o material com que uma pessoa se depara (prática). O que reforça a unidade 

teoria e prática na atividade prática, do modo como foi apontado por Goergen 

(1978).   

Entendida a atividade prática como práxis, podemos admitir, como  fez 

Pimenta (1995) a práxis como atividade docente.  Atividade  que se  quer constatar e 

refletir no curso de formação de professor, para que se possa  proceder à relação na 

base da referida unidade teoria-prática  .    

Gamboa (1995, p.32) admite a possibilidade e viabilidade de se proceder à 

relação dialética da teoria e prática, em que se processa o confronto  entre ambos os 

pólos e não sua união.    

A teoria transforma-se na negação da prática porque a tenciona; a prática 
coloca em xeque a teoria, porque em vez de se ajustar a ela, transforma-se 
em seu contrário. Desse modo, a relação teoria-prática é, em verdade, uma 
relação dialética. E, como tal, não procura o equilíbrio, o ajuste, a 
acomodação de uma à outra, visa à sua contradição, isto é, a tensão 
permanente entre elas. Vale dizer, a teoria transforma-se no contrário da 
prática e vice-versa. Se não é assim, deixariam de constituir-se numa 
relação dialética.   

Diante disso, entendemos que não há como se pensar em uma unificação 

teoria-prática, como pólos justapostos,  podendo só admitir a característica de 

unidade teoria-prática,  como salienta Pimenta (1995) e Gamboa (1995),  a modo de 

resultado da relação dialética que se estabelece  entre ambos os pólos.  

Não obstante isso, Marcellino (1995) argumenta que será necessário alcançar 

a relação teoria-prática, entendendo teoria como um conjunto de conhecimentos que 

pretendem resolver os problemas da prática que aparecem como um saber sobre a 

experiência e aplicação da teoria, podendo entender e privilegiar o movimento 

dialético salientado por Saviani (1993) e aqui considerado, envolvendo ação-

reflexão-ação e superando a dicotomia teoria e prática 
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Pode-se afirmar que, no que tange à necessidade de promover a relação 

teoria-prática como um processo dialético, há um consenso entre os autores - 

resgatando o conceito de práxis, ao se promover o processo de ação-reflexão-ação, 

como perspectiva para alcançar a prática profissional no contexto de formação de 

professores.   

4.3.1 O movimento dialético: ação-reflexão-ação na formação de professores    

Göergen (1978) refere-se ao processo ação-reflexão-ação ou esquema 

prática-teoria-prática como um ideal a ser alcançado na prática educativa, em que  

seria necessário refletir sobre esta realidade, captar seus elementos básicos, seus 

aspectos positivos e falhos para, a partir desses conhecimentos, fazer um projeto 

novo que, aplicado à prática, viesse esclarecê-la e aperfeiçoá-la (p.26).   

Atente-se para uma preocupação dialética na relação teoria-prática que pode 

ser  encontrada também em Soares (1983) e que  será enfatizada mais tarde por 

autores como Saviani (1993),  Freitas (1996), Sacristán (1999), Tardif, Lessard e 

Gauthier (s/d) etc.  

Göergen (1978) aborda o movimento prática-teoria-prática da mesma forma 

que podemos encontrar em Saviani (1993), como ação-reflexão-ação. Movimento 

este entendido como um único processo, que indica uma unidade teoria e prática no 

movimento dialético, enfatizando estes dois pólos como  um núcleo articulado. 

Considera-se assim  que teoria e prática devam ser trabalhadas simultaneamente na 

ação. A prática educativa como ponto de partida e de chegada e a teoria passa a ser 

reformulada a partir das necessidades da prática, que por sua vez é problematizada. 

Essa tendência afirma a relação teoria-prática como unidade indissolúvel que deve 

ser salientada na formação do professor.  

O movimento dialético,  ação-reflexão-ação, é defendido pelos autores citados 

como uma necessidade, já na formação inicial de professores, e há de ser 

disponibilizada a fim de se proceder à abordagem da atuação e a seu entendimento 

como fundamental para a capacitação e reconhecimento social desse profissional.  
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Na verdade, esses autores falam de se alcançar um processo dinâmico de 

ação-reflexão-ação, em que a atuação profissional, a ação, seria ponto de partida 

para se proceder à reflexão de problemas que poderão surgir dessa prática, 

procedendo novamente à prática e reiniciando o ciclo, o que favoreceria um 

processo dinâmico, com vistas a uma  mediação de teorias e, se possível, até 

mesmo a sua recriação . Espera-se revisitar a prática constantemente, a fim de 

proceder a uma prática profissional mais consciente, propiciando a produção de 

conhecimento  por meio da apropriação da prática (Freitas,1996).  

Como foi citado e enfatizado em Gamboa (1995), a concepção dialética, longe 

de propor uma adequação, um ajuste da teoria à prática ou vice-versa,  procura 

levantar as contradições, realizando uma tensão entre estas. Tensão que se 

estabelece em uma situação crítica no confronto entre os pólos teoria e prática,  a 

partir de contradições levantadas  numa relação dialética  para se alcançar o 

entendimento da realidade e poder transformá-la. Assim, a dialética não pretende, 

como diz Gamboa, se esgotar na interpretação da realidade e indicar apenas mais 

uma teoria. Pretende gerar, por meio  da situação crítica da prática, uma 

compreensão e uma teoria crítica na busca da transformação da realidade 

confrontada.   

Admite-se assim a necessidade de se proceder a uma unidade teoria-prática, 

sem perder a identidade autônoma de cada pólo, e o confronto entre ambas, na 

relação dialética. Diga-se que essa unidade implica o conceito de práxis, refletindo o 

que se entende por intervenção (ação) e reflexão (teoria), no sentido da 

transformação da natureza e da sociedade (Pimenta, 1995).  

Desse modo, deve-se ressaltar que há uma perspectiva de revalidar a prática 

no âmbito curricular, que decorre da relação que se estabelece com a teoria numa 

estrutura de formação inicial, a qual promova a intervenção crítica e reflexiva do 

futuro professor em face do contexto em que ele deverá se inserir e se justificar 

profissionalmente.   

Entre as reflexões sobre a relação teoria-prática e perspectiva de revalidação 

da prática no currículo dos cursos de formação de professor, destacam-se o estudo 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores e dos 

referenciais teóricos de prática reflexiva e profissionalização, subjacentes a todo 

discurso implementado até aqui.   
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5. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CONTEXTO DA 

PROFISSIONALIZAÇÃO E A EPISTEMOLOGIA  DA  PRÁTICA   

Este estudo pautou-se pela revisão da literatura sobre o referencial teórico da 

profissionalização e da prática reflexiva, no intuito de corroborar a tese de uma 

necessária e emergente mudança da prática na formação de professores em nível 

superior nos cursos de licenciatura, e de uma  conseqüente reestruturação curricular 

que essa mudança acarreta - uma reestruturação curricular que se justifica pelo 

contexto, pelo ideal teórico da proposta legal indicada em resoluções8 específicas 

para formação de professor.  

5.1 A formação de professor no contexto da profissionalização   

Diante do conceito de desenvolvimento profissional de professor, baseado 

nos estudos sobre a profissionalização docente que incluem as considerações de 

ser esta uma prática social, definida não só pelo que é prescrito, como também pelo 

que se decide criativamente e na  base do coletivo, considera-se que a questão da 

formação deste profissional é elemento de mediação e mobilização para a 

profissionalização docente, portanto há de ser ressaltada.   

O desenvolvimento profissional do professor envolve a formação inicial e 

continuada articuladas a um processo de valorização identitária e profissional dos 

professores (Libâneo e Pimenta, 1999, p. 260).  

A valorização identitária e profissional, da qual nos fala Libâneo e Pimenta, é  

entendida a partir dos conceitos: de identidade como um processo de construção e 

significação do sujeito na sociedade, e, de identidade profissional enquanto um 

processo de construção e significação da atuação do sujeito em uma determinada 

profissão. Destes, destaca-se o conceito de identidade docente, a qual se dá pela 

articulação e confronto do campo teórico da ciência da educação, da pedagogia e do 

ensino em relação aos saberes da experiência (diante da vivência prática), podendo 

se configurar, como ressalta Pimenta e Anastasiou (2002), em uma identidade 

epistemológica (decorrente dos saberes científicos e do ensino articulados com 
                                                

 

8Resolução CNE/CP 1 e 2/2002 (Diretrizes de formação de professor em nível superior, licenciatura e 
graduação plena). 
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saberes da experiência).   

Esta identidade profissional se configura em um processo que caracteriza-se 

tanto da intervenção docente como do processo de formação como contínuo, o qual 

podemos encontrar em Garcia, Tardif, Torres, Mizukami entre outros, como um 

processo implementado e destacado tanto na formação inicial e em serviço 

(contínua)9, como também, ao longo do percurso do professor, antes mesmo de 

pretender sê-lo, diante do universo educacional.   

Considera-se assim, concordando com Garcia (1995), que o movimento mais 

importante da profissionalização é o contínuo 

 

o que se estende tanto por toda 

formação do professor, como diante de sua valorização identitária e profissional que 

se pretende alcançar nesse processo.  

Entender a profissionalização como contínuo10 (Tardif, Lessard, Gauthier, s/d) 

é considerar que a profissionalização não se limita a formação inicial, reporta-se ao 

momento de antes da entrada da carreira e diante do exercício contínuo da 

profissão.  

É um movimento de contínuo trabalho e aperfeiçoamento, no qual ao longo da 

carreira  alternam-se fases de trabalho e aperfeiçoamento.   

Os autores distinguem quatro fases caracterizadas nesta formação como 

contínuo: começa antes da formação na universidade ou equivalente, substancia-se 

nesta, valida-se e aperfeiçoa-se quando egresso dessa formação para o ingresso na 

profissão, prosseguindo durante a vida profissional até depois da aposentadoria.   

Importa dar atenção a todo o processo e não apenas a uma instância dessa 

formação privilegiada por uma política educacional que pretende investir mais na 

formação contínua (em serviço) do que na formação inicial (Tardif, Lessard, 

Gauthier, s/d; Tardif, 2002, Torres, 1998). Mesmo considerando que a primeira se 

fundamenta nas situações vividas, a formação inicial deve estar atenta à 

possibilidade de exercitar os estudantes 

 

os futuros professores 

 

na prática 

profissional dos docentes de profissão e fazer deles praticantes reflexivos (Tardif, 

                                                

 

9 Nota-se uma distinção entre os conceitos de formação contínua  (em serviço) e de formação como 
contínuo. Na primeira se quer destacar o que se dá depois do curso de formação inicial, quando o 
professor está atuando (em serviço) e busca especialização, atualização, entre outros para melhor 
capacitação. Já na formação como contínuo, discutida e definida em Torres (1998), essa formação já 
acontece antes do ingresso no curso de formação inicial do professor e há de ser reconsiderado 
como conhecimento nos cursos de formação inicial e na formação contínua.  
10 

Em Torres (1998) encontra-se a definição de formação como contínuo, que compartilha Tardif (1998) e outros 

autores (Knowles, Cole, 1995), como um processo de formação para toda a vida (carrer-long ou life-long career).  



 
38

 
Lessard, Gauthier, s/d, p. 27). É o que vamos defender aqui.  

Encarar a formação como um contínuo implica pensar em um processo que 

se instaura desde o momento em que o sujeito, futuro agente educativo, se depara 

com a educação sistematizada 

 
tendo como exemplo seu ingresso na própria 

escola , escolhe sua profissão, entra na formação inicial, até chegar ao exercício 

profissional, momento em que se processa a formação contínua. Implica pensar que 

neste processo há muito do que pode caracterizar sua maneira de agir 

 

o que pode 

ser configurado aqui como o conceito de habitus11 (Bordieu, apud Tardif, Lessard, 

Gauthier, s/d),  o que deverá ser assumido para ser refletido e provocar mudanças e 

transformações que imprimam sentido na sua ação e indiquem uma 

profissionalização.  

A profissionalização do professor ou formador de professor dependerá de se 

repensar o ensino a partir da própria prática do professor, nos momentos 

diferenciados e cronologicamente distintos de sua formação.  

Sugere-se aqui que não há como pensar no processo de profissionalização 

docente destacado de sua formação, ambos processos são considerados na 

perspectiva do contínuo   

A formação de professores é um processo que, ainda que constituído por 

fases claramente diferenciadas pelo seu conteúdo curricular, deverá manter alguns 

princípio éticos, didáticos e pedagógicos comuns, independentemente do nível de 

formação de professores.   

Garcia (1995) afirma que o princípio da formação como contínuo implica a 

ligação entre formação inicial e permanente, considerada como a  primeira fase de 

um longo e diferenciado processo de desenvolvimento profissional (p. 27). Ele 

entende o desenvolvimento profissional como um projecto a ser desenvolvido ao 

longo da carreira, desde a formação inicial à iniciação e desenvolvimento da própria 

carreira , e diz que esse desenvolvimento se dá em uma aprendizagem contínua, 

interactiva, acumulativa, que combina uma variedade de formatos de 

aprendizagem (Garcia 1995, p.27). O mesmo autor ressalta também, a exemplo de 

Tardif, Lessard e Gauthier (s/d), que  a concepção da formação de professores como 

um contínuo é concebida não necessariamente a partir da formação inicial mas sim 

                                                

 

11 Habitus ( no sentido de Bordieu, encontrado em Raymond, 1993, e citado em Tardif, Lessard e 
Gauthier, s/d) aparece como: esquemas de ação e de pensamento interiorizado no quadro da 
socialização profissional. Por exemplo, da história escolar ou até familiar dos docentes (p. 35). 
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de uma formação que vem se estabelecendo ao longo de sua vida na instituição 

social chamada escola, em contato com os diferentes professores, com a influência 

do ambiente educativo e sua influência na concepção educacional, que deverá ser 

considerada na formação inicial de formação de professores, no curso de graduação 

(no ensino superior) ou na modalidade normal , como ainda é admitido (LDBEN 

9394/96).  

Considera-se essencial esse caráter do contínuo no desenvolvimento 

profissional do professor num período que pode ser definido como de uma formação 

informal, ou não oficial, entendendo que esta se dá muito antes da sua entrada no 

curso de formação inicial, que é constituído assim, institucionalmente e tem caráter 

oficial. A partir do ingresso nesse curso, pode-se afirmar que se pretende formar o 

professor, no entanto, seguindo a concepção do contínuo, essa formação já foi 

iniciada antes desse período. O processo como contínuo parece ser desprestigiado, 

como se não importasse toda a bagagem, todo o conhecimento e conseqüente 

formação que o indivíduo trás para o curso de formação inicial.  

Não obstante, esta desvalorização do processo de formação como contínuo, 

esta formação inicial oficial a partir do ingresso nos cursos, também vem sendo 

muito desvalorizada, como constatamos em Torres (1998). O que parece um grande 

contra-senso, uma vez que, ao fazer parte do processo formal de formação do 

professor em instituição definida para este fim, a formação inicial deveria ter seu 

devido valor. Ao se considerar o contínuo como um processo na profissionalização 

docente, como desvalorizar a formação inicial formal, já que se trata de uma de suas 

fases?  

Desse ângulo, procurar-se-á destacar aqui formação inicial não como sendo a 

mais valorizada entre outros momentos da formação em forma de contínuo, mas 

como uma fase importante que precisa ser revalorizada.  

5.1.1 A formação inicial e a profissionalização como contínuo   

Quando se fala em ressignificar o universo da formação inicial em face  do 

conhecimento de formação como contínuo, destaca-se neste estudo a evidência de 

uma valorização quanto à formação continuada (ou em serviço) sobre a formação 
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inicial, como é denunciada por Sacristán e Pérez Gómez (1998), Torres (1998), entre 

outros.  

Torres (1998) destaca que há certa tendência em colocar a formação inicial 

em contraposição à formação em serviço, apontando-as como  

...dois momentos distintos, desvinculados, em lugar de reconhecer-se a 
necessidade de um sistema unificado de formação docente e de renovação 
profunda dos conteúdos e modos tradicionais de promover formação, 
capacitação docente em geral, tanto inicial, quanto em serviço. (p. 174)   

A autora destaca que a desvalorização e descaso com a formação inicial se 

dá pela supervalorização da formação em serviço nos financiamentos nacionais e 

internacionais, como no caso do Banco Mundial, com suas recomendações de 

política e seu financiamento nos países em desenvolvimento (p. 176).  

Esse órgão de investimento mundial 

 

baseado em um estudo encomendado 

na década de 80, apontando problemas na formação inicial 

 

recomendou a 

formação continuada (ou em serviço) como uma alternativa privilegiada de formação 

docente que apresentaria melhores rendimentos com menos gastos. A partir deste 

estudo e recomendação, vem-se intensificando uma política de incentivo a esta 

formação continuada com base na tese de que nesta os resultados são mais 

proveitosos do que na formação inicial -- tese que se pode questionar a partir da 

comparação que não prevê uma diferença entre uma formação e outra, pois, como 

pressupõe Torres (1998), tanto a formação inicial como a continuada vem 

apresentando debilidades e contradições, tendo em vista que o que está em crise e 

não funciona mais é o modelo de formação docente em geral (p. 176).  Afirma ainda 

que é necessário superar essa dicotomia entre formação inicial e continuada.  

Torres (1998), discutindo o modelo debilitado de formação, critica o que aqui 

consideramos como a ênfase na racionalidade técnica, abordada pela autora devido 

à importância do treinamento mais que a formação, o que trataremos a seguir, e 

aponta, ainda, para a falta da articulação entre teoria e prática (denunciada por 

tantos autores que estudam a formação), como  embates sérios e mal resolvidos que 

distanciam a formação inicial e continuada do conceito de formação como contínuo.  

MizukamiI (2002), referindo-se à concepção de formação de professores 

como um contínuo, sugerindo que a formação  não seja pensada como algo 

conclusivo,  também chama a atenção ao que considera como paradigma da 
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racionalidade técnica na formação de professor,  paradigma a ser superado pelo da 

racionalidade prática.   

A lógica da racionalidade técnica prevê que o acúmulo e domínio de 

conhecimentos científicos devem garantir a instrumentalização ao domínio da 

prática.   

Baseada nas leituras de Schön (1983) e Pérez Gómez (1992), Mizukami 

(2002) afirma que na  formação espera-se resolver problemas instrumentais na 

prática por intermédio da lógica da racionalidade técnica e que a preocupação maior 

é com a preparação técnica e desenvolvimento de competências profissionais 

exigidas para a eficácia da ação docente.  

Em Tardif (2002) encontramos o conceito de modelo aplicacionista do 

conhecimento, o que podemos associar ao modelo da racionalidade técnica 

(Mizukami, 2002), pois ambos sugerem igualmente a necessidade de adquirir 

conhecimentos  para serem aplicados na prática.  

Esse modelo aplicacionista no curso de formação inicial é idealizado no 

sentido de dotar o aluno de estruturas cognitivas para se posicionar e emitir 

proposições em face de um objeto e aplicá-las em situação de estágio e ao término 

do curso, no cotidiano da prática.   

Diante das limitações deste modelo de formação inicial, e no sentido de 

repensá-lo, Tardif (2002) colabora com o levantamento de dois problemas 

epistemológicos do modelo de formação, o primeiro, é a caracterização do curso de 

formação inicial é estruturada em face de uma lógica disciplinar regida pelo 

conhecimento e não pela ação, desconsiderando a realidade do trabalho dos 

professores, com a agravante do caráter fragmentário e especializado com que se 

configuram as disciplinas, sem relação umas com as outras, o que envolve 

conhecimentos, muitas vezes, sem relação entre si e sem significado para os alunos. 

O segundo é o fato de a formação inicial se limitar muitas vezes a fornecer 

conhecimentos proposicionais sem o aprofundamento necessário que abale as 

crenças e representações anteriores a respeito do ensino de seus alunos, as quais 

muitas vezes são reconsideradas na prática profissional.  

Decorre daí o problema do alunos egressos dos cursos que não percebem a 

contribuição dos conhecimentos do curso de formação inicial quando da realidade 

da prática profissional, pois faltou significá-los em relação ao que foi internalizado 

por eles ao longo de sua história escolar e de sua vida. 
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É preciso notar também que,  numa concepção bancária de educação, da 

qual nos falava Paulo Freire (2006),  a formação atua sobre os alunos como se estes 

fossem meros receptáculos de informações depositadas pelo professor. O 

repertório de conhecimento que possuem os alunos sobre o ensino é 

desconsiderado neste modelo de formação, que pretende fornecer conhecimentos 

que lhes permita emitir proposições para serem validadas ou aplicadas na ação 

profissional, e com base nas quais o aluno muitas vezes não consegue estabelecer 

relações por si só e confirmar o sentido da teoria na prática.   

Essa falta de consideração para com os conhecimentos prévios dos alunos no 

curso de formação inicial descaracteriza a concepção de formação como contínuo, 

da qual temos tratado, pois estes momentos são parte deste processo, e deve ser 

alvo de reflexão e construção de conhecimento sobre e para a prática profissional, 

reconstituindo o campo epistemológico da formação.  

5.2 A epistemologia da prática na formação inicial   

Os problemas epistemológicos apontados por Tardif (2002), que nos serve 

como referência para discussão das limitações do curso de formação inicial para  a 

formação como contínuo e  profissionalização docente foram apontados no estudo 

do autor, no intuito de nortear os estudos que procuram reconstituir o campo 

epistemológico da formação, o que aponta para a perspectiva de alcançar uma 

epistemologia da prática12. Chamamos de epistemologia da prática profissional o 

estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu 

espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas (Tardif 2002, 

p. 255).  

Observe-se que que o conceito de saberes é abordado em um sentido amplo 

pelo autor, englobando conhecimentos, competências, habilidades (ou aptidões) e 

as atitudes, associados a questões do saber, saber-fazer e saber-ser , ressaltando, 

assim, o sentido que o  profissional tem de seu próprio saber profissional. (p:.255)  

A finalidade de uma epistemologia da prática profissional, como afirma o 

autor, é :  

                                                

 

12 Epistemologia da prática é referenciada por Schön (2000) para assegurar um novo estatuto da 
prática nos modelos de formação profissional, do qual trataremos especificamente mais adiante. 
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...revelar esses saberes, compreender como são integrados concretamente 
nas tarefas dos profissionais e como estes os incorporam, produzem, 
utilizam, aplicam e transformam em função dos limites e dos recursos 
inerentes às suas atividades de trabalho. Ela também visa compreender a 
natureza desses saberes, assim como o papel que desempenham tanto no 
processo de trabalho docente quanto em relação à identidade profissional 
dos professores. ( Tardif, 2002, p. 256)    

Note-se que uma formação inicial baseada na epistemologia da prática 

confronta-se com o modelo  aplicacionista de conhecimento proposicionais, pois este 

último revela, além das limitações sugeridas pelo autor que devem ser pensadas no 

contexto epistemológico, uma desconsideração dos saberes do docente que, 

diferentemente de outros profissionais, se caracteriza a partir da prática profissional 

e não de teorias propositivas.   

No que diz respeito à consideração da epistemologia da prática (Tardif 2002), 

a ser enfatizada no universo da formação docente, como possibilidade de sustentar 

os saberes imprescindíveis para o processo de profissionalização  e reformular o 

universo da formação inicial, encontramos em Mizukami (2002) o confronto da 

racionalidade técnica 

 

apontada também na forma de uma limitação da formação 

 

com a proposta da racionalidade prática como uma possível saída.   

Mizukami (2002), dialogando com a leitura de Pérez Gómez (1992), chama a 

atenção para a falha do modelo de racionalidade técnica ao desconsiderar a 

complexidade dos fenômenos educacionais, indicando que nenhum guia da 

prática , por maior fundamentação teórica e instrumental, pode dar conta da 

diversidade e da singularidade do processo educativo no cotidiano do professor.    

A autora entende que esse tipo de racionalidade que se caracteriza como um 

conjunto de teorias a indicar o guia da prática não representa solução para os 

problemas da realidade educacional, considerando que nesta as situações de ensino 

comportam aspectos que se situam além dos problemas instrumentais que se 

possam prever. Além disso, ela justifica dois motivos com  este raciocínio:  

Em primeiro lugar, porque qualquer situação de ensino é incerta, única, 
variável, complexa e portadora de um conflito de valores na definição das 
metas e na seleção de meios. Em segundo lugar, porque não existe uma 
teoria científica única e objetiva que permita identificação unívoca de meios, 
regras e técnicas a utilizar na prática, uma vez identificado o problema e 
esclarecidas as metas. (MIZUKAMI, 2002,  p. 15)  
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A racionalidade prática, considerada como um novo paradigma no contexto 

da formação, deve ser alvo de um olhar que permita reconsiderar a exclusividade do 

modelo de racionalidade técnica, a fim de  promover uma formação que considera  a 

diversidade e a complexidade da atuação docente no âmbito educacional e social, 

que um conhecimento teórico e uma prescrição técnica muitas vezes não alcança. 

Quando se parte de considerações gerais no âmbito da educação, tais como sua 

complexidade e as condições de ensino e aprendizagem em uma sala de aula, não 

se pode, por meio do conhecimento puramente prescritivo, tocar-lhes as  

singularidades e diversidades.   

Admite-se que a realidade educacional é complexa e está cheia de situações 

problemáticas de natureza diversa e singular  que não se enquadram nos modelos 

instrumentais da racionalidade técnica (Mizukami, 2002) ou aplicacionistas dos 

conhecimentos proposicionais (Tardif, 2002), tendo de ser repensadas nesse 

contexto .   

Mizukami (2002), após discutir os problemas da racionalidade técnica na 

formação de professor, propõe superar essa tendência, baseado nos estudos de 

Schön, diante do modelo de racionalidade prática como um paradigma emergente 

desta realidade. No paradigma da racionalidade prática:   

A formação docente é, então, vista segundo o modelo reflexivo e artístico, 
tendo por base a concepção construtivista da realidade com a qual o 
professor se defronta, entendendo que ele constrói seu conhecimento 
profissional de forma idiossincrática e processual, incorporando e 
transcendendo o conhecimento advindo da racionalidade técnica. (Mizukami 
2002, p. 15)    

Uma prática que há muito foi desconsiderada do universo de formação e que 

aparece como o cerne dos processos de formação a modo de contínuo e de 

profissionalização. Como considera Tardif (2002, p. 286):  

A prática profissional não é vista, assim, como um simples campo de 
aplicação de teorias elaboradas fora dela,  por exemplo nos centros de 
pesquisa ou nos laboratórios. Ela torna-se um espaço original e 
regulativamente autônomo de aprendizagem e de formação para os futuros 
práticos, bem como um espaço de produção de saberes e de práticas 
inovadoras pelos professores experientes. (Tardif, 2002, p. 286)  
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Ambos os autores (Tardif e Mizukami) discutem as formações iniciais, 

pressupondo limitação, contradições e debilidades de modelos que os 

conceitualizam e devem ser repensados em face do novo estatuto de prática 

profissional.  

Segundo essa perspectiva, a formação inicial deverá ser reconfigurada,  em 

função da prática, e indica a implantação de novos dispositivos de formação que 

promovem uma articulação da teoria com a prática, entre vivências concretas em 

sala de aula e pesquisas, entre alunos, professores e formadores de professores. 

Perspectiva que pretendo ressaltar neste estudo a partir da proposta de 

reestruturação curricular para os cursos de Formação inicial.   

Espera-se que nesse processo de formação inicial, tanto a teoria com seus  

conhecimentos proposicionais com o que é prescritivo da prática diante de uma 

racionalidade técnica, quanto  a prática que se deve configurar a partir de uma 

epistemologia da prática, da questão da autonomia, da criatividade e do coletivo no 

exercício profissional constituindo-se como uma racionalidade prática 

 

espera-se 

que ambas as coisas sejam consideradas como elementos que podem ser 

confrontados e articulados (num movimento dialético) para mobilizar conhecimentos 

e fazeres especializados que definirão a profissionalidade no decorrer da vida 

docente, enfatizando o processo de formação como contínuo no encalço da 

profissionalização.   

Considera-se que  tanto o conhecimento teórico produzido para o mundo 

acadêmico, como a prática que se observa com a vivência da realidade sejam bases 

para a construção do profissional docente, e quanto mais se permitir um confronto 

do real com o ideal que provoque reflexões em torno desses pólos distintos, porém 

indissociáveis, mais será possível sugerir adaptações, recriações, e transformação 

do fazer pedagógico na base da autonomia e da coletividade, ressaltada aqui para o 

processo de profissionalização docente.  

Em concordância com Libâneo e Pimenta (1999), sobre uma visão 

progressista de desenvolvimento profissional , considera-se que essa visão:  

...exclui uma concepção de formação baseada na racionalidade técnica (em 
que os professores são considerados meros executores de decisões 
alheias) e assume a perspectiva de considerá-los em sua capacidade de 
decidir e de rever suas práticas e as teorias que as informam, pelo confronto 
de suas ações cotidianas com as produções teóricas, pela pesquisa da 
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prática e a produção de novos conhecimentos para a teoria e a prática de 
ensinar.  (Libâneo, Pimenta 1999, p. 260-261)     

Espera-se que a redefinição do curso de formação inicial se faça no sentido 

dessa possível relação teoria-prática.   

Torres (1998) alerta para a tendência de opor teoria e prática e de assumir 

posturas radicais quanto à opção por concepções que venham privilegiar um ou 

outro pólo. Como acontece atualmente, a autora vê, na contramão da história, a 

ênfase na teorização para a formação de professor,  que se está pondo em 

evidência a prática, desprestigiando a teoria. Admite-se assim, incoerentemente, um 

outro extremo, em que a prática deve prescrever a teoria em detrimento desta. Esta 

perspectiva reduz igualmente as possibilidades de desenvolvimento profissional, 

pois este é dependente tanto da teoria quanto da prática, para implementar a 

formação de professores com vistas a desenvolver-lhe a profissionalidade. Espera-

se não cair nesta armadilha.   

Não se deve considerar aqui a tendência teórica e técnica exclusiva na 

formação, tampouco a de ênfase prática, mas assumir que ambas as tendências 

devem ser implementadas em um processo de formação e ser articuladas na base 

da reflexão, e que isso sim sugere uma profissionalidade baseada nos saberes, nas 

competências, nas atitudes que se promovem em um processo de formação como 

contínuo.  

É necessário que se compreenda profissionalidade ,  segundo a relação 

fundamental envolvendo teoria e prática, como o centro da formação docente, cujo 

exercício se dá desde a fase inicial de formação, a pessoa valendo-se de 

experiências anteriores, passando por experiências novas nessa fase, que se 

estenderão a outras no decorrer da formação continuada.  

Ressalte-se  que as reflexões sobre a prática docente aparecem como campo 

de formação em que o conhecimento específico, confrontado com a realidade e os 

problemas cotidianos, levam a novas considerações e constatações teóricas, 

podendo favorecer a reconstrução da prática, constituir um processo de formação 

como contínuo e contribuir para a profissionalização docente  

Em vista disso, podemos considerar que a formação inicial deve promover os 

conhecimentos científicos e teóricos que subsidiarão a reflexão docente em 

vivências práticas, e que estas devem ser consideradas no universo da formação 



 
47

 
profissional no ensino superior. Defendendo o locus do ensino superior como 

instância de produção de conhecimento e pesquisa que pressupõe conhecimentos 

teóricos e críticos sobre uma realidade que deve ser, por sua vez, articulada ao 

conhecimento e vivência prática, numa nova epistemologia da prática que pode ser 

compreendida a partir da proposta de prática reflexiva.   

5.3 Da prática reflexiva   

A prática reflexiva será aqui ressaltada como referencial teórico que 

fundamenta a proposta de reestruturação curricular subjacente à promulgação das  

Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de professor.   

Quando se admite a necessidade de se rever a relação teoria- prática no 

curso de formação de professor para revalidar a prática e atribuir significado a este 

componente do currículo, partimos do conhecimento do referencial teórico da prática 

reflexiva no estudo de Schön, autor que pode ser considerado o precursor dessas 

idéias, adotando o que ele considerou como nova epistemologia da prática, adoção 

que visa reforçar o que se vem explorando na prática e que se acredita essencial no 

aperfeiçoamento na formação de professor.   

Schön (1982, 1987, 1992 e 2000) propõe uma nova epistemologia da prática 

para construir conhecimentos no curso de formação, apontando à prática reflexiva 

como uma perspectiva para formar o professor reflexivo.  

Contrariamente à dedicação ao conhecimento científico, em que a 

racionalidade técnica aparece como a epistemologia da prática predominante, 

comum no universo das escolas de formação profissional  no ensino superior, Schön 

(2000) sugere uma proposta para lidar com o conhecimento a partir da competência 

e habilidade, do talento do profissional, especialmente no momento de reflexão-na-

ação, possível na prática profissional. Uma reflexão-na-ação que implica pensar o 

que fazem, enquanto o fazem .   

Schön (2000), referenciando Dewey (1933), propõe a educação que se deve 

promover nos cursos do ensino superior de formação profissional, deve se dar a 

partir da prática reflexiva. Uma prática reflexiva em que o ensino e a aprendizagem 

partam do conhecimento da ação profissional e se promova através da reflexão na 
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ação e sobre esta, o que vem se defendendo atualmente como uma alternativa, uma 

necessidade para se contribuir com a formação de um profissional crítico, reflexivo e 

autônomo, aspectos consistentes da profissionalização.  

A prática reflexiva é um termo e possibilidade metodológica e epistemológica 

que, a partir de Schön, vem sendo discutido, amplamente por outros autores que 

estudam a formação de professores em outros países (Alarcão, 1996, 2003; Tardif, 

2002; Perrenoud, 2002, 1999, 1993; Zeichner, 1993, 1992; Sacristán e Pérez-

Gómez, 1998 etc.) e no Brasil (Pimenta, Anastasiou e Cavallet 2001; Mizukami 2002;  

Aquino, Mussi 2001;  Castro 2001 entre outros). Encontros e reuniões como a 

Associação Nacional de Formação dos Profissionais de Educação (Anfope) e 

Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (Endipe) tem-se pautado, dentre 

outras referências na questão da prática, pelo ensino e pelo profissional reflexivo.    

Schön, o representante mais proeminente e discutido pelos demais autores, 

em sua obra mais recente (2000) recorre à idéia do ateliê de projetos no curso de 

arquitetura como protótipo da prática reflexiva, e enfoca a reflexão-na-ação e 

educação para o talento artístico, uma alternativa e exemplo que pode ser  

associado e vislumbrado em qualquer curso.  

O autor apresenta exemplos de educação para a prática, analisa, questiona e 

faz proposições acerca das dificuldades genéricas de um ensino prático reflexivo, 

ressaltando o que seria melhor fazer e o que evitar.   

A compreensão da prática reflexiva com vista a um profissional reflexivo é 

abordada por Schön a partir das referências: conhecer-na-ação, reflexão-na-ação e 

sobre a reflexão-na-ação, relacionando-as à concepção de talento artístico e 

descrevendo o ensino prático reflexivo.           
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          5.3.1- O conhecer-na-ação, a reflexão-na-ação e a reflexão sobre a 

reflexão-na-ação.   

Schön (2000) aborda o conhecer-na-ação como uma possibilidade que 

caracteriza a inteligência humana e pode ser reconhecida como conhecimento 

tácito13.  

Conhecimento tácito é definido como quando se sabe mais do que se pode 

dizer. Caracteriza-se por tudo o que se faz e o que se sabe sem ter, 

necessariamente, um reconhecimento, uma análise, uma descrição do que ocorre. É 

o saber e o fazer que todos nós praticamos, sem precisar dizer o porquê.  

Schön (2000) dá vários exemplos desse conhecimento: dentre eles o fato de 

reconhecermos alguém em uma multidão, isto é um conhecimento do qual não se 

sabe explicar o porque? Até por que os porquês  não são claros de imediato.   

Conhecer sugere a qualidade dinâmica de conhecer-na-ação e, só quando há 

a necessidade de pensar sobre a ação, de descrevermos, justificar ou mesmo 

explicar como ela se dá, é que se admite uma atividade inteligente. O que acontece 

através da detecção da ação e, ou da sua correção.  

Quando aprendemos a fazer algo, não precisamos pensar a respeito , mas 

em face de algo desagradável ou agradável que cause surpresa em nossa ação, 

podemos ou ignorar e manter o padrão de conhecimento, ou reagir a ela e criar um 

novo conhecimento. Essa reação pode assumir duas formas: Quando há o momento 

inesperado, temos duas opções, podemos parar e pensar a respeito -  proceder à 

reflexão, no meio da ação, ou ainda, pensar retrospectivamente sobre a ação  em 

um  momento posterior. Quando se reflete no meio da ação sem interrompê-la, 

temos a reflexão-na-ação.  

Schön (2000) descreve, de maneira idealizada, como ele afirma, a reflexão-

na-ação a partir da seqüência dos momentos, indicados aqui em tópicos:  

                                                

 

13 Conhecer-na-ação é um processo tácito, que se coloca espontaneamente, sem deliberação 
consciente e que funciona, proporcionando os resultados pretendidos, enquanto a situação estiver 
dentro dos limites do que aprendemos a tratar como normal (Schön, 2000, p. 33).  
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Situação de ação  respostas [reações] espontâneas e de rotina 

 
Respostas [reações] produzem uma surpresa 

 
A surpresa leva à reflexão dentro do presente-da-ação 

 
A reflexão-na-ação tem uma função crítica do conhecer-na-ação 

 
A reflexão gera o experimento imediato   

Quando se responde [reage] a uma surpresa se processa a reflexão na ação, 

que leva a nova compreensão e revela um conhecimento que resulta no conhecer-

na-ação num momento seguinte. Tanto o conhecer-na-ação como a reflexão-na-

ação pode se desenvolver sem que se precise dizer o que estamos fazendo, sem 

explicações. Só que, no primeiro caso, a ação é conseqüência de um conhecimento 

e da situação anterior, ao passo que, na reflexão-na-ação, parte-se desse 

conhecimento e se promove nova situação, podendo-se dizer que há uma 

reconfiguração do conhecimento-na-ação que se tinha.  

A descrição, a explicação do que se faz, é uma reflexão posterior ao 

conhecer-na-ação, ou refletir na ação , nesse caso, tem-se a reflexão sobre a 

reflexão-na-ação, ou sobre o conhecer-na-ação.  

A reflexão sobre a reflexão na ação pode conformar a ação futura 

indiretamente, algo em condições de promover um novo conhecimento, uma nova 

ação. Schön (2000) exemplifica esta possibilidade a partir da figura de um zagueiro 

no futebol que, ao refletir sobre o jogo passado, pode reconfigurar sua ação no novo 

jogo.  

O autor faz poucas referências à reflexão sobre a reflexão na ação nessa 

obra, sugerindo um trabalho de talento artístico construído da reflexão-na-ação.  

Esperando alcançar a educação para a prática, aborda-se o talento artístico 

como uma competência que diz respeito a qualquer profissional em qualquer área 

para lidar com situações indeterminadas, conflituosas etc.  

Da educação para o talento artístico proposto a partir da teoria de Dewey, 

Schön (2000) sugere a visão do ensino da prática reflexiva como possibilidade para 

alcançá-lo.   

O autor aponta o curso de Arquitetura como referência para utilização do 

ateliê de projetos 

 

característica marcante de aprendizagem pelo fazer que 

exemplifica aula como prática reflexiva e pode ser um modelo a ser seguido por 

qualquer escola. 
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O ateliê de projetos no curso de arquitetura é um exemplo de rotina prática 

reflexiva com foco no aprender a fazer (Dewey) aplicável à educação do talento 

artístico em outras profissões.  

No ateliê, o aluno aprende fazendo e a figura do professor é preterida pela 

figura do instrutor 

 
orientador, o qual estabelece um diálogo com o aluno que 

favorece a interação para resolução de  problemas em situações que se quer buscar 

significado.  

Schön (2000, p.28) defende a teoria do ensino prático reflexivo como veículo 

de educação para o talento artístico, uma resposta ao dilema de faculdades cada 

vez mais conscientes da necessidade de preparar os estudantes para a 

competência em zonas indeterminadas da prática .   

5.4 Da prática profissional    

Schön (2000), referindo-se à prática profissional apoiada em Dewey, aponta-

a-a como um domínio de uma comunidade que compartilha as tradições de uma 

vocação .   

Uma prática profissional pode se definir a partir da resolução de problemas 

instrumentais, promovendo efeitos pretendidos na ação, o que caracteriza a 

racionalidade técnica. Por outro lado, esta mesma prática profissional pode se dar 

em face de situações e de problemas em que as técnicas aprendidas não são 

suficientes para resolvê-las. Temos assim situações previstas, a que se responde 

com competência técnica, ou seja, a partir da apropriação instrumental de aplicação 

de técnicas para solução de problemas, além de termos situações imprevistas, 

indeterminadas, para as quais a aplicação técnica apreendida, o conhecer-na-ação, 

não é suficiente.  

Para estes casos de situações indeterminadas e singulares da prática 

profissional, Schön, como já foi mencionado, propõe a epistemologia da prática em 

que se deve evidenciar  o talento artístico profissional possível a partir da reflexão-

na-ação, que caracteriza a competência profissional 

 

para compreensão de 

situações incertas, únicas e conflituosas da prática. Nela, o profissional deve assumir 

um comportamento de pesquisador e não de especialista, o que sugere  uma visão 
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construcionista da realidade, contrapondo-se à racionalidade técnica, que tem uma 

visão objetivista14.   

Quando os profissionais respondem a zonas indeterminadas da prática, 

sustentando uma conversação reflexiva com os materiais de suas situações, eles 

refazem parte de seu mundo prático e revelam, assim, os processos normalmente 

tácitos de construção de uma visão de mundo em que baseiam toda a sua prática. 

(Schön, 2000, p. 39).  

Da visão do que é prática profissional para a questão do ensino desta prática, 

Schön (2000) nos apresenta as seguintes considerações:  

Quando alguém aprende uma prática, é iniciado nas tradições de uma 

comunidade de profissionais que exercem aquela prática e no mundo prático que 

eles habitam. Ele aprende suas convenções, seus limites, suas linguagens e seus 

sistemas apreciativos, seu repertório de modelos, seu conhecimento sistemático e 

seus padrões para o processo de conhecer-na-ação (p. 39).   

Entendemos que o conhecer-na-ação vai se disponibilizar a partir da 

aprendizagem do que é esperado no mundo do trabalho. No entanto, quando o autor 

revela a questão do talento artístico, sugere mais do que esta aprendizagem 

esperada 

 

ele sugere a aprendizagem que se dá em face da reflexão-na-ação, que 

se promove em situações novas, indeterminadas, em surpresas, e que definem 

novas configurações de ação e conhecimento-na-ação. À vista desta questão da 

prática profissional, do que é previsto e do que é imprevisto, temos a perspectiva do 

ensino na formação deste profissional que nos interessa diretamente neste estudo. 

Este ensino pode se dar em face da racionalidade técnica que sugere o que é 

previsto na prática profissional e, conseqüentemente o conhecer-na-ação, e, o que é 

imprevisto, sugere então a situação de ensino diante da reflexão-na-ação, numa 

perspectiva de prática reflexiva, que caracteriza o talento artístico do profissional. O 

que vai além do que é determinado, para o que vai ser descoberto e reconfigurado a 

partir de problemas que não fazem parte do manual de instrução da competência 

técnica.  

Schön (2000) deixa claro que o ensino prático pode se dar de três formas:  

                                                

 

14 Visão objetivista 

  

em que fatos são referências ou alicerce para conhecimento profissional; visão 
contrucionista  a realidade é construída por nós, não se dá a partir de fatos. 
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1) pela racionalidade técnica 

 
é treinamento (aplicação de regras aos fatos da 

prática) partir do erro para  ensinar o acerto; 

2) ensino de pensar como um... 

  
há uma resposta certa sempre para qualquer 

situação; 

3) ensino prático para reflexão-na-ação 

 
o conhecimento profissional não resolve 

toda situação com respostas corretas, devem aprender uma reflexão-na-ação 

além do que podem explicitar, construindo e testando novas categorias de 

compreensão, resolução de problemas, estratégias de ação etc.   

Não se exclui nenhum destes momentos, pode-se partir dos dois primeiros 

para o terceiro.  

Talvez possamos aprender com a reflexão-na-ação aprendendo primeiro a 

reconhecer e aplicar regras, fatos e operações-padrão; em seguida, a raciocinar a 

partir das regras gerais, até casos problemáticos com formas características daquela 

profissão, e só então desenvolver e testar novas formas de compreensão e ação, em 

que categorias familiares e maneiras de pensar falham (p. 41).  

Referindo-se à associação da ciência aplicada com ensino reflexivo, o autor, 

mesmo sem exemplificar isto no livro, deixa claro esta viabilidade, entendendo que a 

ciência aplicada deveria se dar como investigação da ação como o que sugere 

quanto a reflexão-na-ação.  

Diante deste referencial teórico de prática reflexiva que promova a formação 

do profissional reflexivo, Schön (2000) nos contempla com uma proposta que se faz 

emergente quando da definição e redefinição de prática a que a reestruturação 

curricular deve atentar no curso de formação de professores, foco deste estudo.  

Entendemos que a prática como componente curricular, considerada como 

prática reflexiva, pode favorecer a profissionalização docente aqui discutida 

 

uma 

profissionalização, como dizem Perrenoud (1999); Perrenoud, Paquay e Charlier, 

2001, Perrenoud, Altet e Paquay 2003), que implique uma prática comprometida,  

autônoma e com significado para quem a promova. E, como diz Schön (2000), pode 

sugerir o talento artístico, a arte de fazer enquanto educador e o que se quer 

configurar e associar a profissionalidade já mencionada. Uma profissionalidade que 

se incentiva e se extrapola a partir da reflexão-na-ação e que, no curso de 

graduação pode e deve ser ferramenta para aprofundar e construir um 
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conhecimento que se revela na ação de profissionais, que se quer investigar, que se 

quer ter como referencial e em que os cursos deveriam concentrar o olhar.   

            5.5 Profissionalização na prática reflexiva em cursos de formação inicial   

A partir das constatações sobre a profissionalização do ofício do professor na 

base da autonomia, da responsabilidade e da coletividade (Perrenoud, 2002), e ao 

perspectivar uma necessária evolução na profissionalidade do formador de 

professor, indicando que deve haver mudanças na base dos saberes, habilidades, 

competências e atitudes deste sujeito (Perrenoud, Altet e Paquay 2003) ressalta em 

seus estudos a figura do profissional reflexivo como o cerne do exercício de uma 

profissão e tece considerações a respeito, que serão resgatadas aqui para 

concluirmos esta parte deste estudo, no intuito de abordar as possibilidades para a 

profissionalização do formador de professor e professor.  

Perrenoud (1999), assumindo-se como idealista e acreditando que outros 

como ele entendem que o progresso da escola é indissociável de uma 

profissionalização crescente dos professores , afirma ainda que não se pode ser 

ingênuo de acreditar que há uma unanimidade nesse sentido, em mobilizar-se para 

isso, e chama a atenção para a necessária lucidez a respeito:   

Sejamos lúcidos o suficiente para saber que esse paradigma e os seus 
corolários, em termos de estatuto, de ganhos, de nível de formação, de 
atitude reflexiva, de empowerment15, de mobilização coletiva, de gestão de 
estabelecimentos e de pensamento crítico, longe estão de obter 
unanimidade, mesmo entre aqueles a quem o status quo não satisfaz. (p.8)   

Acreditando que o  paradigma da profissionalização se dá através da prática 

reflexiva e da participação crítica instaurada no curso de formação, ele sugere que 

este está longe de ser alcançado, seja por falta de identidade, ideal ou mesmo 

vocação daqueles que assumem o ensino como função. Questionando se é 

necessário renunciar a esses paradigmas,  mostra-se crítico e  contrário a isso, 

complementando: mesmo se há poucas chances de realizá-lo integralmente, a curto 

ou mesmo a médio prazo, pode-se contribuir para orientar as reformas da formação 

                                                

 

15 Como citado em Perrenoud (1999) : em inglês, no original. Significa investimento de poder (N.E.) 
(nota-de-rodapé p. 8).  
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inicial, num sentido que prepare o futuro. (Schön, 2000, p. 9). Afirma também que o 

paradigma da profissionalização a partir da prática reflexiva e participação crítica na 

formação de professores, mesmo parecendo irreal nos países que nem mesmo têm 

os meios de recrutar ou formar de modo suficiente professores simplesmente 

qualificados , poderia acontecer. Considerando o campo do trabalho como uma 

rotina, acredita-se que é possível se implementar nesta este novo paradigma, e que 

isto não é tão absurdo como acusam os críticos  descompromissados, e argumenta 

em favor de uma rotina em que se instaura uma prática reflexiva metódica:  

Enfim, uma prática reflexiva metódica inscreve-se no tempo do trabalho, 
como uma rotina. Não uma rotina sonífera; uma rotina paradoxal, um estado 
de alerta permanente. Por isso ela tem necessidade de disciplina e de 
método para observar, memorizar, escrever, analisar após compreender, 
escolher opções novas. (p. 11)  

acrescentando que  

...uma prática reflexiva profissional jamais é inteiramente solitária. Ela se 
apóia em conversas informais, momentos organizados da profissionalização 
interativa (Gather Thurler, 1996), em práticas de feedback metódico, de 
debriefing16, de análise do trabalho, de reflexão sobre sua qualidade, de 
avaliação do que se faz. A prática reflexiva até pode ser solitária, mas ela 
passa também pelos grupos, apela para especialistas externos, insere-se 
em redes, isto é , apóia-se sobre formações, oferecendo os instrumentos ou 
as bases teóricas para melhor compreender os processos em jogo e melhor 
compreender a si mesmo.(p. 11)   

Em face dessas proposições, concordamos com o autor em  que a 

profissionalização no  contexto da formação de professores deve ser pensada de 

modo a implementar condições para se efetuar a prática reflexiva e participação 

crítica dos envolvidos neste processo. Formadores de professores e futuros 

professores devem igualmente se comprometer com sua prática reflexiva, 

assumindo-a como uma postura, uma identidade. Algo que deve se tornar rotineiro 

enquanto se exercite a prática profissional do ensino. Aponta para uma rotina 

assumida por estes profissionais: que assumem o ofício de formadores e 

professores, como sendo o que conhecemos em Schön (1983, 1987, 1992, 2000) 

como o profissional reflexivo.  

Espera-se que a implementação do conceito de profissional reflexivo, em face 

do entendimento de como este detém a prática reflexiva, se torna premente quando 

                                                

 

16 Citado em nota em Perrenoud, 1999 como sinônimo em inglês de: responder a interrogações após 
a realização de tarefa p. 11. 
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se quer apontar para um novo olhar a formação profissional a partir da proposta 

curricular que indica esta prática reflexiva.  

Em face de uma preocupação cada vez maior em torno  da profissionalização 

a partir de uma prática reflexiva, nota-se que este paradigma não pode ser 

destacado das reformas da prática, sugeridas por sua vez nas propostas de 

reestruturação curricular, na esteira de necessidades de reforma no ensino por meio 

da implementação de propostas realizadas a partir das diretrizes curriculares  para o  

curso de licenciatura, a serem identificadas e avaliadas neste estudo.  

Destacamos até agora que a profissionalização do professor é uma 

necessidade que, mesmo sem alcançar o estatuto sugerido por uma definição anglo-

saxônica de profissão, envolve mudanças necessárias na profissionalidade,  que por 

seu turno apontam para uma evolução e um desenvolvimento profissional, além de 

apontarem, em conseqüência disso, para  uma figura identitária de profissional 

reflexivo, assumida.  

Entendendo que a profissionalidade será observada diretamente sobre a 

prática dos professores e formadores de professores nos cursos de licenciatura,  

assumirei como uma tendência neste universo de formação inicial de professores, a 

prática reflexiva como possibilidade de alcançar a profissionalização docente 

referida.   

Apoiamo-nos em Veiga (1994, p. 21-22) para ressaltar o que se entende por 

prática reflexiva no curso de formação de professores a partir de pressupostos 

quanto a  ser esta uma ação que promove a unidade indissolúvel entre teoria e 

prática, entre o saber e o fazer, entre concepção e execução, ou seja, entre o que o 

professor pensa e o que ele faz , indicando ainda que deve haver uma ação 

recíproca entre professor, aluno e realidade com acentuada presença da 

consciência que promova uma atividade criadora 

 

o que podemos associar à 

competência do talento artístico de que nos fala Schön (2000) em oposição a 

atividades mecânicas, repetitivas e burocratizadas, que se referem ao momento de 

análise e crítica da situação e um momento de superação e de proposta de ação ,  

que define e caracteriza a extensão desta prática.   

Partiremos dos discursos que nos levam à constatação da importância de 

reestruturar os currículos do curso de licenciatura, e indicaremos a prática como foco 

de estudo e de olhar que se quer aprofundar. 
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Neste estudo, espera-se reconceitualizar a prática, a partir do entendimento 

legal teórico e discursivo dos  agentes educativos que a empreendem.  

Passemos agora a estender considerações legais e teóricas da 

reestruturação curricular de prática em cursos de licenciatura, proposta pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais de formação de professores, a fim de auxiliar nas 

discussões posteriores do referencial empírico adotado na metodologia deste 

trabalho.                          
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6. UMA NOVA PROPOSIÇÃO CURRICULAR PARA A PRÁTICA EM 

CURSO DE LICENCIATURA À LUZ DA LEGISLAÇÃO    

Ao transitar entre os conceitos de prática reflexiva e profissionalização 

docente, evidenciando uma nova epistemologia da prática que lhe dê sentido e 

subsidie as proposições a serem feitas neste estudo, abordaremos a seguir um novo 

paradigma curricular que ressalta a dimensão prática em face da nova proposta de 

reformulação curricular indicada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de professores no ensino superior, Licenciatura e graduação plena.   

6.1 A Prática nas Diretrizes Curriculares Nacionais de formação de   

professores: estágio, prática de ensino e/ou prática como componente 

curricular?   

Tendo em vista da especificidade deste estudo, no que se refere ao repensar 

a epistemologia da prática na formação de professores como alvo do processo de 

formação e profissionalização docente, no Parecer CNE/CP 9/2001 destaca-se um 

dos problemas que devem ser encarados e enfrentados nos cursos de formação de 

professores: a concepção restrita de prática.   

Em face da segmentação do curso de Licenciatura em dois pólos, teoria e 

prática, isolados entre si, nota-se, de um lado, a teoria  que supervaloriza os 

conhecimentos acadêmicos e científicos na graduação em detrimento da prática 

como fonte de conhecimento, restringindo esta última ao status de locus de 

aplicação de teorias. A prática, muitas vezes aparece como se estivesse 

desvinculada dos conhecimentos teóricos e é considerada, no curso de formação de 

professores, geralmente, como estágio. Chamamos aqui a atenção às constatações 

do senso comum que advêm dessa visão dicotômica da teoria e prática no curso, 

onde se considera a teoria, muitas vezes, como um discurso vazio que não alcança 

a prática e esta, por sua vez, como uma atividade desvinculada da teoria, na 

condição de tarefa, desprovida de sentido (Campos, 1999). 
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Note-se que esta concepção da separação entre teoria e prática só poderá 

ser admitida se considerarmos que, a exemplo da prática, esta não alcançar uma 

reflexão e vier desprovida de sentido, como em uma atividade automatizada, uma 

execução de tarefa mecânica, etc., como em relação à teoria, quando esta é tão 

geral que não atinge a prática, já que nem a considera. Prática e teoria, nesse 

sentido, estão distantes de ser alvo de uma formação de professores com fins à 

profissionalização docente na perspectiva da prática reflexiva.  

Defende-se a busca da unidade teoria-prática como pólos indissociáveis que 

se confrontam numa relação dialética, considerando o processo de ação-reflexão-

ação ou prática-teoria-prática (Saviani, 1993), já apresentado, e  associado ao 

movimento da prática reflexiva (Schön, 1987, 1992), uma necessidade de ser 

articulada e implementada nos cursos de formação de professores. (Campos, 1999).  

Poderíamos assim  aceitar  o entendimento da teoria como um conjunto de 

conhecimentos que pretendem resolver os problemas da prática e a prática como 

um saber sobre a experiência e aplicação da teoria se considerássemos que estas 

características deverão se confrontar num movimento dialético, processo que deverá 

contribuir para a formação docente.   

No Parecer CNE/CP 9/2001 (p: 22), verificamos que toda a segmentação 

teoria-prática no curso de formação de professores sugere dois momentos que 

estruturam o curso: um caracteriza o trabalho na sala de aula (teoria) e o outro, 

caracteriza as atividades de estágio (prática) . Esta condição, que remete ao 

discurso da dicotomia teoria-prática, já evidenciada, deverá ser superada, diante da 

perspectiva de alcançarmos uma reestruturação curricular na busca do confronto 

destes momentos, sugerindo a unidade teoria e prática a partir do movimento 

dialético de prática reflexiva.   

Não obstante a questão da busca da unidade teoria-prática em face do 

movimento dialético a ser implementado na formação de professores pela superação 

da dicotomia teoria- prática, outra questão que se deve atentar aqui, como foi 

sugerido em Campos (1999), é que a prática, por sua vez, pode ser segmentada 

também no curso, em pólos isolados, contrapostos e até confundidos entre si.   

De um lado temos o pólo da prática, revestida como atividades em sala de 

aula, em que a teoria prescreve o que fazer e o que deverá ser aplicado em 

situações consideradas como prática de ensino, muitas vezes em disciplinas 

específicas denominadas também como Prática de Ensino. De outro lado, temos o 
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estágio, geralmente descomprometido das situações e das noções teóricas da 

prática de ensino trabalhadas em sala de aula, como simples momento ou atividade 

de experiência profissional que obrigatoriamente deverá acontecer, fora do espaço 

da graduação, em situações reais de prática. Nota-se aqui também, como foi 

sugerido na CNE/CP 9/2001, citado anteriormente 

 
uma prática que caracteriza o 

trabalho na sala de aula e, outra no estágio.  

As configurações de prática, apresentadas acima, revelam concepções 

alternativas que podem ser consideradas em diferentes cursos, como encontradas 

na pesquisa em Campos (1999):  

 

 prática como estágio curricular com supervisão burocrática das ações realizadas a 

serem comprovadas em documentos, privilegiando o momento da experiência sem 

mediação com a teoria, ou com a prática de ensino trabalhadas no curso de 

graduação (estágio supervisionado);     

  

prática considerada como prática de ensino, trabalhada em disciplinas específicas 

com objetivo de levar à apreensão das noções teóricas que auxiliarão na ação 

oportunizada com os estágios; 

  

prática considerada como prática de ensino, trabalhada em disciplina específica 

(Prática de Ensino) com objetivo de levar à apreensão das noções teóricas que 

auxiliarão na ação oportunizada em vivências experimentadas em grupos, com 

situações de minicursos etc., promovendo a ação e a reflexão sobre a ação em 

momentos posteriores em sala de aula; 

  

prática considerada como prática de ensino realizadas em escolas (de aplicação), 

validadas como estágio curricular supervisionado e mediadas com reflexões sobre 

a ação propriamente dita e as noções teóricas de prática de ensino, em sala de 

aula em disciplina específica do curso (Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado).   

A prática de ensino e os estágios, que aparecem com diferentes 

configurações em diferentes cursos e momentos, vem sendo alvo de discussão, 

desde o Parecer CFE  292/62, que institui a prática de ensino sob a forma de estágio 

supervisionado como subsídios para a formação de professor. Uma prática que se 

restringe ao estágio realizado na realidade de atuação docente. Uma restrição que 
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foi apontada e criticada nos estudos de Campos (1999), diante da denominação à 

condução desta prática nos cursos de licenciatura em Educação Física.   

A prática de ensino pode ser encontrada nas disciplinas com a mesma 

denominação do conteúdo a ser trabalhado: Prática de Ensino sob a forma de 

Estágio Supervisionado e, Prática de Ensino e/ou Estágio Supervisionado. 

Diferentes denominações a uma disciplina ou duas que fazem parte da matriz 

curricular e apareciam como responsáveis pela realização da prática de ensino. 

Essas disciplinas que trabalham a prática de ensino sob a forma de estágio 

supervisionado, como já foi examinado anteriormente, desconsidera a articulação à 

teoria do curso.  

Por sua vez, a teoria aparece também como um momento único e dissociado 

de prática, na disciplina Prática de Ensino, onde se trabalha noções teóricas de 

prática de ensino, como em uma disciplina de Didática Especial ou Aplicada. Outra 

opção que se evidenciou nos estudos de Campos (1999), e que se quer vislumbrar 

nesta pesquisa é a condição de trabalhar a teoria da prática de ensino em sala de 

aula e também sob a forma de estágio, em que se pretende articular estes dois 

momentos: atividades em sala, atividades do estágio, teoria e prática, num confronto 

que lhes dêem conseqüência.  

Independentemente destas diferenças e da forma de entender e proceder à 

prática de ensino, vê-se necessário repensar esta prática no curso de formação 

profissional, como momento de agir e refletir sobre a ação para apreender sobre 

esta vivência, seja no estágio, ou em atividades em sala de aula, para nos 

depararmos com possibilidade de praticar o ensinar e apreendermos sobre as 

condições que advém desta prática, dando sentido as teorias e a própria prática.  

A LDBEN ressalta a designação da expressão prática de ensino obrigatória 

nos cursos de formação de professor e lhe define uma carga horária específica de 

300 horas (Art. 65), a qual vai ser redefinida por ocasião das diretrizes curriculares 

atuais, para 400 horas, conforme indicações do Parecer CNE/CP 28/2001 

homologado na Resolução CNE/CP 2/2002. No entanto, quanto da compreensão do 

que deve vir a ser entendido como prática de ensino há muitas controvérsias que 

cabem esclarecimentos.  

Quanto à expressão prática de ensino, lançamos mão de Resoluções de 22 

de setembro de 1997, que homologam a Deliberação CEE 12/97, que por sua vez 

estabelece normas para a aplicação do Art. 65 da LDBEN, e ainda da Indicação 
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CEE 11/97, que dispõe sobre a distribuição das 300 horas de prática de ensino 

prevista no Art. 65, com fundamento no Art. 82 da LDBEN. Nesses documentos, 

tem-se a seguinte definição que serve como objeto de nossas reflexões:  prática de 

ensino abrange a aprendizagem de noções teóricas, experiências de regência de 

classe e realização de estágios (Indicação CEE 11/97).   

Esses documentos querem esclarecer e fazer crer que a prática de ensino, 

abordada pela LDBEN, é uma prática que abrange experiências no universo da 

Educação Básica, as atividades de estágios curriculares e ainda a teoria de ensino. 

Note-se que essa é uma definição muito mais abrangente da definida, até então, na 

forma de estágio supervisionado, que como mencionado, a restringia a uma única 

atividade, atividade que pode lhe dar sentido, que pode ser articulada em um 

trabalho que traga significado ao termo prática de ensino.  

Essa designação de prática de ensino não é mencionada no Parecer CNE/CP 

9/2001 que indica as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

professores no ensino superior. No parecer, só há referência à palavra prática e uma 

designação que lhe quer assegurar maior abrangência como componente curricular. 

Não há referência à palavra prática de ensino. 

            Nota-se também, nas Diretrizes Curriculares Nacionais de formação de 

professores, uma concepção de prática para o currículo que pretende dar fim às 

confusões crescentes no meio acadêmico; no entanto, no próprio processo de 

homologação das diretrizes em resolução, alguns pareceres, que resultaram do 

original Parecer CNE/CP 9/2001, indicam uma contradição na definição dos 

conceitos sobre a prática.  

Tem-se o Parecer CNE/CP 21/2001 que pretende dar conseqüência e 

determinação à especificidade da modalidade de formação de professores para a 

educação básica e ao Art. 12 do projeto de resolução, que prevê a duração e carga 

horária destes cursos, em nível superior,  mas ao apresentar o mérito que apontaria 

à resolução específica, sugere no seu texto, o entendimento de prática no curso 

como prática de ensino, indicando a carga horária específica para esta modalidade, 

diferenciada do estágio supervisionado. O Parecer CNE/CP 21/2001 teve de ser 

revisto quanto a indicação da prática no curso se dar como prática de ensino, o que 

é incoerente ao que regia o Parecer CNE/CP 9/2001 e outras disposições citadas, e 

teve de ser alterado em sua redação pelo Parecer CNE/CP 28/2001. A alteração da 

redação se restringiu à troca das palavras prática de ensino para prática como 
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componente curricular, e ao se manter o mesmo texto, não deixa claro a diferença 

entre essas práticas.    

A prática como componente curricular é, pois, uma prática que produz algo 
no âmbito do ensino. Sendo a prática um trabalho consciente cujas 
diretrizes se nutrem do Parecer 9/2001 ela terá que ser uma atividade tão 
flexível quanto outros pontos de apoio do processo formativo, a fim de dar 
conta dos múltiplos modos de ser da atividade acadêmico-científica. Assim, 
ela deve ser  planejada quando da elaboração do projeto pedagógico e seu 
acontecer deve se dar desde o início da duração do processo formativo e se 
estender ao longo de todo o seu processo. Em articulação intrínseca com o 
estágio supervisionado e com as atividades de trabalho acadêmico, ela 
concorre conjuntamente para a formação da identidade do professor como 
educador. (Parecer CNE/CP 28/2001, p. 9, grifos meus)      

A alteração da citação acima na redação do Parecer CNE/CP 21/2001 para a 

redação do Parecer CNE/CP 28/2001, se deu apenas com a troca das palavras  

prática de ensino para prática como componente curricular, mantendo a mesma 

definição.    

No Parecer CNE/CP 28/2001, tem-se algumas considerações à prática de 

ensino, de sua definição, considerando que esta deve fazer parte da prática como 

componente curricular.  

Se se quer dar maior clareza à redação equivocada do Parecer 21/2001 sobre 

a prática de ensino, não caberia, na própria citação que indica a alteração no texto 

desta palavra no Parecer 28/2001, sugerir o espaço da prática de ensino nesta 

definição da prática como componente curricular?  

O conceito de prática de ensino aparece, em raros momentos no Parecer 

28/2001, como que distinta de prática como componente curricular, e do estágio, no 

entanto, não define qual seria esta diferença, como se pode ler: Assim, há que se 

distinguir, de um lado, a prática como componente curricular e, de outro, a prática de 

ensino e o estágio obrigatório definidos em lei. A primeira é mais abrangente: 

contempla os dispositivos legais e vai além deles (Parecer CNE/CP 28/2001, p. 9).  

Ainda diante da transcrição do Parecer 28/2001, nota-se que a definição de 

prática como componente curricular,  não é diferente do que entendemos quando da 

leitura da Indicação do CEE 11/97 quanto ao que vem a ser prática de ensino, uma 

vez que a explicita tal qual a definição dada. E assim, nos perdemos nas confusões! 
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Encontramos apenas no próprio Parecer CNE/CP 9/2001, que deu origem aos 

Paraceres CNE/CP 21/2001 e 28/2001, sobre a prática no currículo, o que aqui 

vamos considera prática como componente curricular:   

Em tempo e espaço curricular específico, aqui chamado de coordenação da 
dimensão prática. As atividades deste espaço curricular de atuação coletiva 
e integrada dos formadores transcendem o estágio e têm como finalidade 
promover a articulação das diferentes práticas numa perspectiva 
interdisciplinar, com ênfase nos procedimentos de observação e reflexão 
para compreender e atuar em situações contextualizadas, tais como o 
registro de observações realizadas e a resolução de situações-problema 
características do cotidiano profissional. Esse contato com a prática 
profissional não depende apenas da observação direta: a prática 
contextualizada pode vir até a escola de formação por meio das tecnologias 
de informação 

 

como computador e vídeo -, de narrativas orais e escritas 
de professores, de produções dos alunos, de situações simuladas e estudos 
de casos. (Parecer CNE/CP 9/2001, p. 55-56)   

Nota-se uma ampliação de possibilidades do que se entendeu por prática até 

então no universo da formação, e o que, em face das orientações das Resoluções 

CNE/CP 1 e 2/2002, defini-se prática como componente curricular, como espaço em 

que se dimensione não apenas o como fazer (a situação do fazer), mas também  se 

implementem conhecimentos sobre este fazer a partir de situações distintas da 

elucidação e transmissão de teorias em sala de aula.   

Todo e qualquer momento em que se promova ação e reflexão sobre a 

prática profissional no interior do universo de formação precisa ser considerado na 

sua dimensão de prática como componente curricular.   

A prática como componente curricular deve prever  prática pedagógica, 

prática de ensino e prática docente na atuação em escolas que favoreça a prática 

educativa, e aparecem como ações resgatadas e refletidas no universo da formação 

do professor. Reforçando que essa prática não se restringe à do professor, mas é 

preciso considerá-la como uma prática social, que é e que prevê a intervenção na 

realidade que se compartilha mediante a educação. Educação que é promovida pelo 

ato, pela ação educativa e, por sua vez, inicia o ciclo das ações a serem promovidas 

no processo e no curso de formação de professor, como prática.    
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6.1.1 Oitocentas horas de prática: o estágio e a prática como 

componente curricular    

Revalorizando a prática a partir da relação com a teoria, em que a 

contraposição destes pólos, tal como se manifestam, num processo dialético, 

disponibilizam sua reconfiguração e transformação mútua, favorecendo a apreensão 

das ações empreendidas num processo crítico e reflexivo que poderá promover uma 

profissionalidade possível no contexto da formação inicial, no encalço da 

profissionalização como contínuo, espero poder tecer maiores considerações destes 

referenciais sobre a indicação de 800 horas de prática das Resoluções  CNE/CP 1 e 

2/2002.  

Quando se enfatiza que a ação empreendida no âmbito educacional, no caso, 

na formação de professor, promove-se enquanto prática, e que esta prática, 

considerada educativa, é resultado de várias ações, que por sua vez podem ser 

nomeadas como outras práticas, se começa a esboçar o que eu entendo e defendo, 

com apoio na leitura do referencial legal para constituir proposições que possam 

apontar para a legitimação dessa prática no currículo e universo da formação de 

professor.  

A prática no curso de formação, tendo em vista o que encontramos em Garcia 

(1995), ao comentar a referência de Zabalza sobre essa dimensão, deve ser 

considerada no singular, mesmo que abarque várias ações no universo  formação de 

professores, caracterizada como várias práticas. Isso pode fundamentar e justificar a 

referência das 800 horas de prática que prevê a legislação a ser compreendida pela 

própria indicação da divisão desta prática em estágio (400 horas) e prática como 

componente curricular (400 horas).  

Essa prática indicada poderá ser considerada educativa (por definir-se pela 

ação de educar), é pedagógica (por prever conhecimentos que fundamentam o ato 

de educar e se constitui na ação pedagógico) e poderá vir a ser prática docente (se 

favorece o ato que leva à prática de ensino) e se converte, consecutivamente, no ato 

de educar.  

Nessa tentativa de fundamentar a indicação do que é prática e redefini-la, 

encontrando na indicação legal a referência à dimensão prática, abarcando outras 



 
66

 
práticas como o estágio e a prática como componente curricular, e estas por sua vez 

se definindo mediante ações que indicarão outras práticas, conclui-se que  é a 

singularidade da prática sobre o referencial que lhe dá suporte e não das ações que 

a fragmenta em outras tantas práticas.   

Entender as 800 horas de prática no currículo de formação de professor é 

aceitar todas as práticas que deverão ser realizadas na qualidade de estágio e 

prática como componente curricular, e que esta vem impregnada do discurso de 

prática reflexiva,  a qual respalda  o paradigma da profissionalização e sugere uma 

epistemologia da prática que a justifica no currículo e da qual devemos dar conta no 

curso de formação de professor, na intenção de revalidar seu conceito e importância.   

6.2 Do estágio curricular supervisionado   

Quanto à questão do estágio, notamos que, diferentemente do que foi 

instituído pela Indicação CEE 11/97, diante da expressão prática de ensino, em que 

o estágio é caracterizado como prática de ensino, o Parecer CNE/CP 21/2001 e 

28/2001 lhe asseguram um caráter distinto da prática de ensino.  

Entende-se ainda que se quer promover a articulação do estágio com a 

prática de ensino caracterizando o que se poderia constituir prática como 

componente curricular, justificando a abrangência que o Parecer 28/2001 quis 

indicar a esta última  

O Parecer CNE/CP 9/2001, aponta como um dos problemas da formação de 

professores, a concepção de prática no interior dos cursos, restrita ao estágio e sua 

organização: a prática na matriz curricular dos cursos de formação não pode ficar 

reduzida a um espaço isolado, que a reduza ao estágio como algo fechado em si 

mesmo e desarticulado do restante do curso (p. 55.).   

Nota-se, como já mencionei, que há uma ampliação do que se entende por 

este momento de prática e uma distinção do momento de estágio que lhe coloca em 

uma posição de apêndice, que pode lhe destituir a relevância.   

Indica-se uma nova designação ao estágio como um componente curricular 

obrigatório integrado à proposta pedagógica que não deve se dar mais como único 
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momento reservado à prática no curso mas, reservar-lhe um espaço e tempo 

específico que possa guardar relação e se articular com outras práticas curriculares.  

Tendo como objetivo, junto com a prática como componente curricular, a 
relação teoria e prática social tal como expressa o Art. 1º, § 2 da LDB, 
bem como o Art. 3º, XI e tal como expressa sob o conceito de prática no 
Parecer CNE/CP 9/2001, o estágio curricular supervisionado é o momento 
de efetivar, sob a supervisão de um profissional experiente, um processo 
de ensino-aprendizagem que, tornar-se-á concreto e autônomo quando da 
profissionalização deste estagiário. (Parecer CNE/CP 28/2001)   

Ao estágio identificam a condição de formação profissional do formado pela 

articulação entre teoria e prática social, em que a situação de experiência de prática 

docente seja realizada in loco, ou seja, no universo da educação básica, em 

ambientes educativos ou onde e quando se promovam experiências reais de prática 

profissional supervisionada.  

Outro problema que foi destacado no Parecer CNE/CP 9/2001 diz respeito à 

condição da atividade de estágio ser realizada normalmente na etapa final do curso, 

reforçando o papel da prática como um momento final onde se aplica teorias.  

O Parecer CNE/CP 9/2001, atento  a este problema e no sentido de viabilizar 

a articulação das dimensões teoria e prática, indica que as atividades de estágio 

curricular supervisionado devem acontecer logo no início do curso:  

O Estágio obrigatório deve ser vivenciado ao longo de todo o curso de 
formação e com tempo suficiente para abordar as diferentes dimensões da 
atuação profissional. Deve acontecer desde o primeiro ano, reservando um 
período final para a docência compartilhada, sob a supervisão da escola de 
formação, preferencialmente na condição de assistente de professores 
experientes... (Parecer CNE/CP 9/2001,  p. 56.)    

Já quando do Parecer CNE/CP 27/2001 altera-se a transcrição acima do 

Parecer CNE/CP 9/2001, dando-lhe a seguinte redação:  

O estágio obrigatório definido por lei deve ser vivenciado durante o curso de 
formação e com tempo suficiente para abordar as diferentes dimensões da 
atuação profissional. Deve, de acordo com o projeto pedagógico próprio, se 
desenvolver a partir do início da segunda metade do curso, reservando-se 
um período final para a docência compartilhada... (Parecer CNE/CP 
27/2001, p. 1)    

Nota-se que a redução do tempo e a consideração de iniciar o estágio do 

primeiro ano para a segunda metade do curso, indica uma restrição da própria 
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característica do estágio que quer fazer crer o Parecer 28/2001, onde ao se admitir o 

caráter de preparação profissional do estágio, implicitamente pode-se admitir a 

necessidade de um preparo prévio para esta experiência. No entanto, não se 

atentou para a indicação que esse caráter de terminalidade, mais uma vez referida 

ao estágio, indique que esta é uma atividade prática que depende da prescrição da 

teoria ou de outras práticas para que ocorra. Não seria o estágio, um momento além 

de preparação profissional, de revalidar e de construir conhecimentos, ou seja um 

campo de conhecimento onde não só a atividade supervisionada, in loco, a 

caracterize mais também, como exemplo uma pesquisa que imprima sentido a ação 

viabilizada em experiências de regência de aula, por exemplo? Atendendo ao 

princípio de prática reflexiva que leve não só a testar competências mas a descobri-

las e apropriar-se conscientemente destas.  

Espera-se que o estágio curricular supervisionado possa ser caracterizado 

não só pela sua dimensão diretamente ligada à profissionalização, mas por sua 

condição de dar oportunidade à construção de conhecimentos. Espera-se assim 

que, ao se constatar uma realidade dentro do universo escolar de prática de estágio, 

essa experiência possa sugerir outras atividades que não as da prática profissional 

propriamente dita, pois esta prescinde não só de conteúdos que seriam pré-

requisitos para uma mínima preparação desse aprendiz à experiência da docência 

propriamente dita, mas poderia partir de uma aproximação e de uma investigação 

desse momento na própria situação real de prática, que caracteriza o estágio. Daí  

podemos tomar como exemplo: que uma entrevista com profissionais no universo da 

educação básica para identificar questões sobre metodologias ou procedimentos de 

ensino desses profissionais, pode ser também um momento de exploração da 

caracterização da unidade escolar, realizado in loco, ou mesmo uma pesquisa de 

campo sobre a prática profissional diante da inclusão. Quando se define estágio 

curricular supervisionado como uma possibilidade prática que vai ser articulada com 

outras práticas para designar a prática como componente curricular e que este pode 

se dar a partir do início do curso, define-lhe maior abrangência.   

No Parecer CNE/CP 9/2001 (p. 22), encontramos a referência ao estágio 

momentos em que se exercita a atividade profissional .  Como se segue:  

Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la 
como uma dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos 
de formação, nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a 
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atividade profissional, como durante o estágio, nos momentos em que se 
exercita a atividade profissional.   

Explicita-se assim a condição do estágio, a de exercitar a atividade 

profissional, desvinculada da reflexão sobre esse momento, que é caracterizado 

como componente curricular. Isso não restringe demais o sentido do estágio?  

Seria o estágio um momento no qual cabe apenas o esse exercício da 

atividade profissional? Não é condição do estágio refletir sobre essa atividade?  A 

reflexão, nesse caso, seria atribuição de uma outra prática? De qual? Ou a isso 

denominamos teoria? É neste ponto que se formam as  ambigüidades!  

Se a própria legislação que estabelece o estágio (Lei 6.494, de 7/12/1977 ) e 

o Decreto 87.497, de 18/8/1982, que o regulamenta, sugere que o estágio é uma 

atividade de aprendizagem social, profissional e cultural, indicando que ele pode 

ultrapassar o aspecto profissional, como restringi-lo a este? Outra dúvida sobre o 

entendimento desse componente curricular, nos pareceres que orientam as 

Resoluções CNE/CP 1 e 2/2002, indica que o estágio, como uma prática curricular, 

está relacionado às demais diretrizes, quando da especificação da relação entre 

teoria e prática, ou mesmo da transição entre reflexão e ação, sugerido no texto da 

lei. Separar o estágio como atividade de um lado e a reflexão de outro, para a 

prática como componente curricular, é no mínimo incompreensível!   

6.3 A prática na Resolução CNE/CP 1 e 2/2002   

As Diretrizes Curriculares Nacionais que são propostas no Parecer CNE/CP 

9/2001, para a formação de professores da Educação Básica, sugerem mudanças 

substanciais nos currículos dos cursos de licenciatura e, entre outras referências, 

têm abordado a prática de maneira peculiar, o que pode resultar em uma nova 

tendência em assumi-la e tratá-la nessa área.  

A prática, antes considerada como um apêndice dos famosos cursos três 

mais um (bacharelado mais licenciatura), muitas vezes restrita sob a forma de 

estágios supervisionados, tem sido muito discutida e só, recentemente, com a 

promulgação da Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 
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que lhe define uma carga horária específica17 e, pontualmente, por ocasião das 

Resoluções CNE/CP 1 e 2/2002,  que redefine essa carga horária, busca dar-lhe 

maior conseqüência e maior especificidade, a fim de garantir-lhe maior abrangência 

e significado no currículo dos cursos, tanto na formação quanto na atuação 

profissional.   

As Novas Diretrizes Curriculares, ao indicarem os princípios da LDBEN na 

formação de professor, propõem, conforme o Art. 61,  em atendimento aos objetivos 

da educação básica, promover a relação entre teoria e prática e o aproveitamento da 

experiência anterior,  entendendo que, para construir conhecimentos significativos, 

deve-se remeter à realidade prática da Educação Básica ainda  no processo de 

formação inicial.   

Desse modo, tem-se  o princípio do isomorfismo, ou da simetria invertida:para 

que a relação entre teoria e prática possa ocorrer em cada disciplina do currículo, é 

preciso que e a formação dos professores seja pautada em situações equivalentes 

de ensino e aprendizagem (Proposta de diretrizes curriculares para formação de 

professores, 2002, p. 16).   

As novas diretrizes propõem que a relação entre teoria e prática seja possível 

quando se articulam suas diversas dimensões, como o movimento dialético entre 

ação e reflexão, entre saber e fazer, entre compreender muito mais daquilo que se 

faz, como se faz e em razão de quem o fazer é constituído (Campos, 1999).  

À luz de tais princípios, sugere-se uma redefinição de entendimentos e 

orientações sobre o currículo, para rever o que se compreende por prática no 

universo da formação de professores.   

Conforme o Documento norteador para comissões de verificação para 

autorização e reconhecimento de cursos de licenciatura (2001), que oferece 

referenciais para elaboração, orientação e acompanhamento de projetos políticos 

pedagógicos, a  indicação de 800 horas de prática tanto deve ser vivenciada ao 

longo do curso, iniciando-se no primeiro ano, em espaços educativos escolar e não 

escolar, garantindo a inserção do aluno no contexto profissional , como também 

deve estabelecer condições para:   

                                                

 

17 LDBEN, Art.. 65: A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino 
de, no mínimo, trezentas horas.  
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Inserção do aluno no contexto dos espaços educativos.  

Iniciação ao ensino e à pesquisa sobre o ensino e a aprendizagem do conteúdo 

específico.  

Reflexão crítica sobre o fazer pedagógico.  

Intervenção nas instituições educacionais escolares/não escolares, por meio de 

projetos específicos;  

Estágio de prática profissional na área de atuação.    

Estudos independentes (atividades que sejam parte da estrutura curricular, mas 

independentes do conjunto de disciplinas previstas para integrar o currículo: 

monitorias e estágios extra-curriculares, etc., o que pode ser associado à 

atividades complementares!).   

Para entender como essa prática tem sido consubstanciada nos documentos 

legais que a  definem e lhe dão sentido atualmente, é preciso fazer uma análise das 

Resoluções CNE/CP 1 e 2/2002, que deverão nortear as reestruturações 

curriculares dos cursos de formação de professores.  

As Novas Diretrizes Curriculares, como já mencionado, indicam o eixo 

articulador das dimensões teóricas e práticas, deva ser reconsiderado e redefinido 

no currículo dos cursos de formação de professores. Indicam também que o 

princípio metodológico geral da formação é que todo o fazer implica uma reflexão e 

toda reflexão implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize... assim, 

no processo de construção de sua autonomia intelectual, o professor, além de saber 

e de saber fazer, deve compreender o que faz (Parecer CNE/CP 9/2001, p. 55). 

Diante desse eixo articulador das dimensões teoria e prática, espera-se rever a 

prática no currículo dos cursos mediante a leitura dos artigos das resoluções aqui 

analisados.O objetivo é superar, com as indicações desses artigos, a idéia 

predominante no universo da formação inicial de que o estágio é espaço reservado 

para a prática enquanto na sala de aula deve-se dar conta da teoria.       



 
72

 
6.4  Da Resolução CNE/CP 1/2002   

Na Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 200218, que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores da educação básica, em 

nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, nos Arts. 12 e 13 se define 

a prática em alguns parágrafos dos quais podemos tecer algumas considerações 

entre o que é sugerido  e o  que é evidenciado, servindo de referência para nossas 

reflexões e análise. O Art. 12  faz referência à carga horária dos cursos, 

considerando que essa deverá ser alvo de resolução específica (Resolução CNE/CP 

2), que define a prática em três parágrafos:  

§ 1: A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a uns espaços 
isolados, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso:   

Essa redução do espaço da prática que se quer resolver, normalmente foi 

privilegiada nos cursos de licenciatura  devido à  denominação legal anterior, que 

vigorou até a promulgação da nova LDB e que se referia à prática como prática de 

ensino sob a forma de estágio supervisionado , muitas vezes, realizado ao final do 

curso, sem relação com os demais conteúdos curriculares. O Parecer CNE/CP 

9/2001, traz em seu texto, como já mencionado nesse estudo, a divisão do curso de 

formação em dois pólos isolados, a teoria (enfatizada em sala de aula) e a prática 

(no momento de estágio), em atenção a um entendimento restrito de prática que 

deve ser superado. Nessa visão limitada de prática, o conhecimento e a reflexão 

pedagógica, que seriam imprescindíveis ao desenvolvimento de competências 

profissionais, ficam reduzidos ao estágio e, muitas vezes não são suficientes por não 

ultrapassar o momento de observação de uma realidade, ou mesmo  o planejamento 

e o movimento para a regência docente, sem estender as reflexões dessa ação de 

modo sistemático e analítico em sala de aula. Momento importante para confrontar 

situações pedagógicas a teorias subjacentes e implementar o conhecimento.  

O Parecer CNE/CP 9/2001, p 22, indica que a prática seja concebida como 

componente curricular, implicando vê-la como uma dimensão do conhecimento que 

                                                

 

18 É importante destacar que essa resolução foi publicada no Diário Oficial da União, em Brasília, em 
4 de março de 2002 e, por conter incorreções do original homologado, de 18 de fevereiro, foi 
novamente publicado em 9 de abril de 2002, com redação corrigida. Esta última é a que deve ser alvo 
para este estudo. 
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tanto está presente nos cursos de formação, nos momentos em que se trabalha na 

reflexão sobre a atividade profissional, como durante o estágio, nos momentos em 

que se exercita a atividade profissional (Parecer CNE/CP 9/2001, p 22).  

Sugere uma concepção mais ampla de prática que aparece como o foco da 

reflexão sobre a atividade profissional em sala de aula e que deve, 

conseqüentemente, ser foco de atenção e reflexão da equipe de professores 

formadores de um curso e não se restringir apenas a um supervisor de estágio. 

Condição que caracteriza o que se deve entender de prática como componente 

curricular, indicada na Resolução CNE/CP 1 e 2/2002.   

Uma prática que abrange momentos de estágio, de prática de ensino, de 

reflexões sobre situações pedagógicas abstratas (discutidas em sala de aula diante 

de teorias ou análises de experiências de outros), ou concretas, como da vivência do 

estágio, o que favorecerá o conhecimento da prática pedagógica e auxiliará no 

desenvolvimento de competências profissionais que se quer alcançar a partir da 

formação inicial.  

§ 2: A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda 
a formação do professor:    

A prática restrita ao estágio e como parte desvinculada da teoria, é concebida 

nos cursos de formação inicial de professores como uma atividade de término do 

curso,  em que alunos precisam realizar e garantir a documentação comprobatória 

da prática. Para isso, muitas vezes,  é dado um tempo curto e pontual na rotina de 

trabalho pedagógico e que não favorece um processo progressivo de aprendizagem, 

conforme o previsto no Parecer CNE/CP 9/2001. Nota-se que, muitas vezes, o 

aluno, na premência de concluir o curso, precisa se preocupar tanto com a rotina 

burocrática de comprovação de estágio que não aproveita o sentido da experiência e 

desprestigia essa prática, considerando-a mais como um obstáculo que deve 

transpor a qualquer custo, a fim de conseguir sua licença, sem constatação ou 

aproveitamento do conhecimento profissional e pedagógico que a situação deveria 

oferecer (Campos, 1999). Portanto, ao indicar que essa prática deve ocorrer no 

início do curso, entendendo-a como componente curricular, enfatiza-se não só a 

rotina do estágio para ser repensada e organizada ,  mas também dar oportunidade 



 
74

 
de refletir sobre o conteúdo pedagógico que deve ser contemplado em todas as 

disciplinas do curso de licenciatura, como é enfatizado no parágrafo  a seguir:    

§ 3: No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os 
componentes curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas 
pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática:    

Esta referência, quase que desconsiderada no universo da formação de 

professor até a citada resolução, além de sugerir que se repense a condição de 

teoria e prática dos cursos, indica que a prática como componente curricular deve 

ser alvo de todos os conhecimentos  trabalhados no curso de formação inicial. Tais 

conhecimentos, em relação à dicotomia teoria e prática e ao isolamento dessas 

dimensões, restringem sua articulação, por causa da fragmentação do currículo , 

proposta pela caracterização da matriz em disciplinas. Essas disciplinas encontram-

se divididas, de um lado, pela condição de teoria como característica e, de outro, 

pela dimensão prática que as define. Tal divisão  muitas vezes indica uma condição 

e até remuneração diferente para professores que assumem essas disciplinas. Outra 

indicação, possível, que se pode encontrar, é a disciplina com caráter teórico-prático, 

como o caso da disciplina que pode ser denominada Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado, cujo conteúdo está organizado em um teórico e outro prático, para 

trabalhar em sala de aula. Uma disciplina que pretende  se caracterizar pelas 

dimensões teóricas e práticas, que trabalha a teoria como noções de prática de 

ensino e a prática como o estágio supervisionado, onde se pode priorizar, por 

exemplo: momentos de regência supervisionada e de reflexão  como subsídio do  

conhecimento,  mediado pela teoria e prática oportunas, nas quais  se pretende 

ressignificar o conteúdo proposto tanto da prática como da teoria (Campos, 1999). 

Essa possibilidade de trabalhar teoria e prática como conteúdos de toda e qualquer 

disciplina no curso é o que se entende do indicado nesse parágrafo.  

No Art. 13, que trata da dimensão prática como algo que deve transpor  o 

estágio e promove a interdisciplinaridade entre as práticas em um tempo e espaço 

curricular específico  sugere em três parágrafos que:  

§ 1: A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de 
observação e reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, 
com o registro dessas observações  e a resolução de situações-problema:   
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Seguindo as atuais tendências pedagógicas em educação, que sugerem 

situação de ensino para se compreender um conhecimento contextualizado,  pode-

se notar que o que se pretende e se  focaliza na leitura dos parágrafos, que 

redefinem a prática, é subjacente à função educativa de construção e reconstrução 

do conhecimento e da experiência, em contrapartida da função educativa de 

reprodução da cultura, da qual nos fala Sacristán e Pérez Gómez (1998), Pozo 

(2002), Zabala (1998). Podemos ainda salientar os estudos pela perspectiva da 

prática ou da prática reflexiva (Schön), que compreende o desenvolvimento do 

ensino em cenários determinados pelo contexto, o qual lhe imprime imprevisibilidade 

e conflitos, com resoluções de problemas baseadas em vivências.   

Sugere uma formação de professor com base na experiência prática, como 

tradicionalmente se implementou com os estágios, mas amplia essa possibilidade 

para incluir a reflexão e sugerir  a problematização constante, para imprimir sentido a 

prática. Podemos considerar ainda os estudos de autores da pedagogia crítica, para 

essa idéia de prática reflexiva, problematizada e contextualizada, que sugere ainda 

uma perspectiva de reconstrução social  fundamentada no ensino, da qual nos fala  

Giroux (1997), Apple (1989), Zeichner (1993,1992),  entre outros, que vislumbram 

essa perspectiva de ensino.   

Entende-se que o momento de observação de uma ação discente, por 

exemplo, na aprendizagem de um conceito, suscita dúvidas, curiosidades, ou 

mesmo proposições que, ao serem registradas, podem sugerir problemas que 

servirão de material de análise e aprendizagem diante das resoluções. Uma prática 

que se pretende contextualizada sugere mais que uma  experiência, indica uma 

necessidade de apreensão  que  abarque uma compreensão ampliada.  

O Parecer CNE/CP 9/2001 indica que o conhecimento advindo da experiência 

requer o conhecimento de ser professor, que se diferencia do conhecimento 

meramente teórico, mas deve ser enriquecido por uma reflexão sistematizada pela 

observação e constatação do contexto em que ele atua, estabelecendo uma 

situação de aprendizado contínuo. Considerando, ainda, que a atuação se 

caracteriza por condições singulares e complexas, as respostas aos problemas, as 

situações sempre deverão ser construídas  pelo próprio professor e é o que define 

sua competência. Buscar resolver situações problemas é uma premissa da formação 

do professor e que deve ser alvo da prática que deverá ser articulada nos cursos de 

formação inicial, como sugere o parecer em questão.  
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§ 2: A presença da prática profissional na formação de professor, que não 
prescinde da observação e ação direta, poderá ser enriquecida com 
tecnologias da informação, incluídos o computador e o vídeo, narrativas 
orais e escritas de professores, produções de alunos, situações simuladoras 
e estudo de casos:    

A sugestão de enriquecer o estágio no meio profissional, em situações reais 

de ensino, sugere uma preocupação com a diversidade dos recursos para aprender 

ou se relacionar melhor com a experiência profissional. Uma outra boa indicação 

para reflexão é a da prática profissional  acompanhada apenas em situações de 

estágio, como uma experiência que se restringiria a ela própria, em que o 

aproveitamento pelos alunos estagiários fosse garantido pela abrangência ou 

peculiaridade do momento. Os momentos que muitas vezes causam estranheza, 

dúvida sugerem problemas que poderiam ser traduzidos em reflexões e discussões 

em sala de aula no curso de graduação. No entanto, o que se nota, normalmente é 

que esse momento não passa de uma constatação  mediante observação e ou ação 

direta (regência de aula), com o único propósito de se produzir relatórios para 

comprovar horas de estágio.    

§ 3: O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado em 
escola de educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os 
sistemas de ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da segunda 
metade do curso e ser avaliado conjuntamente pela escola formadora e a 
escola de campo de estágio:    

Quanto à questão da colaboração entre os sistemas de ensino diante da 

prática de estágio, o que se observa até hoje parece estar distante do sugerido em 

algumas instituições de ensino. A condição expressa no Parecer CNE/CP 9/2001, de 

se elaborar um projeto de estágio planejado e avaliado conjuntamente pela 

Instituição de Ensino Superior e pela escola da Educação Básica, considerando 

responsabilidades e auxílio mútuo entre as partes, sugere uma parceria que está 

longe de ser alcançada. A dificuldade de se estabelecer essa parceria é em geral 

devida à falta de  diálogo. Muitas Instituições de Ensino Superior indicam aos seus 

alunos alguns estabelecimentos de ensino para realizar o estágio. Para essa 

indicação é feito um credenciamento, que se resume em preencher um documento 

entre as partes, ou seja, entre a instituição interveniente: universidade, faculdade, e 

instituição concedente (estabelecimento de ensino de Educação Básica) e o aluno 
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estagiário. A partir daí, outros procedimentos burocráticos garantiriam a oficialização 

desse momento pretendido. Muitas vezes esse credenciamento e o termo de 

compromisso que se estabelece com o aluno estagiário sugerem uma parceria, mas 

podem evidenciar um benefício apenas para o estagiário que efetua as horas e logo 

abandona a escola. A oficialização, portanto, desse momento, tornando-o obrigatório 

por lei, garante a sua legitimidade, mas não lhe confere o devido significado,  que 

seria de auxílio a ambas as partes. A Resolução CNE/CP 1/2002 reforça, no 

parágrafo citado, a necessidade de se estabelecer uma efetiva parceria  que 

proponha benefícios para ambos os sistemas de ensino e, conseqüentemente, para 

o aluno estagiário. O momento do estágio poderia favorecer essa parceria, se 

transformado em um momento de participação e auxílio para desenvolver atividades 

como planejamento, participação em reuniões pedagógicas, compartilhar 

conhecimentos, dividir experiências, etc, fazer parte da abrangência do currículo 

escolar e não apenas se restringir a um momento de interferência na rotina da 

escola, sem maiores comprometimentos. Quando da leitura do 3º parágrafo do 

Art.13, nos deparamos com a palavra colaboração, entendemos que realmente o 

que se espera e se sugere é promover essa parceria que não só  beneficie o aluno e 

indiretamente a instituição de ensino superior, mas também o estabelecimento de 

ensino onde se vai realizar o estágio. A referida lei sugere ainda que haja avaliação 

desse momento de estágio por ambas as partes, o que infere a necessidade do 

diálogo, do planejamento conjunto  de ações educativas  que  venham a atender o 

currículo dos dois sistemas de ensino.     

O parágrafo preconiza ainda que o estágio deve acontecer a partir da 

segunda metade do curso, reconsiderando o que propõe o Parecer CNE/CP 9/2001, 

o qual expressa que o estágio deve acontecer desde o primeiro ano e ser vivenciado 

ao longo de todo o curso de formação. A alteração  foi realizada  mediante o Parecer 

CNE/CP 27/200119. Não se tem esclarecimento, ou justificativa no Parecer CNE/CP 

27/2001 quanto à alteração do Parecer CNE/CP 9/2001 (de realizar o estágio só a 

partir da segunda metade do curso), mas entende-se, pela fundamentação e  

regulamentação do estágio supervisionado, bem como pela normatização proposta 

com base nas indicações do Ministério do Trabalho, que esse tempo seria o 

recomendável para se realizar o estágio, considerando que antes o aluno estaria se 

                                                

 

19 Parecer CNE/CP 27, de 2 de outubro de 2001, que altera a redação do item 3.6, alínea c,  do 
Parecer CNE/CP 9/2001, aprovado em 8/5/2001.  
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preparando para essa atividade. Considerando também que o estágio curricular 

supervisionado de caráter profissional deve ser realizado a partir de um mínimo 

conhecimento que lhe dê suporte, no caso da formação de professores, 

conhecimentos de didática e de psicologia da aprendizagem, por exemplo, são pré-

requisitos para realização de um projeto de estágio que garanta fundamentação 

teórica para a prática.    

Ambas as redações, a do Parecer CNE/CP 27/2001 e a do Parecer CNE/CP 

9/2001, indicam que o estágio deve acontecer com tempo suficiente para abordar 

as diferentes dimensões da atuação profissional ;  já o Parecer 27/2001, além da 

alteração do período a iniciar o estágio, indica também a necessidade de se reservar 

um período final para a regência compartilhada com professor experiente e sob a 

supervisão da escola de formação. Essa consideração à regência compartilhada na 

etapa final de curso não é indicada na Resolução CNE/CP 1/2002, mas aborda a 

necessidade de uma avaliação compartilhada entre a escola de educação básica e a 

instituição de ensino superior. Uma avaliação que só será possível mediante um 

planejamento e  um projeto que definam claramente intenções e procedimentos que 

auxiliem concomitantemente todos os envolvidos no processo de estágio.  

É importante, no entanto, ressaltar que falamos de um estágio curricular 

supervisionado;uma prática que é considerada, nos Pareceres 9/2001, 27/20001 e 

na  Resolução específica (1/2002), como momento que deve abordar as diferentes 

dimensões da atuação profissional , é uma referência que sugere  o enfoque na 

experiência e no saber profissional, que não deve, no entanto, e prescindir desse 

momento para ressignificar o conhecimento teórico e prático, tendo como princípio a 

prática reflexiva; serve o estágio, também de oportunidade para a profissionalização 

docente. No primeiro caso, quanto à experiência e saber profissional, o 

conhecimento prévio da didática, por exemplo, é importante e, normalmente 

trabalhado no primeiro momento de curso, o que deve ensejar, num segundo 

momento, a vivência do estágio e um aprimoramento do saber profissional. Desse 

modo,  o princípio das diretrizes  considera que a teoria serve de subsídio para a 

prática e esta, por sua vez, serve de suporte para repensar a teoria e revalidá-la, 

assim como para revalidar a própria prática, num contínuo movimento de ação-

reflexão-ação.  

A esta altura é necessário fazer a distinção entre o estágio curricular e o 

estágio profissional : o primeiro, é entendido neste estudo como campo de 
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conhecimento;  o segundo,  equivale à responsabilidade de inserir os alunos no 

campo de trabalho , o que acontece no caso da residência médica (Pimenta e Lima, 

2004, p. 24).  

O tempo indicado (metade do curso) para realização de estágio, parece 

confundir-se com a configuração de um estágio que se quer profissional, o que deve 

ser uma possibilidade e não uma exclusividade. Podemos encarar o estágio como 

espaço de aprendizagem da profissão na formação inicial, mas não como um 

espaço isolado de prática, conforme o que se tem discutido neste trabalho,  mas 

como um espaço de reflexão e de construção do conhecimento, abrangendo todos 

os âmbitos da profissionalização, abordando a construção de uma identidade 

profissional no âmbito da atuação docente.  

Não obstante a possibilidade de ter no estágio a característica e o foco da 

preparação e da profissionalização, queremos defender e encará-lo como campo de 

conhecimento, do qual nos fala Pimenta e Lima (2004), pretendendo superar sua 

condição de prática instrumental que tradicionalmente considerou apenas o como 

fazer , para, seguindo os princípios mencionados das diretrizes curriculares aqui 

estudadas, indicar uma prática reflexiva, na qual o como fazer é articulado ao 

porquê e ao  para quem esse fazer deve ser definido.    

Considerando a condição do estágio curricular e a alternativa de vivenciá-lo 

como campo de conhecimento, que passa também pela dimensão da 

profissionalização, mas que não se deve limitar a ela, observa-se que todo e 

qualquer conhecimento, teórico e prático serve de referência para o conhecimento 

profissional, já que o curso tem uma matriz curricular que pretende favorecer uma 

formação inicial para atuação 

 

no caso, de professores, profissionais do ensino , 

podemos pensar em um estágio que aconteça sim, nos primeiros momentos de 

curso, em coerência com a proposta original das diretrizes curriculares que foram 

gradativamente alteradas até chegar à resolução. Podemos entender o estágio 

como uma alternativa que inicie no primeiro ano de curso, por exemplo, na disciplina 

Didática, na qual se pretende privilegiar um conhecimento que dê suporte à prática 

de ensino, diferente do estágio, que é campo de conhecimento. O conhecimento da 

didática poderá ser priorizado  ao mesmo tempo em que se ministra a disciplina 

Didática, com base nas noções teóricas das abordagens e tendências pedagógicas. 

A prática como componente curricular, poderá ser veiculada em situações de  

planejamento e em simulações pedagógicas  em aula e, ainda, reconsiderando a 
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possibilidade de estágio nesse espaço, mediante observação e vivência do 

planejamento em escolas de educação básica. Uma vez que a Didática precisa ser 

trabalhada no início do curso e o estágio pode favorecer uma aproximação da 

realidade de atuação que se quer investigar, refletir e se apropriar, por que não 

realizar estágio nesse momento em que se ministra a disciplina Didática? Por que no 

momento em que se ministra a disciplina Psicologia da Aprendizagem, não se pode 

sugerir um estágio de acompanhamento dos comportamentos observáveis das 

crianças, para associar aos conteúdos trabalhados em aula? Não seria isso uma 

prática como componente curricular que abarca o estágio curricular?   

6.5 Da Resolução CNE/CP 2/2002   

O Parecer CNE/CP 9/2001 sugere uma linha de raciocínio que será  discutida 

nos Pareceres que o sucedem, como o Parecer CNE/CP 21/2001, corrigido pelo 

Parecer CNE/CP 28/2001, e ainda pela alteração sobre a designação de estágio, 

como no caso do Parecer 27/2001, mas esses documentos mereceriam maior 

cuidado ou esclarecimento quanto à indicação de estágio que pode caracterizá-lo 

como divorciado da caracterização de prática que os primeiros documentos propõem 

e depois perdem sua coerência.   

A incoerência que pode ser destacada na redação da Resolução CNE/CP 2, 

de 19 de fevereiro de 2002, que sucede à indicação do Art. 12 da Resolução 

CNE/CP 1/2002 e institui a duração e carga horária dos cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de formação de professores da educação básica em nível 

superior, com o mínimo de 2.800 horas, com destaque para a articulação teoria e 

prática,  das quais 800 horas devem ser consideradas com base na análise do que é 

prática na Resolução 1/2002:  

Art. 1º:  A carga horária dos cursos de Formação de professores da 
Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, será efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 
2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática 
garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as seguintes 
dimensões dos componentes comuns: 
I 

 

400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 
vivenciadas ao longo do curso;  
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II 

 
400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir 

do início da segunda metade do curso; 
III 

 
1.800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares 

de natureza científico-cultural; 
IV 

 
200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-

científico-culturais; 
Parágrafo único. Os alunos que exerçam atividade docente regular na 
educação básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular 
supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas.   

Note-se que, na Resolução CNE/CP 2/2002, não se pretende explicar as 

recomendações da Resolução CNE/CP 1/2002, naquilo que nos interessa, o que é 

prática e o que é estágio.   

No entanto, pela divisão da carga horária mínima prevista para os cursos de 

formação de professor, pode-se observar, independentemente da indicação de 

horas, uma separação entre prática como componente curricular  e entre estágio 

supervisionado, como se este último não abrangesse o que se entende por prática.   

Poderia pensar no que já foi referido sobre o documento que originou o 

Parecer 28/2001, que indica mais claramente a ambigüidade contida no Parecer 

9/2001, e que poderia definir como incoerência (na alusão às 800 horas de prática) a 

separação de prática como componente curricular do estágio, enquanto no Parecer 

original, lê-se que a prática como componente curricular abrange prática de ensino e 

estágio curricular, indicando que tudo que se refere à prática no universo curricular 

pode ser incluído nessas 800 horas.  

No próprio Parecer CNE/CP 28/2001 e na correção realizada no Parecer 

CNE/CP 21/2001, sugere-se o que está dito no Parecer 9/2001: que a prática deverá 

ser considerada como componente curricular em que se trabalha a reflexão e a 

atividade profissional, sendo que esta última deve ser exercitada com o estágio. No 

entanto, no parágrafo seguinte, o parecer indica que se deve distinguir a prática 

como componente curricular da prática de ensino, e do estágio, destacando o que é 

prática como componente curricular e o que é estágio curricular, desconsiderando a 

alusão à prática de ensino. Essa relação mais ampla entre teoria e prática abrange 

múltiplas maneiras na formação docente. Ela compreende vários modos de se fazer 

a prática tal como expostos no Parecer CNE/CP 9/2001.  

Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la 
como uma dimensão do conhecimento, que tanto está presente nos cursos  
de formação nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a 
atividade profissional, como durante o estágio nos momentos em que se 
exercita a atividade profissional. (Parecer CNE/CP 9/2001, p. 22) 
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Assim, há que se distinguir, de um lado, a prática como componente 
curricular e, de outro a prática de ensino e o estágio obrigatório definidos 
em lei. A primeira é mais abrangente: contempla os dispositivos legais e vai 
além deles. (Parecer CNE/CP 28/2001, p. 9)   

Quando se sugere que a prática deve ocorrer como componente curricular, 

entende-se que esta inclui prática de ensino e estágio, conforme o que ficou claro no 

Parecer CNE/CP 9/2001 e mencionado na análise do primeiro parágrafo do Art. 12, 

da Resolução CNE/CP 1/2002, na indicação de que a prática deve ser concebida 

como ação e reflexão da atividade profissional, mas não se restringir a ela, o que 

significa que essa prática vai além disso. Evidencia-se diante do levantamento da 

problemática do curso de formação20, que seja revisto o tratamento restrito da 

prática como atuação profissional. Entendemos que essa prática também deve se 

assentar nos princípios da contextualização e reflexão de situações problemáticas, 

diante não só do isomorfismo sugerido pela diretriz, mas também sobre a 

transposição didática, sobre os conhecimentos do objeto de ensino, do diálogo com 

a formação contínua, da reinterpretação dos contextos escolares, da relação do 

currículo na licenciatura com o segundo segmento do ensino fundamental e do 

ensino médio da educação básica etc. Defendemos que essa prática como 

componente curricular deve ser prevista para rearticular o currículo. Este que, por 

tradição, se fragmenta em conhecimentos teóricos e práticos, em disciplina, em 

pesquisa e ensino, e, conforme a proposta curricular das diretrizes curriculares aqui 

enfatizadas, devem dispor de coerência para articular todos esses momentos, para 

alcançar uma profissionalização que indique, reconhecimento da identidade docente, 

autonomia e criticidade na prática docente, numa perspectiva de formação inicial 

reflexiva e transformadora.         

                                                

 

20 A respeito da problemática do curso de formação de professores, ler Resolução 9/2001, p. 16-27. 
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7. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS    

Este capítulo trata da apresentação e discussão de resultados dos dados 

oriundos da pesquisa de campo, sobre a dimensão prática dos cursos de licenciatura 

de uma universidade particular do Estado de São Paulo, a qual está reestruturando 

seus currículos conforme as Resoluções CNE/CP 1 e 2/2002. Utilizando-se das 

entrevistas de 14  docentes, sobre indicadores que nortearam a pesquisa (Prática 

como componente curricular, estágio e eixo de articulação teoria e prática no 

curso), foi possível identificar novos indicadores que, interpretados,  sugeriram 

categorias, as quais foram discutidas à luz dos referenciais teóricos eleitos neste 

estudo e da legislação vigente, como se segue.   

7.1 Prática como componente curricular   

Esse indicador norteou as questões semi-estruturadas, das quais foram 

obtidas respostas que, por sua vez, foram interpretadas e transformadas em 

categorias, quais sejam: definição , características , formas , problemas e/ou 

dificuldades .   

           7.1.1 Definição   

Das entrevistas dos docentes, podemos destacar indicadores que definem o 

que se entende por prática como componente curricular. Foram encontradas 

definições como: vivência, atividade, atividade que inclui o estágio, elemento 

articulador de teoria e prática de ensino. O destaque é dado à prática de ensino, 

50% das manifestações entendem a prática como componente curricular como 

prática de ensino.   

Manifestações como:  
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...esses alunos já entram na prática de ensino desde o primeiro semestre. 
(P 8) 

...no curso de..., desde quando entrou essa nova diretriz, nós temos 
pensado em colocar como prática como componente curricular em cada 
disciplina porque seria importante para os alunos, desde o primeiro 
semestre,  tendo contato com a sua prática de ensino. (P 11)   

Tais declarações vêm reforçar uma confusão entre os conceitos que, 

conforme legislação que norteia a reestruturação da proposta, discutida neste 

estudo, deveriam se diferenciar.  Entendendo que prática como componente 

curricular abrange a prática de ensino e o estágio, não se limitando a esses. Assim, 

há que se distinguir, de um lado, a prática como componente curricular e, de outro, a 

prática de ensino e o estágio obrigatório definidos em Lei. A primeira é mais 

abrangente: contempla os dispositivos legais e vai além deles  (Parecer CNE/CP 

28/2001, p.9).  

No entanto, como já se abordou também neste estudo, a definição do 

conceito prática como componente curricular diferenciando-se da prática de ensino, 

na lei, só é evidenciada quando se acompanha a leitura e a evolução dos Pareceres 

redigidos até a resolução das diretrizes curriculares para formação de professores. 

Nesse processo, os relatores dos pareceres que norteiam a Resolução CNE/CP 1 e 

2/2002, também mostram uma confusão na eleição dos conceitos, primeiro 

determinado como prática de ensino (Parecer 21/2001) e depois, corrigido para 

prática como componente curricular (Parecer 28/2001). A alteração realizada, no 

Parecer 28/2001, se deu, em algumas passagens, mudando apenas as palavras, 

prática de ensino para prática como componente curricular, dando continuidade ao 

texto anterior, tendo, em alguns momentos o acréscimo de texto, parágrafos, para 

explicitar tal diferença. Constatação possível a partir da leitura e comparação dos 

pareceres citados, o que foi realizado neste estudo.  

Se até na leitura dos documentos legais, podemos notar essa confusão, o que 

esperar da constatação advinda da leitura restrita da resolução que apenas cita os 

conceitos? 

O conceito da prática como componente curricular, deverá ser compreendido, 

diante da indicação legal da necessidade de superar a limitação da prática que deve 

compor o processo de formação docente, como prática de ensino e, em alguns 

casos, apenas como estágio. Essa confusão  é detectada também em um dos 

relatos:  



 
85

 
No curso de... a prática ela está aliada a algumas disciplinas, é..., 
especialmente as disciplinas da área da metodologia de ensino, o que eu 
entendo que favorece a confusão entre prática como componente curricular 
e prática de ensino. (P. 8)    

Isso exemplifica a dificuldade de se implementar no curso o que se definiu e o 

que foi interpretado da legislação. O próprio projeto pedagógico parece assumir essa 

confusão, quando se definem apenas algumas disciplinas de cunho pedagógico para 

dar conta dessa prática. Uma prática que passa a ser considerada ainda como 

prática de ensino e se restringe a esta. Das outras indicações, destaca-se a idéia de 

vivência como definição de prática entendida como componente curricular. Três 

professores fizeram uma referência semelhante a esta:   

O nosso entendimento aqui, até pela discussão que a gente vem tendo 
do projeto político pedagógico da prática, a gente procura não dicotomizar 
a idéia de prática e teoria, então a gente costuma tratar como vivência. 
(P 1 ).   

Vivência pode ser definida como experiência pessoal, e esta, por sua vez, é 

sinônimo de prática de vida, do que se experimenta e é resultante do exercício 

contínuo de uma ação (Ferreira, 1993). Se estendermos esse conceito ao de prática 

como componente curricular, da maneira que foi  manifestado pelo professor, temos 

de admitir que essa ação deve-se limitar ao currículo, abrangendo as possibilidades 

das experiências nesse âmbito. No entanto, a prática como componente curricular 

vai além desse tipo de experiência, pois, como se constata neste estudo, ela deve  

promover a reflexão, análise e discussão dessa vivência no âmbito educacional.  

Vivência também é um conceito que pode ser generalizável a qualquer ação, 

ou experiência pessoal, o que lhe imprime um caráter abrangente, mas, ao mesmo 

tempo, pode ser considerada restritiva quando associada ao entendimento do que é 

essa prática como componente curricular, pois, nesse caso, se limita à ação que 

ocorre no âmbito curricular, não deixando claro que esta ação deve ser um 

movimento que extrapola a experiência pessoal. Do que se entende e se defende 

por prática como componente curricular, pode-se dizer que ela se estabelece 

baseada na ação, que pode ser considerada como vivência que se limita ao 

currículo, mas que guarda relação com a reflexão na medida em que deve vir 

atrelada a esta, o que poderá sugerir renovação.    

Prática como componente curricular, sugere mais que uma simples vivência, 

sugere aprofundar o olhar sobre essa experiência.  
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Uma outra manifestação que merece destaque nessa categoria de definição é 

de que esta prática como componente curricular é uma possibilidade na qual se 

inclui o estágio.   

Os indicadores da própria diretriz curricular  de formação de professores não 

contribuem para o entendimento dessa definição, já que separam prática como 

componente curricular do estágio supervisionado. Ao partirmos de tal referência, a 

manifestação docente estaria equivocada, no entanto, ao tomar o conceito na sua 

extensão, podemos concluir que estágio é uma forma de prática como componente 

curricular, já que oportuniza uma vivência e pode, a partir desta levar à reflexão, 

numa perspectiva de realizar prática reflexiva.  

O estágio, já é, por si só, considerado prática pela lei. É parte das 800 horas 

de prática, citada na Resolução CNE/CP 2/2002. Prática que, aliada à questão do 

componente curricular, deve contribuir para promover a formação docente. Essa 

prática que se manifesta mediante ações de observação, regência e análise de uma 

vivência docente, por exemplo, se configurando como estágio, não deixa de ser um 

componente curricular, não deixa de fazer parte da prática que deverá ser prevista e, 

além disso, é obrigatória no currículo. Por essa condição, o estágio já se configura 

como componente curricular, no entanto, nota-se que há um destaque que o 

identifica de um lado e lhe define uma carga horária (lei) e, de outro, as demais 

práticas  ações curriculares de formação de professores.   

Essa condição de destaque e separação do estágio da prática como 

componente curricular, na Resolução CNE/CP 91 e 2/2002, pode sugerir a confusão 

e a separação dessa atividade do restante de atividades que se configuram como 

prática no curso. Nesse caso, temos uma armadilha: podemos repetir o que por 

tempos se configurou, e desde a promulgação da LDBEN se quer superar, um 

estágio que se limita a vivência profissional,  que não progride além dessa condição, 

que não se encaminha para a reflexão, esta que dá sentido à ação. Assim o estágio  

apresenta-se como um obstáculo para os alunos 

 

futuros professores , por não 

encontrarem sentido no que estão aprendendo; uma prática divorciada das demais e 

dos conhecimentos do curso;  que não se justifica no projeto de formação de 

professores, por não guardar relação com o currículo; que pode ser até, em outra 

leitura da lei,  desconsiderada como prática curricular, aparecendo como um 

acessório do curso; que se justifica apenas pelo seu caráter obrigatório, sem 

nenhuma relação com as demais dimensões que caracterizam o currículo.  
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É bom frisarmos, que os desdobramentos acima, sugerem uma leitura 

equivocada e, podemos dizer descuidada da lei, uma vez que a Resolução CNE/CP 

1/2002 indicou o que se entende por prática e destacou a partir daí, o estágio como 

uma possibilidade de alcançá-la também.Ao  definir, no entanto, uma carga horária 

(Resolução CNE/CP 2/2002), que também passou a ser uma exigência legal a partir 

da LDBEN, reconsiderada nas diretrizes, apontam para equívocos de interpretação, 

em que o estágio se diferencia e se divorcia da prática como componente curricular. 

Ou seja, ao contrário do que pode parecer, a disposição  de uma carga horária, de 

um lado, para o estágio e, de outro,  para a prática como componente curricular; a 

primeira é prática, pois compõe as oitocentas horas citadas na lei, sendo também 

curricular, haja vista que não se admite atividade, ou prática extracurricular no curso 

de formação profissional, conforme orientações do Ministério do Trabalho em carta 

recomendatória às IES(Notificação Recomendatória n. 6.100/2000).   

            7.1.2 Características   

As características também foram ressaltadas no relato dos professores.   

Atendendo ao que prevê a legislação, temos de fazer essa prática ocorrer, 

desde o primeiro semestre do curso (considerando que todos os cursos têm essa 

peculiaridade de ser semestral), e se desenvolver em todas as disciplinas do 

currículo, como relatado por um dos professores:  

Então, a partir dessa nova proposta,  ficou mais claro que todas as 
disciplinas do currículo devem fazer essa prática como componente 
curricular, não apenas as disciplinas entendidas como as práticas, né? 
Acho que isso foi um grande avanço. (P 2).   

A característica de essa prática se desenvolver em todas as disciplinas no 

curso,  ressaltada na legislação, no entanto, passa a ser desconsiderada na maioria 

dos cursos, assinalando a sua ocorrência em disciplinas específicas de cunho 

pedagógico e/ou nas disciplinas Prática de Ensino, ou ainda nas disciplinas 

consideradas prática . Uma das manifestações que chamou a atenção e vem ao 

encontro do que se defende neste estudo, diz respeito à restrição de espaço da 

prática como componente curricular, podendo até apontar aqui como um equívoco 
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de interpretação da legislação, ou ainda, a um arranjo que venha favorecer  a 

reestruturação proposta.   

No curso de pedagogia, a prática está aliada a algumas disciplinas, é... 
especialmente as disciplinas da área de metodologia de ensino, o que eu 
entendo que  favorece a confusão entre prática como componente 
curricular e prática de ensino. É dessa maneira que eu entendo que está no 
curso e que acaba nos remetendo para a maneira que está estruturada, 
então as quatrocentas horas de prática como componente curricular, elas 
não estão vinculadas ou diluídas em toda a matriz curricular, mas 
especialmente nas disciplinas que têm um caráter prático. Então eu acho 
que o curso ainda está preso à idéia de que prática é o exercício 
metodológico de uma determinada disciplina.Inclusive essas disciplinas 
elas acabam sendo articuladas a uma estrutura que agora está sendo 
modificada no curso, elas se aliam às horas de estágio. Então, é..., e mais 
uma vez acho que isso reforça o entendimento que a prática está sendo 
concebida como uma prática de ensino, mesmo. Nós temos a disciplina 
que inclusive tem a denominação de Prática de Ensino I: Matemática, 
Prática de Ensino II: História, essas  disciplinas trabalham em sala de aula 
com alguns componentes específicos, então Matemática, História, e 
levam... têm como requisito o desenvolvimento de algumas atividades 
práticas, atividades de pesquisa em escolas,  e aí esse trabalho gera 
algumas horas de estágio. (P 8)   

Interessante destacar a confusão que a professora nota na proposta curricular 

do curso em reestruturação. Uma confusão que emerge do fato de não se entender 

o que é prática, prevista na legislação, e de restringi-la à prática de ensino, como se 

discutiu anteriormente.   

Importante ressaltar também, a dificuldade em se desvencilhar de modelos de 

currículo prescritivo da prática de ensino que deve acontecer sob a forma de estágio. 

Tal modelo, baseado na racionalidade técnica, indica como se espera que se 

proceda a prática de ensino em blocos de conhecimento tratados em disciplinas 

específicas, conhecimento que deve respaldar uma ação no estágio: seja como 

referência na observação, ou experimentação na regência. Momentos que 

promovem o conhecer na ação, como ressalta Schön, mas não  transforma, não 

constrói um novo conhecimento, e se não promove uma  reestruturação, que, por 

sua vez, promova nova ação e, conseqüentemente, um novo conhecimento, o que 

ocorre  principalmente com a  reflexão sobre a ação. Um currículo prescritivo e 

normativo, em que a prática não é explorada como campo de conhecimento, mas 

como locus no qual se experimenta uma ação, no qual o como fazer se faz 

prioritário. Como se as situações prescritas pudessem dar conta do caráter incerto e 

singular da prática de ensino! 



 
89

  
Outra característica que ressalta a abrangência dessa prática foi relatada por 

dois professores que assinalaram seu caráter de promoção da interdisciplinaridade. 

O que indica uma das formas de desenvolvimento dessa prática, realizada, no caso 

como projeto interdisciplinar, desenvolvendo conteúdos de mais de uma disciplina do 

curso. A partir desse indicativo, as formas de prática como componente curricular 

foram apontadas:   

           7.1.3 Formas   

Foram apontadas as seguintes formas de prática como componente 

curricular, o que mostra, por outro lado, o entendimento da abrangência dessa 

prática, não limitada a estágio e/ou prática de ensino, como quer a legislação 

vigente, o que aqui é defendido:    

aulas piloto;  

projetos integrados aplicado à comunidade;  

atividades de participação e de regência; 

 observação;  

estágio;  

discussão, análise e reflexão de prática e metodologia de ensino;  

desenvolvimento de projetos, planejamento, campanhas e aplicação;  

monitoria; exposição de trabalhos.   

No Parecer CNE/CP 9/2001, sobre a prática no currículo do curso de 

formação de professor, esta dimensão deve acontecer em espaço e tempo 

específicos, diante de atividades promovidas, em ações coletivas e articuladas dos 

formadores de professores. Atividades que façam o aluno, futuro professor, se 

deparar com o cotidiano profissional, diante do princípio da simetria invertida, ou do 

isomorfismo, o que não precisa acontecer diretamente na escola, mas diante de 

atividades que promovam a produção dos alunos de  reflexão, de crítica, de 

situações simuladas de casos, narrativas, projetos de pesquisa, etc. Prática que se 

promova mediante  um contato com a realidade de atuação que não se restrinja à 
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observação e à regência, mas possa também ser contemplada na utilização das 

novas tecnologias, por exemplo, para se deparar com informações que favorecem 

discussões, análises, reflexões que favoreçam a contextualização da ação 

designada como prática.   

7.1.4 Problemas e/ou dificuldades    

No relato dos professores, notou-se uma tendência em justificar que há 

problemas e/ou dificuldades em entender e realizar o que é proposto como prática 

como componente curricular no projeto pedagógico, no processo de reestruturação 

curricular do curso.  

Os problemas geralmente relativos à estrutura dos currículos dos cursos de 

licenciatura, passam a ser citados dentro da perspectiva de que deverão ser 

superados para adaptar o currículo às Diretrizes Curriculares Nacionais de formação 

de professores. Entre esses problemas temos a característica de toda uma estrutura 

hermética de currículo, em que os conhecimentos são tratados em blocos fechados, 

teóricos e práticos, em disciplinas que, por sua vez, deverão ser trabalhadas em um 

curso que promove a distinção entre teoria e prática. Distinção reforçada na 

composição do corpo docente que, por sua vez, também é contratado mediante as 

seguintes competências: teórica (pesquisadores) e práticas (professores). Tais 

docentes, em contrapartida, são formados em cursos de bacharelado 

 

no qual  a 

competência teórica alcançada é demonstrada pelo exercício da pesquisa 

 

e de 

licenciatura 

 

no qual a ênfase é dada na competência pedagógica e prática. Nessa 

estrutura, predominam as disciplinas de cunho teórico, reservando à prática um 

espaço limitado, muitas vezes associado apenas ao estágio.   

Então, no caso específico do curso de..., nós temos enfrentado uma série 
de dificuldades, no relacionamento com a prática, né?, na concepção 
dentro do, do projeto, porque as experiências  anteriores, da qual nós 
partimos, são de relegar essa experiência para um segundo plano. De fato, 
a revisão do lugar da disciplina Prática de Ensino  dentro  do curso, veio 
como conseqüência muito mais de uma demanda dos alunos do que de 
uma demanda externa, por causa da da existência de uma informação 
diante das diretrizes. Talvez vale a pena fazer um pequeno esclarecimento, 
porque nós éramos uma licenciatura que não formava professores, porque 
não havia mercado de trabalho na docência em ..., só  a partir da 
constituição desse mercado de trabalho que isso passa a se tornar um 
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tema central dentro do curso, né? Então a nossa experiência é bastante 
nova em colocar no centro do curso a formação de docentes. Bom nesse 
sentido, é necessário que se coloque um comentário sobre a prática de 
ensino, ela tem se dado de maneira  insuficiente, porque o grande  
pressuposto seria um contato mais estreito com o espaço de atuação 
nessa formação. (P 7 )    

Construía-se um curso, no qual predominavam os conhecimentos específicos 

em detrimento dos conhecimentos de cunho pedagógico de formação de 

professores e, principalmente, do conhecimento da prática, em se tratando de uma 

licenciatura. Conseqüentemente, até no quadro de docentes nota-se um privilégio de 

bacharéis em relação aos licenciados. Fato que hoje, com a valorização da prática 

no curso de formação de professores, suscita o problema da falta de competência 

pedagógica e prática dos professores considerados especialistas.   

Relatos como os abaixo transcritos denunciam essa estrutura de curso que se 

espera superar:  

...então, às vezes o problema está um pouco nessa, onde o corpo docente 
está menos ligado a esta questão da prática de ensino, por tradição ou por 
competência mesmo, aí o discurso é meio difícil. (P 6) 

Porque se a gente fizer um levantamento a gente vai ver que a maioria 
dos professores, são professores que vieram do bacharelado, ou são 
professores que trabalham no mercado de trabalho, então não tem um 
contato direto com a parte da licenciatura, exceto os professores da área 
da educação. (P 3)   

Esse problema estrutural de currículo do curso de licenciatura, que ainda 

parece não ter sido superado, se transforma em dificuldades quando se quer 

promover a compreensão e a realização de uma prática como componente 

curricular, diferente do caráter restritivo dado até então a essa prática, considerada 

como prática de ensino, que ocorre preferencialmente como forma de estágio no 

curso.  

Outro problema explicitado, diz respeito à própria indicação da Resolução 

CNE/CP 2/2002, qual seja, a determinação de quatrocentas horas de prática como 

componente curricular, as quais devem ser realizadas e comprovadas diante de 

mecanismos específicos, o que pode até esvaziar-lhes o sentido esperado. Uma vez 

que essa indicação sugere muito mais uma preocupação de preencher a carga 

horária 

 

ou seja, a exigência de  comprová-las, em fase de avaliação e 

recredenciamento de curso 

 

do que o empenho de atribuir um sentido a essa 

prática no curso de formação profissional.  
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Tanto a resolução CNE/CP 1 como a 2/2002, surgem de projetos e pareceres 

que caracterizam o que vem a ser prática como componente curricular, no entanto, a 

sua leitura não é muitas vezes feita pelos que elaboram projetos pedagógicos, o que 

é grave, muito menos por aqueles que são convidados a realizá-los, sem ao menos 

ter participado de sua elaboração.  

Nota-se que a verdadeira discussão da concepção de prática, indicando uma 

unidade entre teoria e prática, fundamentada na práxis da reflexão e da ação 

oportunas, que deve ocorrer já na formação inicial,  é, muitas vezes, banalizada por 

uma simples interpretação, ou preocupação de atender o que sugere a Resolução, 

no que concerne à organização e distribuição das quatrocentas horas. Isso parece 

esvaziar o sentido dessa prática no interior dos cursos, na medida em que começa a 

se estabelecer um arranjo que prima por atender a lei, por realizar as horas em 

disciplinas específicas, nas quais se possa comprovar a carga horária especificada, 

abandonando-se o verdadeiro objetivo da prática como um todo. Podemos 

encontrar, na manifestação de um dos professores entrevistados, que o projeto 

original de lei distorce a  concepção de prática, levando-a à perda de seu sentido:   

Tem toda uma fundamentação legal para isso, desde a LDB e tudo mais, 
agora eu vejo ali, primeiro parto do princípio que a prática é um elemento 
fundamental, o projeto original da LDB, projeto 1.258c é... ele tinha essa 
dimensão de integração teoria e prática com uma versão um pouco 
diferente do que foi aprovado e é o que se está realizando. Essa aprovação 
final é o que se está realizando. Ah..., ele está assim, primeiro que há uma 
carga de certa maneira excessiva de prática, ah... não excessiva porque 
seria demais, mas porque a gente percebe que as pessoas criam 
mecanismos para cumprir essa prática sem cumprir ela efetivamente, né? 
E isso eu imagino que pode gerar, ah... num certo sentido uma, o que eu 
vou chamar de uma certa contaminação, que acho que não é o melhor 
termo, mas da parte que é de fato programada, né? O que a gente percebe 
em boa parte dos alunos, é uma correria pelo estágio, pela prática sem 
aproveitar de fato o que isso tem, né? Então aí eu atribuo, de certa 
maneira, a várias coisas, talvez a principal delas seja... esse elemento foi 
mantido na legislação atual e outros componentes dessa legislação que 
estava no projeto original acabaram sendo desfalcados, caíram na 
tramitação.  (P 10)    

Denomina-se assim, o que em outro discurso encontramos como uma forma 

burocrática de tratamento da prática:  

...então a gente procura trabalhar nossos alunos para que ele tenha uma 
participação efetiva  nas nossas aulas, talvez, e a gente inclui de uma 
forma, até burocrática, mas a gente explicita  isso para demonstrar que o 
que está sendo solicitado como prática está sendo atendido... (P1).    
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Considerando desse modo, um processo no qual cumprir horas e efetivá-las 

parece ser mais importante que dar oportunidade para aquilo que é essencial vir à 

tona (a compreensão de conteúdos em sua dimensão mais ampla, a articulação da 

teoria e da prática, o desenvolvimento das habilidades que envolvem a relação do 

educador e seus alunos no processo de troca de conhecimentos, etc.) torna-se um 

mecanismo burocrático, em torno da carga do que está  estabelecido pela 

Resolução CNE/CP 2/2002.    

7.2 Estágio supervisionado   

Sobre esse indicador, as respostas dos docentes entrevistados ensejaram 

algumas categorias que mais se ressaltaram. São elas: características , concepção 

de estágio ; problemas e avanços da reestruturação .   

           7.2.1 Características   

Do que comumente encontramos como característica de estágio, seria a 

forma como ele é estruturado e avaliado. Normalmente, desde sua introdução nos 

cursos de formação de professores, na década de 30, essa prática curricular se 

realiza mediante atividades de observação, participação e regência de aulas, as 

quais são ainda  reproduzidas  nos cursos de formação de professores como uma 

característica  estrutural do estágio.   

Normalmente a condição de o estágio ser supervisionado caracteriza sua 

forma; pela própria definição, infere-se que existe uma supervisão  nesses cursos. 

Mas o que se encontra em geral como supervisão, restringe-se a reuniões em 

horário de aula, ou a plantões fora desse horário, este chamado de 

acompanhamento à distância. O estágio, normalmente se realiza na escola, e a 

supervisão efetiva nesse espaço acaba sendo impossibilitada, pelo fato de não 

haver previsão de horas/aula para a atividade de supervisão para os professores 

poderem acompanhar os alunos estagiários, além de sua carga horária normal de 

aula. Nesse caso, podemos  ressaltar como característica desse estágio, que ele é 
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supervisionado na universidade, a posteriori da experiência do estágio, nos casos 

em que se promove um encontro para discutir a vivência do estágio,  mas na maioria 

das vezes, como encontramos em Campos (1999), geralmente é feito de forma 

burocrática, na qual o que se supervisiona são papéis, intensificando o fato de 

serem corretamente preenchidos. Isso vem reforçar a dificuldade e o incômodo para 

os alunos realizarem o estágio, porque encontram nessa prática mais um obstáculo 

para se licenciarem, pela necessidade de tempo para fazer e preencher 

intermináveis fichas e relatórios, sem nenhuma relação mais significativa  com a 

vivência da formação.  

Além dos relatos que caracterizam o que até então se critica nos estágios, ou 

seja, sua estrutura fechada e burocrática, há outros componentes relatados que 

contrapõem essa tendência de currículo fechado, apontando a nova proposta que 

será aqui ressaltada como uma categoria a ser analisada como avanço e novo 

enfoque.  

Diante do novo enfoque, temos o estágio considerado como um espaço 

privilegiado para promover o processo de reflexão, o que sugere sua característica 

articuladora da teoria e da prática no curso.  

...o aluno tem que fazer uma reflexão. Quando ele está iniciando, ele vai 
mesmo como observador, mas esse olhar de observador tem de estar 
direcionado para uma discussão teórica, então a gente procura que ele  
mostre seu plano  de intenção, o que é exatamente o que ele quer observar. 
Então ele vai mais ou menos com um olhar focado, à medida que ele vai 
avançando no estágio e curso, também vai atuando um pouco mais, 
dependendo também da escola. (P 9) 

...o estágio é muito mais... no sentido  de você acompanhar o processo 
reflexivo do aluno do que a atuação mesmo na prática. Então o que  a gente 
tem investido, já que da impossibilidade desse acompanhamento, é no 
processo reflexivo, do aluno é... trazer a descrição do ele tem visto lá, refletir 
a respeito disso e formular alguma proposta que possa  ser ou mais 
adequada do que a de lá, ou pelo menos complementar a que ele verifica, 
mas não é um estágio de acompanhamento.(P 2)   

Esses relatos reforçam tanto o caráter articulador dessa prática de estágio 

quanto o atendimento à concepção de prática reflexiva, devido ao movimento 

dialético possibilitado a partir dessa vivência e do exercício de reflexão.    

Um outro ponto, em atendimento à perspectiva legal, é a alusão de que o 

estágio deve ser iniciado na segunda metade do curso, o que é recomendado. Em 

contrapartida, há também relatos do adiantamento dessa prática, iniciada já no 

primeiro semestre, com a justificativa de ensejar um  processo de familiarização e de 
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reconhecimento do universo das ações que deverão preceder o momento de 

participação e regência de aulas, o que também tinha sido explicitado nos primeiros 

documentos legais que precedem as resoluções de diretrizes sobre formação de 

professores.  

No entanto, esta última referência parece corroborar o entendimento difuso do 

que é prática como componente curricular no interior dos cursos. Todas as 

possibilidades, antes do estágio propriamente dito, podem ser consideradas como 

horas de prática como componente curricular , não como estágio. O estágio que se 

quer e que se propõe nos documentos atuais das diretrizes são aqueles momentos 

que deverão acontecer diante de vivências efetivas na escola e que, só terão 

validade se considerada dentro de um parâmetro mínimo de competência 

pedagógica. Isso está previsto tanto nos documentos que compõem as indicações 

sobre estágios das diretrizes curriculares nacionais para formação de professores, 

como a recomendação atual sobre estágio, indicada pelo Ministério Público do 

Trabalho (Notificação Recomendatória n. 6.100/2001).   

7.2.2 Concepção de estágio e avanços  

Como dito, foi possível identificar uma evolução nas propostas de 

reestruturação de estágio.  

O estágio, em apenas um curso, foi ainda considerado só um meio para 

promover a prática de ensino, dentro de uma concepção mais antiga de 

instrumentalização técnica, em que o como fazer e a experimentação de uma 

situação possam garantir constatações que favoreçam a formação do professor. 

Uma concepção na qual o estágio aparece como um momento de intervenção 

pedagógica, atividade ou experiência docente, como define a legislação específica 

sobre estágio.21 Uma concepção que encerra a condição de mera atividade prática 

                                                

 

21 Lei n. 6.494, de 7/12/1977, regulamenta o estágio de estudante de ensino superior: Art. 1, § 1 

 

O 
estágio somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições de proporcionar experiência 
prática

 

na linha da formação, devendo, o estudante, para esse fim, estar em condições de estagiar, 
segundo disposto na regulamentação da presente Lei ;   § 2 

 

Os estágios devem propiciar a 
complementação do ensino e da aprendizagem...a fim de se constituírem em instrumentos de 
integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 
relacionamento humano . Encontramos, no entanto, no Decreto 87.497, de 18 de agosto de 1982, 
que regulamenta a Lei 6.494/77, Art. 2, uma definição que avança  em relação ao aspecto de  ser o 
estágio um espaço de complementação de estudos pela experiência e pela instrumentalização de um 
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desprovida de sentido e de relação com a teoria, reforçando para os alunos uma 

antiga dicotomia, que se expressa no seguinte chavão: na prática a teoria é outra . 

Como se a prática fosse um momento desprovido de teoria, uma teoria que indica 

um conhecimento diferente do conhecimento da prática. Como se a prática pudesse 

ser desprovida de teoria, de fundamentação, de respostas e de perguntas, e se 

validasse apenas pela experiência, pelo conhecer na ação .  

Se não extrapolarmos esse momento que chamamos  conhecer na ação , 

como diz Schön, realmente não avançamos e construímos novos conhecimentos, 

apenas promovendo ou nos deparando com uma ação no estágio, desprovida de 

sentido para a formação. Haja vista que a formação é favorecida pelo exercício de 

reflexão sobre a ação, a qual, por sua vez, baseia-se em referenciais teóricos, em 

conhecimentos estabelecidos que são submetidos à reflexão continuamente, 

suscitando novos questionamentos, novas ações, em uma freqüente revisão teórica.  

A isso chamamos prática reflexiva e indicamos como uma concepção que, se  

espera, tenha lugar a partir do estágio. Pois o estágio deve favorecer a promoção da 

práxis, entendida como uma atitude voltada para a pesquisa, que integra ação e 

reflexão para com os envolvidos com escola, dentro ou fora das salas  de aula.  

Notamos relatos de avanços significativos em direção a essa concepção de 

estágio como prática reflexiva. A nova concepção passa a ser desenhada a partir do 

que tem sido experimentado nesta atual fase de reestruturação dos cursos.  

Encontramos relatos que apontam a concepção crítica da prática no estágio 

como um avanço, na medida em que  se espera extrapolar a simples constatação ou 

experiência do estágio, pela análise crítica e discussão promovida no universo de 

atuação docente.  

Quando ele está iniciando, vai mesmo como um observador, mas esse 
olhar de observador tem que estar direcionado para uma discussão teórica, 
então a gente procura que ele mostre seu plano de intenção. Vai mais ou 
menos com um olhar focado, e a medida que ele vai avançando no curso, 
vai avançando no estágio também... A idéia é que ele passe de simples 
observador, crítico, lógico, fazendo suas análises, até chegar a uma 

                                                                                                                                                        

 

saber de ordem técnica e específica que se quer comprovar na situação real. Conforme indica a lei, 
para uma concepção de aprendizagem por meio do estágio: Considera-se estágio curricular, para 
efeitos deste Decreto, as atividades da aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas 
ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na 
comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, oferecendo 
oportunidade e campos de estágio, outras formas de ajuda, e colaborando no processo educativo  
(grifos meus). 
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atuação, algo que ele possa interagir, fazendo um plano, trabalhando, 
sempre com a supervisão de um professor. (P  9)   

Essa concepção crítica passa a ser importante nesse processo, mas restringe 

o exercício da reflexão, onde a crítica se basta e não evolui. O próximo passo é a 

regência, aí não se observa mais a preocupação com a crítica, e o que pode se 

notar é que ela é promovida em um momento, divorciado da ação da regência que, 

por sua vez, é outro momento do estágio:  

e depois eles passam para a atividade de observação de ensino médio, 
mas sem ter ainda acesso à prática. Eles só vão observar, fazer uma 
análise crítica e isso vai ser discutido depois em sala de aula, né?... 
Depois, a partir do terceiro semestre eles fazem a prática. (P 4)    

Dentro da concepção na prática, os alunos geralmente são incitados a 

observar uma realidade e, com olhos críticos e analíticos, relatá-la. Esse 

procedimento crítico normalmente é adotado com um conhecimento estabelecido, 

um modelo que se acredita, uma metodologia que se quer seguir ou algo que se 

idealize, mas sobre os quais se quer produzir um questionamento,  para poder 

superar alguma limitação ou falha , para obter uma nova resposta. Por exemplo, se 

um professor observado em um estágio não segue determinado modelo didático 

esperado,qual é o parâmetro de análise para o assunto? Qual o problema que pode 

decorrer disso realmente? Por que não acontece o que se esperava ao ter sido 

contrariado o pressuposto? Talvez deveriam ser essas as perguntas que levariam a 

crítica ao status de construtiva. De que adianta criticar se não é possível mudar o 

que se critica? Essa forma de estágio tem gerado situações de distanciamento entre 

universidade e escola, pois esta última evita esse tipo de prática, por entender que 

havia mais um empenho em rotular negativamente o que foi observado, do que 

contribuir com a melhoria da escola que seria o que se espera de um parceiro.   

O exercício da crítica só será importante, tanto nas escolas quanto nas 

universidades, se alcançar a perspectiva da prática reflexiva, cujo objetivo é avançar 

no sentido de buscar respostas e colaborar com o processo no qual foram 

encontrados problemas, estes, normalmente, tachados de falhas . O que se espera, 

diante dessa prática, como encontramos em Pimenta e Lima (2004, p. 40), é que se 

assuma a crítica da realidade e se promova, com base nesta, um encaminhamento 

de propostas e soluções aos problemas estruturais, sociais, políticos e econômicos 
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do sistema de ensino e seus reflexos no espaço escolar e na ação de seus 

profissionais . As autoras sugerem, baseadas nessa proposição, que o estágio seja 

considerado como campo de conhecimento, no qual sejam promovidas pesquisas 

ancoradas por estudos críticos da realidade, para que indiquem  contribuições para 

a atuação docente, sendo esta uma ferramenta  metodológica imprescindível na 

formação de professores.   

Nota-se que há um avanço da concepção de instrumentalização 

técnica do estágio para a concepção do criticismo, em que se passa da observação 

e imitação de modelos de aulas para uma análise fundamentada na realidade social 

em que a atuação se evidencia. Da perspectiva crítica, amparada pela superação de 

um modelo, que deve ser revisto ou validado, ou mesmo construir algo novo, é que 

se entende que a prática do estágio pode contribuir para a articulação entre teoria e 

prática e se apresentar como prática reflexiva.  

...o estágio foi pensado em módulos, agora, então nós temos previsto em 
horário de aula, encontros com os alunos, todos o alunos, para que eles 
organizem as idas à escola, reflitam sobre o que eles vão fazer lá, 
elaborem roteiros de investigação etc., com uma determinada freqüência, 
seja ela semanal ou quinzenal, esses alunos voltam a se encontrar para 
discutir as questões no interior da escola. (P 8)    

Nota-se, no relato acima, a preocupação em encaminhar essa prática de 

estágio, fundamentada em uma teoria, evidenciada pela realização de roteiros 

investigativos e por uma discussão que terão que fazer após esta experiência, o que 

sugere uma interação entre teoria e prática. No entanto, se a reflexão não extrapola 

a análise e discussão dessa realidade, para  traçar novos horizontes que indicam até 

uma revisão das teorias que deram suporte ao roteiro investigativo definido a priori, 

pode ser que tal prática não supere o modelo anterior de ênfase no criticismo, pois 

não propõe o novo, não transforma, não indica novas considerações. Além disso, 

não podemos negar que essa rotina, prevista no novo modelo, já avançou em 

relação à concepção restrita de instrumentalização técnica do estágio, mas para 

alcançar o status de prática reflexiva deverá ultrapassar a  mera constatação e os 

problemas de uma dada realidade, para que se possa enfrentá-la e transformá-la.  

Esta perspectiva, a de evidenciar uma realidade e buscar reformulá-la 

mediante a reflexão, é relatada por um professor em relação a uma tentativa de 

reestruturação de estágio: 
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...e o estágio é muito mais no sentido de você acompanhar o processo 
reflexivo do aluno, do que a atuação mesmo na prática. Então o que a 
gente tem investido, já que da impossibilidade desse acompanhamento, é 
no processo reflexivo do aluno, trazer a descrição do que ele tem visto lá, 
refletir a respeito disso e formular algumas propostas que possam ser ou 
mais adequada do que a de lá, ou pelo menos, complementar a que ele 
verifica... (P2)   

Com o incentivo de fazer o aluno buscar o novo, com base na reflexão sobre 

a ação, cuja oportunidade é oferecida pelo estágio, pode-se promover o que 

acreditamos ser um exercício de profissionalização. Uma vez que, espera-se, o  

aluno seja autor de seu aprendizado, passando do que é prescritivo e determinado 

para imprimir uma adaptação, uma criação e recriação pessoal, numa perspectiva 

que coloca a profissionalização do professor como algo que deve ser experimentado 

ainda na formação inicial e servir de exercício para se estabelecer uma situação de 

formação contínua.  

7.2.3 Problemas   

Os mesmos problemas sobre estágio, aqui evidenciados, já foram muito 

abordados em estudos que tratam dessa temática, como em Campos (1999).  

Não pretendo aqui fazer uma análise aprofundada de tais problemas, no 

entanto, é importante destacá-los como indicadores de mudança difícil de acontecer 

no interior dos cursos de licenciatura das escolas particulares, como quer a 

legislação vigente.  

A supervisão dos estágios, espaço a ser privilegiado no local de atuação, 

como prevê a lei, não condiz com a realidade, uma vez que se observa, 

normalmente, um acompanhamento dessa ação a distância, a priori, em 

planejamento e, a posteriori, em reuniões para discutir e analisar a prática 

vivenciada como estágio. Sendo essa supervisão caracterizada como espaço de 

reflexão e de troca de experiências com os alunos.  

Verifica-se outro problema que assinala aquilo que se considera sobre o 

estágio como prática curricular, com uma carga horária que deverá ser associada a 

atividades a serem realizadas fora do horário de aula. Esse fato, portanto, retira-lhe 

a característica de disciplina, tanto em relação ao espaço quanto à matriz curricular. 
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Nesse caso, os cursos reservam espaço para a supervisão desses estágios em 

plantões, ou módulos que deverão ser realizados e que por sua vez são 

contabilizados como horas de estágio. Os plantões são espaços nos quais se deve 

promover o planejamento das ações e reflexões com os alunos, tendo como foco a 

experiência do estágio. A dificuldade, ou o problema está justamente nessa 

concepção de mudança que extrapola o modelo disciplinar:  

Então a gente tem sentido, até porque essa orientação é nova, que os 
alunos confundem muito, e professores também, esse espaço de 
interlocução de troca com um espaço disciplinar... então eles esperam que 
nesses encontros os professores tragam o cronograma, eles digam quais 
textos vão ser discutidos, então a gente está passando por um processo de 
mudança cultural, de construção de uma nova concepção do que seja 
estágio e de desarticulação disso das disciplinas, a gente tem tomado 
cuidado para que o estágio não seja sobreposto ao currículo em termos 
disciplinares, porque tem uma carga horária disciplinar, uma carga horária 
de estágio e uma carga de prática como componente curricular. (P8)  

Outro problema encontrado é o que envolve os cursos noturnos: como os 

alunos que geralmente trabalham em horário integral e estudam a noite encontrarão 

tempo para realizar estágio?   

O grande problema é sempre estruturar isso, né? de uma forma que a 
gente perceba de fato uma atuação desse estagiário. A gente vê que 
grande parte trabalha, há pouca disponibilidade para ficar na escola, dispor 
e ter essa vivência maior nela, pois a escola muda constantemente, então 
o aluno deveria ir mesmo diariamente. (P 9)   

A legislação explicita a carga horária, indica proposições de se assumir um 

estágio no qual a supervisão seja favorecida, a ação e reflexão articulem teoria e 

prática, no entanto, não prevê os problemas estruturais como do curso noturno, aliás 

nunca considerou isso. Acontece que os arranjos feitos para tentar amenizar o 

problema de falta de disponibilidade de tempo dos alunos do curso noturno acabam 

esbarrando nas indicações legais. Nesses cursos, encontramos iniciativas de 

resolver o problema mediante a locação, no horário de aula, de um espaço para 

fazer o estágio. Dois cursos oferecem uma noite do horário de aula, para que os 

alunos realizem o estágio, o que tem amenizado o problema da falta de tempo, no 

entanto, isso pode vir de encontro à normatização de estágio22, que indica que esse 

                                                

 

22Lei 6.494, de 7 de dezembro de 1977, Art. 5:  A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida 
pelo estudante, deverá compatibilizar-se com o seu horário escolar e com o horário da parte em que 
venha a ocorrer o estágio .  
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espaço deve ser compatível com o horário de curso e não concomitante a ele. Outra 

limitação é que os cursos de Educação Física, por exemplo, não poderiam adotar a 

mesma medida, já que a prática profissional em escolas de Educação Básica é  

quase inexistente no curso noturno.   

          7.2.4 Avanços   

Quatro indicadores são destacados nesta categoria de avanços, além do que 

já foi evidenciado mediante a  concepção de estágio na primeira categoria.   

Um deles é fato de o estágio não ser previsto mais como disciplina ou mesmo 

associado a esta, como era o caso da disciplina Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado, onde se privilegiava uma organização e supervisão de estágio, 

geralmente em paralelo com o conteúdo de prática de ensino. (Campos, 1999)  

O estágio, na nova concepção, considerada como avanço, se caracteriza em 

momentos no currículo, em que o conteúdo de orientação e supervisão, são 

previstos, como espaços específicos.   

O que se prevê, em alguns cursos, são espaços de supervisão de estágio 

organizados em módulos, nos quais progressivamente são planejados atividades e 

procedimentos de planejamento para chegar a promover observações e participação 

em situações de aulas, bem como o exercício de regência. Promove-se uma 

progressão de atividades que indiquem igualmente uma progressão do 

conhecimento necessário para chegar à regência e avaliação desse momento em 

uma atitude científica de análise que será exigida até o último módulo.  

A nova estrutura que começou no ano passado, então, nós estamos na 
segunda turma com esta realidade, onde o estágio foi pensado em 
módulos. Então nós temos previsto estes módulos em horário de aula com 
encontro com os alunos, todos alunos, para que eles organizem as idas à 
escola, reflitam sobre o que eles vão fazer lá, elaborem roteiros de 
investigação e, com uma determinada freqüência, seja ela semanal ou 
quinzenal, esses alunos voltam a se encontrar  para discutir as questões 
do interior da escola. Esse espaço, no entanto, não é concebido como 
uma disciplina, ele é oferecido como módulo 1,2,3 e 4 de estágio, os 
alunos começam no terceiro semestre, é, isso porque o curso tem seis 
semestres mais eles começam com o módulo 1 a discutir questões de 
gestão da escola... (P 8)  
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Outro avanço considerado é quando se sugere que esse estágio não é mais 

configurado apenas como prática de ensino. Há outras possibilidades de vivências 

que caracterizam não só o ensino, mas também a articulação e a construção de 

conhecimentos na perspectiva de campo de conhecimento.  

..., os alunos têm que fazer, o que a gente chama de monografia para 
integralizar o estágio.  (P 12) 

...aplicam esses projetos de estágio que são desenvolvidos nas disciplinas 
e eles vão aplicar nas comunidades, nas escolas e nós avaliamos também, 
é... nós temos a preocupação com a formação científica também.  (P 4)   

Ainda como indicador de avanço, temos a condição de supervisão do estágio. 

Isso se traduz em um acompanhamento feito por um professor, assim como um 

orientador, um mediador de reflexões sobre a vivência realizada, o que é possível 

com a sistemática dos plantões ou módulos de estágio, conforme apresentado, o 

que é feito em horário de aula, em alguns casos, e fora do horário de aula, em 

plantões. Apresenta-se o estágio assim, como uma atividade curricular, distinta de 

uma disciplina.  

O quarto indicador de avanço sobre o que é legalmente estipulado na diretriz 

curricular é a mudança relativa ao início do estágio, ou seja, a partir da segunda 

metade do curso, condição que, supõe-se, dá ao aluno um respaldo, em relação a  

conhecimentos que favoreçam a fundamentação teórica para planejar a experiência 

do estágio. No entanto, será que essa condição, indicada como um avanço no que 

concerne à proposta de lei,  não indica um retrocesso, significando no currículo uma 

concepção de instrumentalização do estágio, no qual se espera um conhecimento 

prévio e prescritivo para a prática de ensino sob a forma de estágio?  

No próprio documento introdutório das diretrizes, considerou-se a concepção 

de estágio apropriada para iniciar-se no primeiro semestre dos  cursos. Indica-se 

que a partir do início do curso de formação, já é possível se deparar com uma 

realidade materializada na atuação do professor a ser articulada com a teoria nas 

disciplinas que compõem a dinâmica curricular. Não deixa de ser interessante haver 

uma modalidade de estágio que favoreça ao aluno o trânsito pela teoria, e uma 

oportunidade para que ela possa ser confrontada. Mas, novamente nos deparamos 

com um conflito, pois essa indicação de estágio pode ser também considerada 

prática como componente curricular, como já referido no primeiro indicador dessa 

apresentação de resultados. Dessa confusão, a única certeza é que essas ações 
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caracterizadas como estágio ou como prática como componente curricular, devem 

ser condizentes com as indicações legais. Sem desconsiderar o fato de que estas 

ações devem vir acompanhadas de reflexões, apontada como proposta de 

reformulação curricular que confere maior abrangência à prática e significado à 

formação de professores, como se defende.     

  7.3  A articulação entre teoria e prática no curso   

Realizamos esta análise, entendendo que a articulação entre teoria e prática 

é favorecida a partir do estabelecimento da prática prevista no currículo, seja sob as 

várias possibilidades de prática como componente curricular e como estágio 

supervisionado, seja em relação ao referencial de prática reflexiva que contribua 

para a perspectiva da profissionalização docente. No que diz respeito ao eixo de 

articulação teoria e prática no curso de licenciatura, 60 % dos professores 

entrevistados afirmam que essa relação acontece e 40% consideram que ocorre 

parcialmente durante o curso e/ou eventualmente, como relatado a seguir:  

...quando há essa articulação ela acontece meio que por acaso... é ruim 
que seja eventual, que aconteçam por acaso essas convergências, isso 
acho que é um fenômeno muito presente no meio da pedagogia, porque há 
uma disparidade muito grande entre os práticos da educação e os teóricos 
da educação.  (P 10)   

Do resultado, algumas questões foram ressaltadas para ser aqui discutida: 

concepção e formas , procedimentos e viabilidade e dificuldades de se promover 

a relação teoria e prática .   

            7.3.1 Concepção e formas    

A relação entre teoria e prática foi identificada mediante formas diferenciadas 

que  indicam igualmente uma concepção dicotômica que ainda não foi superada, e a 

concepção de articulação que se busca promover. No entanto, as formas relatadas, 
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ao se diferenciar e não encontrar um consenso mostram que a jornada está apenas 

começando.   

Existe ainda um privilégio da dimensão teórica no curso em relação à prática, 

o que sugere uma dissociação entre esses pólos. A teoria se destaca por ter de 

prescrever e normatizar a prática:  

Algumas disciplinas são exclusivamente teóricas, como na fisiologia, e a 
gente usa o conteúdo que eles estão tendo naquele semestre para 
desenvolver algumas atividades, que possam ser utilizadas na prática, de 
apoio à comunidade. Desde o início o aluno vai colocar a teoria que ele 
explicou e que ele vai exercer depois que sai da faculdade. (P 4)    

Referência clara do que encontramos em Tardif (2002), uma concepção saída 

do modelo de aplicação de conhecimento e, em Mizukami (2002), o que passa a ser 

definido como modelo de racionalidade técnica, que sugere a necessidade de 

adquirir conhecimentos a serem aplicados na prática. 

Enfatiza-se assim uma tendência de um currículo prescritivo no qual a teoria é 

que determina a prática que, por sua vez, deve-se constituir pela previsibilidade. Mas 

ainda há alguém que concebe que a prática docente é assim tão previsível?   

Nota-se que essa perspectiva determinista, responde ao currículo 

profissionalizante dos cursos em que profissões são cada vez mais valorizadas, 

devido as suas especializações, como é o caso da medicina. Se considerarmos a 

profissão do médico, como exemplo, ela se caracteriza por um conhecimento e uma 

base científica biomédica que a regula. . O médico é formado mediante um objeto de 

estudo definido e validado por uma ciência específica que lhe dá suporte, o que não 

ocorre com a formação do professor. Em razão disso, o médico é um profissional 

valorizado por seus conhecimentos prescritivos e determinantes seguros da prática. 

Ele deve cada vez mais aprofundar seus estudos a fim de direcionar sua prática por 

meio de procedimentos formalizados, o que, geralmente, é previsto e comprovado 

cientificamente para a erradicação da doença, por exemplo. Como encontramos em 

Sacristán e Pérez Gómez (1998) e Perrenoud (2001), o professor, em sua atuação, 

se depara com uma prática nada previsível, pelo contrário, há uma condição incerta 

que reveste a prática docente e descaracteriza determinismos e mesmo 

conhecimentos que, por sua vez, não podem garantir o controle dessas situações 

indeterminadas e singulares. Portanto, essa condição de a teoria prescrever a 

prática, que favorecerá a atuação do professor no curso de formação inicial, não tem 
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dado resultados satisfatórios, pois prever a prática é no mínimo insuficiente! Então, 

às vezes, o que a gente estuda teoricamente, o que deveria respaldar a prática, na 

verdade, na prática, não respalda como deveria (P 10).  

O que reforça, o, já explicitado neste estudo, antigo chavão: na prática a 

teoria é outra . Porque pensar a prática dessa forma, é pensar em uma 

previsibilidade que não condiz com a realidade e não favorece, de forma satisfatória, 

a transição da formação para a atuação.   

A condição imprevisível da prática deve ser resgatada no curso de formação, 

e o exercício que parece favorecer essa característica, aproximando o aluno do 

universo de atuação, não são as prescrições e a instrumentalização, o como fazer , 

mas a perspectiva de se questionar sempre o porquê e  para  quem se promove a 

prática. É importante levar a uma reflexão da prática que, por sua vez, deve ser 

explorada, ensejando uma análise desse momento, de forma a contextualizá-la e dar 

respostas ao que se pretendeu pesquisar, tentando exercitar um movimento de 

articulação entre teoria e prática, que seja condizente com uma prática reflexiva, de 

onde se espera, baseada na reflexão na ação e sobre a ação , superar a condição 

atual e transformar, criar, recriar a ação e, conseqüentemente, a própria prática.  

Contrapondo a concepção anterior, há indícios de uma forma de relação entre 

teoria e prática, em que a prática funciona como uma referência para entender,  

reafirmar ou recriar a teoria, o que pode sugerir um encaminhamento à articulação 

esperada.  

Não obstante isso, uma preocupação precisa ser manifestada, como foi 

alertado em Torres (1998), incorre-se na armadilha de privilegiar um pólo, nesse 

caso, pondo em evidência a prática e desconsiderando a teoria, assumindo um outro 

extremo, que igualmente deve ser evitado.   

Quando se indica, nos relatos dos professores, que essa prática tem sido 

privilegiada a fim de dar sentido à teoria, isso parece ir de encontro ao que se 

entende por articulação entre a teoria e a prática defendida.  

Não se deve priorizar a tendência teórica, nem a prática, mas assumir que 

ambas as dimensões devem ser implementadas no processo de formação, em que o 

confronto da realidade da prática imprime novas considerações e constatações 

teóricas, mediante a oportunidade de reflexão, podendo favorecer a reconstrução 

tanto de uma, quanto de outra, num exercício que deve ser promovido já na 

formação inicial e se estender por toda a formação na perspectiva do contínuo. 
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Essas formas de ênfase da teoria posta em prática e da prática que se torna 

teoria precisam ser superadas, como já referido em Gamboa (1995), indo além de 

uma inter-relação dinâmica e complexa desses pólos, em que um tenciona, 

confronta e contradiz o outro, buscando se justificar como práxis, em que se espera, 

entender, experimentar e alcançar no curso de formação profissional, transpondo a 

dicotomia teoria e prática para uma articulação dialética.   

          7.3.2 Procedimentos  

Nas respostas sobre estágio, pode-se destacar como realizam e viabilizam 

essa articulação entre teoria e prática. Dos procedimentos indicados, assinalamos a 

questão da prática reflexiva, referencial defendido e que passa a ser abordado como 

uma perspectiva no curso:  

Então, dentro dessa reestruturação, está-se tentando fazer exatamente 
isso, você traz a discussão na sala de aula, vai para a escola, traz de novo 
aquilo que foi feito na escola, reflete, na verdade que esse é o ideal, né? 
Essa é a meta que a gente tem para trabalhar de fato a práxis, trabalhar 
ação-reflexão-ação, essa ação transformadora, mas isso assim, a gente 
ainda está iniciando. (P 9)   

Quando o professor associa a intenção de alcançar a prática reflexiva 

mediada pela articulação entre teoria e prática, sugere que esse procedimento é 

alvo da reestruturação proposta no curso. Um procedimento se fundamenta na 

concepção de buscar a epistemologia da prática, em que esta seja referência para 

se adaptar, criar e recriar a teoria e conseqüentemente a própria prática. Uma 

prática que parta do conhecimento da ação e se recrie com a reflexão na e sobre 

essa ação, em um constante movimento dialético de ação-reflexão-ação, no qual se 

confrontem teoria e prática para construir conhecimento que seja alvo da formação 

contínua, que é exercitada já na formação inicial.   

Infere-se com isso que a intenção de alcançar a articulação entre teoria e 

prática, mediante a prática reflexiva, é uma necessidade que tem tornado consciente 

que a formação de professores ocorre em uma zona indeterminada e imprevisível 

que é a sua prática.  
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Na promoção da articulação entre teoria e prática, outros relatos merecem 

destaque: Eu acredito que todos os professores, principalmente, por exemplo, na 

disciplina de Cálculo, tentam articular onde isso cai, onde vai ser aplicado, como vai 

ser utilizado, qual a importância disso na vida dos alunos  (P10).  

Alguns professores sugerem tal preocupação, que se baseia em relacionar a 

teoria com a prática, tentando buscar respostas na prática sobre o que se 

estabelece na teoria, a fim de dar sentido ao que se promove em sala de aula como 

conteúdo de ensino. Nota-se um avanço em buscar dar sentido à teoria, para que 

esta não se caracterize como um discurso vazio e mostre que guarda relação com a 

prática. No entanto, o momento de justificar um pólo, no caso a teoria, em relação a 

outro, a prática, não parece promover modificações em nenhum desses universos o 

que pode sugerir novo conhecimento, alvo dessa articulação.   

O que se nota do relato destacado é que se espera justificar a teoria, baseada 

na prática, mas num discurso sobre a prática, mais uma vez diante de um ideal, que 

não deixa de se estabelecer como teoria. O que não deixa de ser importante no 

processo de formação inicial de professor, uma vez que a teoria favorece um saber 

teórico sobre a ação, traduzida em proposições que a fundamentam. Proposições 

variadas que levam à compreensão dos contextos sociais, culturais, históricos e 

organizacionais da ação, que se espera ressignificar e compreender. No entanto, 

não seria mais significativo se essas ações teorizadas pudessem ser 

experimentadas para se constatar seus fundamentos? Essa perspectiva da 

experimentação  é sugerida no relato a seguir:   

A gente tem tentado fazer uma articulação, buscando a intervenção, em 
algumas, em uma das disciplinas em que eu trabalho, nós fazemos essa, 
temos conseguido isso, levando os alunos até a escola, tentando 
estabelecer relação da prática com a teoria (P 2).    

Nesse relato se propõe experimentar situações, o que pode acontecer com o 

estágio, por exemplo, em que a prática promovida sirva de referência para revalidar 

a teoria, recriá-la, reforçando a teoria ou mesmo transformando-a. No entanto, essa 

experimentação só levará a constatações teóricas se vir precedida de reflexão,  

crítica e busca de proposições sobre o universo vivenciado, o que se reverte em 

teoria.  

Entendemos que é necessária uma fundamentação teórica para perguntar à 

prática, quando , por que e para que ela se estabelece. São questões 
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importantes para validar, para dar sentido ao que se constitui como conteúdo nas 

disciplinas, considerando que é o que se estabelece ainda como conhecimento 

prioritário no curso de formação inicial.  

É preciso considerar que a teoria se justifica por meio da prática, mas que 

esta também não se estabelece desprovida de teoria, nesse caso a articulação pode 

se dar quando se confrontam essas possibilidades, como se buscasse responder 

sempre: onde está a teoria da prática e a prática da teoria? Diante disso, os 

procedimentos que favorecem a articulação entre teoria e prática deve ocorrer 

prioritariamente mediante a pergunta e, conseqüentemente, a reflexão e a crítica 

que promovem as respostas. Respostas estas que se estabelecem para transformar 

o conhecimento da teoria e da prática em uma perspectiva de superar a 

fragmentação, com o objetivo de encontrar o que se entende por práxis e 

desenvolver uma epistemologia que dê suporte ao curso de graduação. Para tanto 

se elege a epistemologia da prática, focalizando a práxis na formação docente e de 

tentando encontrar a indissociabilidade da teoria e prática, por ser considerada 

atividade teórico prática, ou seja, guarda a especificidade da explicação, da 

contextualização e da ação que deverá ser confrontada, investigada, a fim de 

promover respostas que favoreçam uma nova ação e fundamentação, a qual poderá 

ser considerada como teoria. É bom frisar que o exercício de crítica, no processo de 

articulação entre teoria e prática, favorece o conhecimento para além do observável, 

tanto em relação a aspectos pedagógicos quanto em no que tange  à compreensão 

dos processos históricos e contextualizados que definem a ação e pelos quais se 

deve responder a fim de que sejam reestruturados. A reestruturação que se 

estabelece com base na crítica para busca de proposições, ou seja respostas para 

problemas da ação, o que se torna fundamental para caracterizar a epistemologia da 

prática aqui defendida.  

7.3.3 Dificuldades    

Quando se propõe analisar a prática, as respostas que se têm sugerem 

dificuldades, conforme já foi tratado no primeiro item desse capítulo, sobre a 

apresentação de resultados. 
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Novamente aludimos ao currículo da formação inicial que se estrutura em 

uma lógica disciplinar, prioritariamente. Ainda se privilegia a dissociação das 

disciplinas em teórica e prática nos cursos, algo que se evidencia tanto na estrutura 

apresentada quanto no discurso dos professores, o que é identificado por alguns 

como uma dificuldade. Uma indicação que, por si só, já aponta a necessidade de 

mudar esse panorama, para alcançar a tão propalada articulação entre teoria e 

prática.  

A limitação que leva a uma dissociação da teoria e da prática, pela própria 

constituição das disciplinas que compõem o curso, é identificada e associada a outro 

fator que advém dessa organização e a reforça, qual seja, a divisão dos professores 

em teóricos e práticos: ...há uma disparidade muito grande entre os práticos da 

educação e os teóricos da educação (P10). Nessa crítica podemos identificar, pela 

estrutura disciplinar dos cursos e dos professores que ressalta a dicotomia teórica e 

prática, um alerta ao problema da falta de comprometimento dos professores em 

assumir a articulação entre teoria e prática como necessidade e exercício docente 

para implementar o processo de formação profissional.  

...a gente tem mudado a metodologia, mas a articulação entre teoria e 
prática, acho que algumas vezes não se dá em função da própria falta de 
percepção do próprio professor que está ministrando a disciplina.  (P 2) 

...mas isso assim, a gente ainda está iniciando, quer dizer, falta um pouco 
mais da nossa própria integração, você sabe que horários para reunião é 
complicado, a gente precisaria exercitar mais até nossas atitudes... aí vai 
muito do perfil que a gente tem.  (P 9)   

Os relatos parecem indicar que deve haver um entendimento maior por parte 

dos professores do que vem a ser e de como se estabelecer a articulação entre 

teoria e prática, e principalmente do comprometimento revertido em ações que 

favoreçam essa relação como imprescindível. No entanto, a condição do 

compromisso docente, esbarrando em uma estrutura curricular que privilegia a 

dicotomia teoria e prática, não parece sustentar ações que consigam modificar esse 

panorama. Nota-se que esse problema estrutural do currículo deve ser pensado e 

alertado para que, aí sim, se promovam ações coerentes que resultem na 

articulação entre teoria e prática. Para além de discursos e denúncias dessa falácia 

do currículo, é necessário que se conceba um projeto que redefina a estrutura 

curricular, um projeto que seja originário de um  coletivo de professores que deverão 
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promover a prática docente em consonância com os princípios do eixo teoria e 

prática. É importante que se parta de uma decisão coletiva, da necessidade de 

mudar, para que as ações caminhem juntas.    

Essa mobilização coletiva para propor modificações na estrutura e tornar a 

ação coerente com o que se espera, esbarra em outro problema estrutural do curso 

de licenciatura, qual seja, o da remuneração e da jornada hora-aula em instituições 

particulares. Os professores, na maioria, estão na instituição em períodos definidos 

em hora-aula, e muitos, ao cumprir sua carga horária do dia, encerram também suas 

responsabilidades no que diz respeito às aulas e se deslocam, às vezes, até para 

outra instituição para uma outra jornada. Essa condição interpõe dificuldades de se 

estabelecer o corpo coletivo para projetar a reestruturação curricular, pois isso 

demandaria reuniões periódicas, discussões, estudos e propostas. Ao nos  

depararmos com uma estrutura que limita a ação do professor a horas-aula, 

pressupõe-se, mediante o que se entende como competência, que esse professor 

deve se colocar à disposição para ações pedagógicas fora do âmbito de sala de aula 

e no interior da universidade. Concordo com essa necessidade e acredito no esforço 

dos colegas para atender ao que é esperado. No entanto, a falta de recursos que 

incentivem que essa ação se estabeleça fora do horário de aula, seja de ordem 

econômica (definição de horas aulas para reuniões periódicas), pessoal (elogio) e/ou 

profissional (capacitação e reconhecimento acadêmico), por parte da administração 

das instituições, acaba gerando poucas ações efetivas para a reestruturação coletiva 

esperada e condizente com um projeto político pedagógico. A instituição, por sua 

vez, geralmente, espera receber mais dos professores, reclamando dessa condição 

de eles limitarem suas ações em horas-aula. Questiona-se: Será que a instituição 

tem procurado estabelecer um diálogo com seus docentes a esse respeito? Parece 

que o que se acredita é que todos estão ali para obedecer apenas, para seguir o que 

é prescrito, ou seja, exercer o ofício, e não para adaptar, para criar o novo, para 

mover-se, num exemplo de profissionalismo. Um profissionalismo que se percebe 

em instituições reconhecidas, pela coletividade de seus pares e responsáveis, da 

autonomia de decisão e de ação promovida com base na crítica e na análise de um 

contexto que se espera reconhecer e se possibilita mudar. É necessário que o 

profissionalismo na IES não se restrinja àqueles que estabelecem a função docente, 

mas também aos que, juntamente com eles, são responsáveis pelo funcionamento, 
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organização e gestão da instituição, não só no encalço do status, mas  da qualidade 

da formação educativa.  

Afinal, não é somente pela força da lei que se reestrutura o currículo, isso 

pode até constar de projeto, mas se este projeto não foi pensado e decidido em 

comum acordo entre os sujeitos que fazem a instituição de formação inicial, como 

prever qualquer movimento, qualquer ação de transformação  institucional? No 

máximo, as mudanças acontecem, isoladas, diante dos poucos que acreditam e 

ainda conseguem promover educação, dos tantos outros que seguem a situação tal 

como está, ou apenas esperam...                          
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Entendendo que a prática se configura pela ação em âmbito institucional 

(Sacristán, 1999) e que no curso de Licenciatura 

 
foco deste estudo , essa ação 

deve ser promovida, refletida e compreendida mediante a formação do professor, 

para que ele atue na escola de educação básica, considero que essa dimensão do 

currículo abrange outras possibilidades de ações, além da prática de ensino e do 

estágio supervisionado, como se pôde evidenciar na pesquisa de campo realizada 

neste estudo.   

Como visto, na Resolução CNE/CP 1/2002, encontramos a indicação da 

prática  baseada no referencial de currículo para o curso de formação de professores 

para a educação básica, em curso de graduação plena e  de licenciatura,  surgindo  

a figura da prática como componente curricular, a qual, nos pareceres que dão 

suporte à lei, é concebida como algo que extrapola a prática de ensino e que 

também se distingue do estágio supervisionado.  

No entanto, diante da maioria das manifestações dos docentes sobre as 

propostas de reestruturação dos currículos nos cinco cursos de licenciatura 

pesquisados, levando em conta os indicadores de prática como componente 

curricular e estágio supervisionado, nota-se uma dificuldade na adoção e 

entendimento do que vem a ser tal prática, confundindo e delimitando-a, geralmente, 

à ação do ensino nas escolas.   

Pode-se inferir disso que conceber a prática, como prevista no currículo do 

curso de formação de professor se torna um desafio, algo complexo, sem consenso 

sobre o entendimento e a apropriação das ações que definem tal prática.   

O projeto do curso em construção no qual se pretende formar professores 

para atuar na educação básica, promovendo conhecimentos por intermédio da 

pesquisa, do ensino e da extensão é o que deve traduzir essa prática.  

Conclui-se com base na proposição acima, que as oitocentas (800) horas de 

prática previstas como diretrizes curriculares na Resolução CNE/CP 2/2002, que 

devem ser trabalhadas no curso de formação de professores e restritas à prática de 

ensino e ao estágio curricular, além de diminuir a abrangência da prática, 

compromete a articulação entre esta e a teoria, como eixo que norteia o currículo do 

curso de formação de professores, alvo também desta pesquisa. 
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A articulação entre teoria e prática, que vem implícita na concepção de prática 

que querem as diretrizes, assumida nas formas de estágio e de prática como 

componente curricular, deve ser promovida e ensejada no curso, confrontada à 

teoria. Essa articulação está associada à perspectiva dialética prevista no texto de lei 

como processo de ação-reflexão-ação, ou o que aqui indiquei como prática reflexiva. 

Constata-se que nos cinco cursos pesquisados a articulação não tem sido 

incentivada em toda a dimensão dos respectivos currículos, em contraposição às 

afirmações de 60% dos professores que se manifestaram a respeito do alcance 

desse eixo no curso.     

Considero que quando se promove a prática confrontando-a ao 

conhecimento, que se traduz como teoria no currículo do curso, em relação a seus 

conteúdos programáticos disciplinares, conseqüentemente, se leva à articulação 

entre teoria e prática, perpassando o eixo previsto nas diretrizes curriculares.  

Essa proposição atende a indicação da prática de permear todas as 

disciplinas no curso, o que vai ocorrer como componente curricular, mas que só foi 

admitida em um dos cursos pesquisados, o de Educação Física.  

Portanto, quando se indicou neste trabalho, por 50% das declarações de 

docentes na pesquisa de campo, que não há compreensão do que é prática como 

componente curricular e da sua restrição à realização de prática de ensino 

predominantemente sob a forma de estágio, pôde-se verificar que há um trabalho 

com base na articulação entre teoria e prática apenas para esta ação, o que não 

poderia ser considerado como eixo 

 

que deve transpor todo o curso , mas sim 

como apêndice, pois se estenderia a uma parte, a um ou outro momento, em 

algumas disciplinas que promovem a ação de ensinar por parte dos futuros 

professores, como visto nos relatos dos seus formadores.  

Desse modo pode-se afirmar que essas oitocentas (800) horas de prática 

(Resolução CNE/CP 2/2002), indicada pela promoção de quatrocentas (400) horas 

de estágio curricular supervisionado e quatrocentas (400) horas de prática como 

componente curricular (mínimos necessários referenciados pela lei), devem ser 

pensadas e aplicadas na totalidade desta carga horária, sobre o eixo de articulação 

entre teoria e prática, imprimindo-lhe mais sentido e importância no curso, ao 

contrário do que notamos, uma vez que a maioria dos cursos, como citado, abarcam 

essas possibilidades em disciplinas de cunho pedagógico e de forma isolada. 
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Dividir as partes dessa prática, como faz a própria Resolução CNE/CP 

2/2002, é importante neste estudo para refletir a respeito delas e, isoladamente, 

indicar proposições. Saliento, no entanto, a interdependência de ambas as partes 

para refletir a concepção de prática reflexiva que ajuda a promover a 

profissionalização retratada no referencial teórico.  

O estágio, como se evidenciou neste estudo, é ainda concebido como 

explícito na manifestação de uma professora sobre seu curso, o de Matemática, 

como momento de constatação de uma realidade, como uma prática no sentido 

restrito à experiência, o que muitos autores há tempos já criticaram em busca de 

novas propostas (Campos 1999; Freitas, 1996; Pimenta 1995, Carvalho, 1987, 

1988).  

No entanto, as demais manifestações dos professores na pesquisa de campo 

vêm apontar uma nova concepção do estágio como prática reflexiva, que se enfatiza 

nos estudos de Campos (1999) e especificamente como campo de conhecimento 

em Pimenta e Lima (2005).   

As Novas Diretrizes Curriculares apontam para esta nova perspectiva de 

estágio, como campo de conhecimento, na compreensão das indicações do texto 

sobre prática na Resolução CNE/CP 1/2002. Isso parece  subsidiar iniciativas e 

perspectivas de ações hoje produzidas nos cursos, como verificamos nas 

declarações dos docentes em relação à categoria de concepção e avanços 

almejados para o estágio. Haja vista que tais declarações revelam intenções, visto 

que todos os cursos, na época da coleta de dados estavam iniciando as 

reestruturações curriculares propostas à luz das diretrizes curriculares previstas em 

Resolução. Infere-se assim que o encaminhamento para a nova concepção e 

configuração curricular de estágio parece ser a tônica dos discursos naqueles cursos 

em reestruturação.  

A perspectiva de ser o estágio campo de conhecimento coaduna-se com a 

perspectiva da prática reflexiva, na qual se encontra a práxis como momento 

privilegiado de articulação entre teoria e prática e que pode promover um exercício 

de profissionalização, para além da imitação de modelos baseada na racionalidade 

técnica, ou seja, promovendo um exercício de ação-reflexão que possa colaborar 

para revalidar a ação docente. O que acredito, indicar um exercício de 

profissionalização que se espera vislumbrar já na formação inicial. 
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Essa constatação de avanço, que indica uma aproximação da perspectiva de 

concepção do estágio em relação à prática reflexiva e como campo de 

conhecimento, em confronto com a categoria de problemas indicados nas 

manifestações docentes, sugere que ainda há muita dificuldade de romper com o 

modelo anterior. Há problemas de ordem estrutural, como a falta de supervisão 

adequada e in loco, a limitação para se realizar o estágio no ensino noturno e sob a 

forma de disciplina isolada e, ainda, a falta de entendimento e aceitação dos alunos 

sobre as novas propostas.  

Em contrapartida, às categorias encontradas como problemas, interpreto e 

trago à reflexão ainda (embora referido na pesquisa de campo como categoria de 

avanço), a questão do início do estágio na segunda metade do curso. Indicação que, 

a meu ver, reflete o problema da associação do estágio como atividade de término 

do curso (Campos, 1999).  

A própria Resolução CNE/CP 2/2002 indica que o estágio deve iniciar apenas 

após a segunda metade do curso23, o que parece contraditório ao que rege como 

prática na Resolução CNE/CP 1/2002, que a identifica como foco de formação 

privilegiado desde o começo do curso.   

Essa indicação, mesmo apontando a metade do curso e não o seu término 

para realização de estágio, que normalmente se caracterizava por se dar nos dois 

últimos semestres ou último ano de curso (Campos 1999), reforça a concepção de 

que a experiência não pode ser ensejada antes do mínimo conhecimento necessário 

da área que o aluno deve se apropriar para utilizar na prática. Como se a prática 

docente fosse prescrita nos primeiros anos da formação inicial, e garantisse, a partir 

da metade do curso, a complexidade da atuação propriamente dita, no estágio e, 

como egresso, no dia-a-dia do docente. Esquece-se que nesse caso, na atuação 

docente, há toda a singularidade de uma prática que a teoria, nos cursos de 

formação inicial, não conseguem alcançar. Disso se constata, logo no estágio, ou 

mesmo ao sair do curso de formação inicial, que a teoria aprendida, muitas vezes 

                                                

 

23 O Parecer CNE/CP 9/2001 defendia que o estágio deveria ocorrer no início do curso, o que foi 
revisto e modificado no Parecer CNE/CP 27/2001, que altera esse tempo para a segunda metade do 
curso. Já no Parecer CNE/CP 28/2001, encontramos algumas  justificativas para essa alteração (p. 
11), dentre elas a indicação de ser amparada pela lei 6.494/77 de estágio, no entanto, na leitura desta 
não se encontra nenhuma indicação a respeito do início do estágio. Ressalta-se neste parecer, que o 
que se espera é que não haja nem o aligeiramento nem a precarização desta prática, o que 
reforça o princípio da profissionalização, que ao contrário é desabonada na lei. É ainda citado, como 
período que favorece o coroamento formativo da relação teoria-prática , como uma conclusão de um 
ciclo que se promove na formação inicial.   
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não corresponde à prática.  Notei o predomínio dessa condução de estágio nos 

cursos de licenciatura pesquisados, atendendo à Resolução CNE/CP 2/2002, salvo 

o curso de Biologia que inicia seu estágio no terceiro semestre, justificando essa 

prática com a concepção indicada na Resolução CNE/CP 1/2002.  

Os projetos políticos pedagógicos dos cursos que previram o que rege a 

Resolução CNE/CP 2/2002, reformulados nos cursos pesquisados, no ímpeto de 

atender ao conteúdo das diretrizes curriculares, indicaram a segunda metade do 

curso como condição para início da realização do estágio, o que garante o 

atendimento à legislação para a boa avaliação do MEC no recredenciamento. 

Considera-se, no entanto, que a constatação do descompasso dessa indicação de 

início do estágio na lei, com a interpretação do que é prática, pode ser um 

argumento importante para reformulação do estágio e justificativa também para os 

cursos que pretendem iniciar esta prática de estágio antes da segunda metade do 

curso, sem prejuízo para esse processo de avaliação externa, uma vez que essa 

parece ser a única alavanca para alterar o pensar e o fazer na formação inicial do 

professor.  

Será mesmo que conceber e conduzir o estágio a partir da segunda metade 

do curso vai contribuir para alterar o que se entende por prática e lhe garantir maior 

significado no processo de formação do futuro professor, como as intenções da 

maioria dos docentes entrevistados neste estudo querem revelar?   

A alternativa discutida e defendida aqui, é a de utilizar esse momento da 

vivência de prática do estágio para associá-lo aos conteúdos do curso de formação 

inicial, quando se faz o confronto da teoria com a prática, a fim de promover 

conhecimento. A utilização do estágio deveria aparecer como ferramenta, podendo 

auxiliar no exercício de prática reflexiva e promoção de conhecimento, desde o início 

do  curso de formação inicial, uma vez que, defendendo ainda a formação como 

contínuo do futuro professor, há toda uma bagagem de conhecimento que ele traz 

de seu percurso no universo da educação básica sobre a figura do professor, a 

concepção de ensino, a sociedade, enfim, de um conhecimento que se pode 

implementar e/ou reestruturar. A proposta é que desde o início do curso, devido aos 

conteúdos de cada disciplina, se exercite o processo de ação-reflexão-ação, com 

base também na vivência do estágio, que poderá servir como campo privilegiado de 

conhecimento, mas não único. Enfatizando que o estágio na docência não se deve 

igualar ao estágio profissionalizante, pois que não vamos lidar com máquinas, para 
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as quais a prescrição garante resultado esperado, como em um estágio em 

Engenharia, mas vamos trabalhar com seres humanos, que são influenciados pela 

pluralidade cultural, dentro de um contexto social, de instituições em formação e em 

mudanças, no caso a escola, a qual se pretende auxiliar na ação de educar.   

Não obstante a necessidade de reconfigurar o estágio tendo em vista os 

conceito de prática das diretrizes curriculares para a formação de professores, nota-

se que a maior dificuldade de compreensão e promoção das 800 horas de prática no 

curso, como evidenciamos neste estudo, se relaciona mais com o entendimento da 

prática, como componente curricular, do que com o estágio, que é conhecido e 

tradicionalmente previsto  como prática.  

As quatrocentas (400) horas de prática como componente curricular 

relacionam-se com a formação/atuação de professores no âmbito de construção de 

um currículo que se implementa no decorrer dos anos, as quais integram o curso e 

são caracterizadas na formação inicial que enseja a licenciatura, como uma prática 

educativa que perpassa a dimensão pedagógica docente e deve promover, dentre 

outros aspectos, também o ensino. No entanto, essas ações que podem ser 

promovidas como prática como componente curricular, e que não dizem respeito 

apenas à prática de ensino,  podem e devem ser indicadas ainda como prática de 

laboratório,  de pesquisa, de clínica, situações simuladas, narrativas, etc. (incluem-

se aqui todas as práticas que  geram conhecimento esperado e previsto no currículo, 

além da simetria invertida ou isomorfismo, e que não precisam ser especificamente 

direcionadas à escola ou realizada nela).   

Sintetizando, o conceito de prática no curso de formação de professores 

 

licenciatura 

 

é aqui defendido pelo que se entende por prática como componente 

curricular: o  que se estende a toda ação e reflexão caracterizada pelo currículo, que 

defina a especificidade do curso quanto à atuação de professor, dentre elas o 

estágio supervisionado.   

Saliento que prática como componente curricular traduz intenções na 

perspectiva da prática reflexiva e que poderá, por sua vez valorizar e contribuir com 

a profissionalização docente.  

Do que se entende e do que se espera promover com as oitocentas (800) 

horas de prática no curso, um exemplo do que se quer conceber de prática como 

componente curricular e estágio supervisionado pode ser identificado a seguir: 
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No curso de formação de professores de Educação Física para atuar na 

escola de Educação Básica (licenciatura), quando se pensa a prática como 

componente curricular, pode-se encontrar maior facilidade em concebê-la na 

Didática, por exemplo, já que tradicionalmente essa disciplina está condicionada à 

prática (na ação do futuro professor). Pensar a prática na proposta da Fisiologia ou, 

no outro extremo, da Filosofia, parece mais complicado, pois essas áreas de 

conhecimento são tradicionalmente trabalhadas para priorizar a teoria. No entanto, 

diante da proposta de conceber em todas as disciplinas a prática como componente 

curricular, dar ensejo à diretriz curricular em aula,  é um desafio que, acredito, deve 

ser experimentado pelo formador docente como proposta de ensino e,  para o futuro 

professor, como possibilidade de implementar sua aprendizagem.   

Considero a disciplina Fisiologia, por exemplo, com o objetivo de promover o 

conhecimento geral sobre as alterações que ocorrem no corpo durante as atividades 

físicas e seus resultados em longo prazo, e a Filosofia, exercício de reflexão que tem 

como intenção prestigiar as atividades de pesquisa, crítica, criatividade e articulação 

de atitudes, de discursos e saberes, a ser implementado como currículo de formação 

docente na licenciatura em Educação Física. Para alcançar os objetivos dessas 

disciplinas, pode-se contar com a fundamentação teórica respaldada por pesquisas 

e conhecimentos institucionalizados a respeito, no entanto, defendo aqui a opção de 

trabalhar a prática como componente curricular e o estágio, auxiliando também  esse 

fim.   

Para promover a prática como componente curricular, na disciplina Fisiologia 

e mesmo na Filosofia, o formador de professor poderá estimular as ações para a 

resolução de problemas por parte dos futuros docentes; ações que poderão ser 

confrontadas com o conhecimento que se está estruturando no curso e foi abordado 

como referencial teórico a fim de buscar-lhe sentido e torná-lo significativo ao aluno, 

promovendo dessa maneira a articulação entre teoria e prática.   

A prática como componente curricular pode ser compreendida e encontrada 

no curso enquanto ações promovidas pelo formador de professor que podem, de um 

lado, favorecer um processo de mediação necessária com a teoria para a 

apropriação esperada de um conteúdo ou mesmo da sua transformação, como 

ainda, pode se dar como ações referentes ao ensino, por parte do aluno 

experimentando, refletindo e propondo ações assumindo sua condição de futuro 

professor. 
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A forma de prática que pretende viabilizar a aprendizagem do conteúdo da 

disciplina, diz respeito às ações que caracterizam o ensino da Fisiologia ou da 

Filosofia pelo formador de professores, em horário de aula. A seguir, um exemplo de 

um conteúdo de cada disciplina e a forma de trabalhar esta prática:  

O formador de professor no curso de formação, ao trabalhar o conteúdo da 

Fisiologia sobre as alterações que ocorrem no corpo durante as atividades físicas, 

poderá, além das noções teóricas que fundamentam esse estudo, propor ações por 

parte dos alunos que, de posse de informações conceituais sistematizadas, possam 

perceber, analisar e compreender as alterações que ocorrem no corpo durante e 

depois de atividades físicas, fazendo comparações com resultados de atletas, dentre 

outras ações e conceitos, o que poderá ser considerado como uma prática de 

laboratório.   

Se o formador de professor promover o conhecimento da fisiologia do 

exercício sobre a melhoria metabólica, além do referencial teórico trabalhado em 

aulas expositivas, não poderia prever a prática de atividade física, vivenciando um 

estímulo da qual se espera privilegiar essa condição, para levar à melhor 

apropriação do conceito?   

Em Filosofia, no entanto, tomando como exemplo o conteúdo da concepção 

de mundo, sociedade e educação, que rege o ensino, e que caracteriza a docência 

em Educação Física, podemos considerar uma prática de entrevista com 

professores, a fim de constatar as diferentes concepções que se podem depreender 

desses discursos, reconhecendo  e refletindo sobre tais concepções.  

De outro lado, a prática como componente curricular que prevê ações 

referentes ao ensino do futuro professor deve ser considerada pelo formador de 

professor e promovida diante de ações sugeridas que os levarão a vivenciar, discutir 

e refletir sobre o que deve ser feito para ensinar o conteúdo, seja em Fisiologia, seja 

em Filosofia, ou de qualquer outro conteúdo específico, por exemplo, em aulas de 

Educação Física, assumindo nesse caso a perspectiva de simetria invertida.    

Pode-se ainda, viabilizar a prática de ensino no próprio estágio 

supervisionado, levando o aluno, futuro professor, a se deparar com o conteúdo de 

Fisiologia ou de Filosofia na perspectiva do ensino, pela observação, participação ou 

regência de aulas na escola, além da reflexão que decorre de todas essas ações.  

Um exemplo de como promover conhecimentos, nestas disciplinas citadas, a 

partir do estágio, pode se tomar a partir da apresentação de conhecimentos 
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subsidiados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para Educação Física 

Escolar. Nos PCNs da Educação Física são trabalhadas noções teóricas de prática 

de ensino a partir de um estudo do conteúdo conhecimento de corpo, que pode ter 

sua concepção atrelada ao conteúdo trabalhado em Fisiologia, como em Filosofia, já 

que no primeiro se aborda o conteúdo de reconhecimento da estrutura e 

funcionamento desse corpo e na segunda, conteúdos de reconhecimento desse 

corpo no mundo. Conteúdos que poderão ser vivenciados a partir de práticas 

corporais que refletem esses conhecimentos e que, no momento do estágio, 

possibilita ao aluno confrontar tais noções com a atuação, que posteriormente 

poderá ser discutida no interior das disciplinas e viabilizar a implementação dessas e 

de outras práticas, bem como das teorias subjacentes nesse universo. Entendo que 

aí vai sempre existir uma correlação entre ação e reflexão, prática e teoria, possível 

de se estabelecer sobre  todos conteúdos da licenciatura em qualquer que seja a 

área, em qualquer disciplina, como no caso do exemplo do curso de Educação 

Física.    

Todas essas possibilidades que foram aqui apresentadas, consideradas 

prática como componente curricular, fazem parte do processo de formação inicial do 

professor que se depara com o conhecimento e com o ato de educar em situações 

de ensino no interior do currículo dos cursos de licenciatura. Uma prática veiculada 

para atender à diretriz curricular, baseada em resoluções de problemas, que 

promovam ações e reflexões, as quais precisam ser vividas e, que ainda devem ser 

registradas. Esses registros podem ser feitos em fichas específicas, em diário de 

classe, etc., para que seja documentada a prática, comprovando sua  realização. Os 

documentos poderão ser cobrados também para a avaliação e para o 

recredenciamento dos cursos, no entanto, não se espera que essa cobrança possa 

ser o único motivo que levará os responsáveis nos cursos, a buscar reformular seu 

currículo.  

Portanto, assume-se neste estudo que as oitocentas (800) horas de prática 

devem ser consideradas prática como componente curricular, abarcando todas as 

ações articuladas e reflexões contextualizadas, associadas e implementadas, 

mediante os conteúdos programáticos curriculares, dentre elas o próprio estágio 

supervisionado. Daí, a não concordância com a redação da Resolução 2/2002, que 

indica oitocentas (800) horas de prática e a dissocia de um lado, como componente 

curricular e, de outro, como estágio. Essa distinção vem dificultar o entendimento do 
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que vem a ser prática no curso, pois a separação indica que estágio não é 

componente curricular. Seria uma prática dissociada do currículo? Ou seria uma 

prática extra-curricular, como algumas instituições dizem promover?  Mesmo que 

haja controvérsias, o que se quer é apontar a abrangência dessa prática.  

Diante dos desdobramentos sobre o tema é possível ainda depreender que a 

prática, ou como se apropria aqui, prática como componente curricular, diz respeito a 

todo e qualquer  conteúdo  previsto nas áreas e disciplinas do curso que se quer 

construir como projeto de formação inicial de professor, já em seu início. Uma prática 

que guarda sua característica de interação e interdependência com a teoria, dentro 

de uma concepção dialética defendida neste estudo, que comporte a perspectiva de 

transpor o eixo de articulação teoria e prática e de promover a apropriação do saber, 

que faça valer o que convencionamos chamar de práxis.   

As oitocentas (800) horas de prática, previstas na Resolução CNE/CP 2/2002, 

por razão de desconhecimento, ou mesmo de resistência, como se pôde concluir 

sobre a maioria das manifestações docentes neste estudo, têm sido desprestigiadas 

em seu sentido e abrangência, sem alcançar uma sistematização que lhes dê 

suporte nos cursos. Parece que a maior preocupação dos gestores dos cursos de 

formação de professores é a adoção de mecanismos para comprovar a realização 

da carga horária de prática por meio de um registro. No entanto, não sabem muito 

bem o que fazer, porque mostram muitas vezes que não entenderam, não 

aceitaram, não se apropriaram da nova concepção de prática, o que se pôde 

constatar nas primeiras reuniões que acompanhei como membro da Comissão de 

Licenciatura juntamente com os coordenadores de cursos na instituição de ensino 

pesquisada. Ressaltando que essa reunião se justificou por essas divergências, no 

intuito de buscar melhor compreensão das diretrizes e implementar políticas para a 

formação de professores na universidade em questão.  

Em alguns casos específicos, quando se discutiu como está sendo a 

implementação da prática como componente curricular nos cursos, com dois 

coordenadores entrevistados, pôde-se perceber que eles entendem que existe uma 

indicação legal de que é preciso fazer diferente, mas que preferem que isso seja 

feito evitando grandes alterações. Nesse raciocínio é muito mais fácil deixar para 

aqueles formadores de professores que têm competência pedagógica, 

pressupostamente garantida pela formação específica, dar conta do recado de 

reestruturar a prática, como ainda se privilegia na maioria dos cursos pesquisados.   
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Não obstante isso, o arranjo é feito, faz prática quem pode! Teóricos de um 

lado, práticos de outro, nos cursos de licenciatura pesquisados, a ênfase, mesmo 

que se discurse o contrário, parece ainda recair no conhecimento prescritivo de uma 

prática, pois as iniciativas contrárias são pouco experimentadas, refletidas, quem 

espera,  transformadas!   

Que nova concepção de prática é essa, que se basta a algumas poucas 

disciplinas que por tradição já a implementavam? Parece, infelizmente, continuar ser 

a mesma prática que passou a ser criticada diante dos teóricos de educação, 

ressentida do status menor que lhe cabe no curso de licenciatura, que mesmo 

ressaltada nos discursos teóricos e na indicação legal não se legitima como deveria 

ser: prática institucionalizada e valorizada, da ação incerta, indeterminada e 

complexa de ser professor!   

Este estudo contou com uma amostra, que estatisticamente pode não ser 

parâmetro para generalizações, mas põe em contato com uma realidade em que se 

reconhecem problemas e favorece pensar possibilidades para avançarmos sobre o 

entendimento e adoção da prática no contexto da formação inicial de professores.  

Ademais, teremos de trocar as lentes para corrigir o olhar míope que restringe 

a força da prática na formação de professor em cursos de licenciatura. Uma prática 

que personaliza ações que definem a profissionalização do professor. Prática que 

ainda está distante da defendida no referencial teórico deste estudo, que garanta um 

status e reconhecimento social desse profissional.   

Podemos enxergar algumas poucas e boas iniciativas de alguns formadores 

de professores, constatadas nas manifestações de alguns docentes na instituição 

pesquisada. Formadores de professores que se comprometem e buscam contribuir 

para um panorama que dignifique a formação inicial e conseqüentemente enalteçam 

a formação do futuro professor, autor responsável e comprometido com sua ação. 

Esses professores formadores têm encontrado nas reformas curriculares subsídios, 

como no caso da proposta de alguns dos cursos aqui pesquisados, em que a 

reestruturação que tem sido implementada ocorre no contexto de uma reflexão 

coletiva e de uma autonomia experimentada pelos que promovem ações que 

vislumbrem uma nova profissionalização para futuros professores.  

Afinal, só se começa o novo pela aceitação e apropriação de uma idéia! 

Talvez nosso primeiro passo na implementação de mais ações adequadas ao 
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proposto como prática para o curso de licenciatura dependa inicialmente da 

elucidação e apropriação desse conceito.  

Pretendo ter deixado aqui uma reflexão, mesmo que ela, como dito na 

introdução deste estudo, possa ser compreendida como provocação, no entanto, 

espero que tenha servido para angariar companheiros de viagem.   

Para os que estão comigo neste barco, há o consolo de que já partimos e 

talvez, nesta navegação, possamos encontrar novos horizontes.                             
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PESQUISA DE CAMPO:  

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS E PRÉ-ANÁLISE   

I) PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  

P1)  O nosso entendimento aqui na Educação Física, até pela discussão que a 
gente vem tendo do projeto pedagógico a, prática, a gente procura não dissociar, 
não dicotomizar a idéia de prática e teoria, então a gente, costuma tratar como 
vivência 

 

e a vivência assume momentos como participação de regência e.. 
numa aula de prática de ensino, uma aula de didática, então a gente procura 
trabalhar nossos alunos para que ele tenha uma participação efetiva  nas nossas 
aulas, talvez, e a gente inclui de uma forma, até burocrática, mas a gente explicita  
isso para demonstrar que o que está sendo solicitado como prática está sendo 
atendido.  

P2) É... eu entendo que cada disciplina deve ser responsável pela, éé.. articulação 
entre os conhecimentos que ela trabalha e o desenvolvimento desses 
conhecimentos, lá na prática que o aluno vai exercer profissionalmente. Então, é a 
partir dessa nova proposta, a gente, ficou mais claro que todas as disciplinas do 
currículo devem fazer essa prática como componente curricular, não apenas as 
disciplinas entendidas como as práticas, né? acho que isso foi um grande avanço, 
um grande avanço deles para que seja efetivado.  

P3) É muito importante para gente, todo o curso de biologia está baseado nas 
atividades práticas. E nós principalmente na área de Licenciatura, damos 
prioridade total para as atividades práticas. Nossos  alunos fazem várias 
atividades. Vão para as escolas fazer trabalho desde o primeiro ano e nós damos 
todo o apoio, todo o suporte e a supervisão dos estágios. È bem interessante os 
trabalhos que eles desenvolvem, e a gente têm de estar atuando assim, tem de 
estar super atualizada e estar correndo atrás sempre para estar podendo deixar  
esta prática prevalecer durante todo o curso.  

P4) Olha, uma das atividades que a gente faz aqui no curso de Licenciatura, essa 
prática é vista  desde o início do curso deles. Esses alunos já entram na prática da 
docência desde o primeiro semestre. Como que a agente desenvolve essas 
atividades? Nós sugerimos  que eles vão, dentro das disciplinas específicas do 
curso deles, elaborar algum tipo de atividade, algum tipo de dinâmica que possa 
nortear depois da  vida dele na carreira docente. Então por exemplo, se eles estão 
na aula de biologia celular, nós trabalhamos em conjunto com alguns professores 
para estar montando alguns modelos didáticos que possa utilizar para aula deles. 
E além disso, as disciplinas de Prática de ensino que a gente tem  no curso, nós 
utilizamos desses modelos que sejam preparados anteriormente, ou que nós 
preparamos no momento e eles dão - o que a gente chama de aula piloto, então 
isso ocorre no segundo ano de faculdade ou no terceiro ano. Os alunos vão dar 
aulas nos colégios que são conveniados, aulas piloto. Eles têm um semestre para 
elaborar essas aulas, e no último dois meses do semestre nós marcamos essas 
aulas lá no colégio, com os alunos desse colégio, e os alunos vão dar aula para 
essa turma que pode ser do ensino fundamental -  segundo ano e Médio no 
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terceiro. E depois além dessa atividade de prática mesmo, os alunos ainda 
desenvolvem projetos integrados, no último ano do curso, o projeto integrado em 
educação ambiental. Então eles vão desenvolver projetos e aplicar na 
comunidade, usando essa prática que ele desenvolveu para preparar uma aula, 
então eles vão  preparar atividades dinâmicas para esse projeto e, e no segundo 
semestre do último ano eles  tem o projeto integrado em educação para a saúde. 
Onde além de desenvolver projeto na área da saúde, eles também desenvolvem 
campanhas de saúde né, e vão trabalhar com questões assim, que são 
importantes para a prática, assim, a ética do professor, a propaganda enganosa, 
uma  coisa que é muito veiculada, como o professor tem que trabalhar a 
informação em cima de propagandas que possam ter o cunho enganoso, em 
relação a alimentos, medicamentos, então essa também é uma preocupação 
nossa. Desde o início do curso deles, aí então essas atividades  vão se tornando 
mais complexas a cada semestre e eles vão agregando novas didáticas a essa 
prática deles que começa em cada semestre de curso.  

(TEM DISCIPLINAS ESPECÍFICAS?)   

Tem a disciplina específica que trabalha esses projetos, a Prática de ensino: 
aprender e ensinar ciências, então no primeiro e segundo semestre tem essa 
disciplina, então essa disciplina que  norteia essa prática docente. E a partir do 
segundo semestre a disciplina se denomina prática de ensino, aí sim, prática de 
ensino em ciências que trabalha o segundo ano do curso, no ensino fundamental 
e Prática de Ensino em biologia que trabalha o terceiro ano do curso no ensino 
médio, por último, no último ano, eles tem o projeto integrado de educação 
ambiental e projeto integrado em educação para a saúde no oitavo. Então todo 
semestre existe uma disciplina que vai nortear a discussão, então ela vai fazer a 
interdisciplinaridade com as demais - naquele semestre.  

P5) A prática de ensino? Bom o nosso curso está em eterna reestruturação, nós 
fizemos um projeto pedagógico e em cima dele, a partir da vivência dos alunos, a 
gente faz um seminário e discute as coisas que a gente está achando boa, as 
coisas que não estão  em cima disso a gente vai reformulando a prática 
pedagógica. Então nós temos, no currículo, várias disciplinas que chamam 
projetos  e que os alunos desenvolvem, planejam e desenvolvem - o projeto e 
resultados, não só academicamente na sala de aula, mas nos congressos 
também. E a gente tem se esforçado muito para fugir da parte  de exposição, que 
as vezes o professor utiliza recursos modernos mas dá uma aula antiquada e 
ineficaz, não basta ter um data-show. Então a gente procura discutir muito com os 
colegas, com os grupos, então isso é um trabalho que a coordenação faz muito 
bem feito, para tentar melhorar não só os aspectos metodológicos do curso e 
mais, inclusive os de avaliação.   

P6) Bom, me parece que essas diretrizes elas estão vindo a contribuir para que 
uma Licenciatura se pense como Licenciatura desde o primeiro ano, e, portanto 
sem aquela clássica distinção de uma formação teórica do bacharel e depois na 
formação exógena, ou seja,  partir de fora para  ensino, parece teoricamente 
positivo, e é, e me parece que em alguns cursos de Filosofia isso tem funcionado, 
no sentido como nosso, por ex aqui, no sentido que  nossos próprios professores 
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de filosofia, as vezes até num sistema de rodízio, digamos assim, em que todos 
os professores possam estar  participando do trabalho de estágio e em uma 
discussão de prática de forma geral né, então todas as disciplinas devem prever 
de alguma forma algum tipo de encaminhamento dos alunos para como essas 
questões podem ser tratadas depois na vida profissional enquanto professores, 
mas por outro lado também, há uma série de atividades formais que vai desde a  
didática, a filosofia da educação que no nosso caso tem didática, tem estrutura e 
funcionamento, essas coisas, que sejam também assumidas pelos professores 
que são especialistas também nas áreas duras da filosofia, mas também por ser 
professores e por poderem ter conhecimento e formação sobre isso, eles vão 
poder informar também essas outras atividades de uma maneira mais filosófica. 
Então no curso da UNIMEP, nós fizemos uma luta muito grande para tirar, tirar 
mesmo, todos os professores que vinham da pedagogia. Olha o curso da Filosofia 
vai assumir isso, tem competência, tem gente formada, tinha gente formada em 
Educação, inclusive em ensino de filosofia, nós tínhamos um grupo de pesquisa 
muito grande, várias publicações, a gente pode tocar isso de maneira mais clara. 
Então às vezes o problema está um pouco nessa, onde o corpo  docente está 
menos ligado a esta questão da prática de ensino, por tradição ou por 
competência mesmo, aí o discurso é meio difícil, mas aí  a diretriz aponta 
claramente para que o próprio corpo docente do curso de filosofia assuma como 
própria essa atividade, em delegar isso para especialistas que vem de fora.  

P7) Então, no caso específico do curso de filosofia, nós temos enfrentado uma 
série de dificuldades, no caso, com o relacionamento com a prática, né, na 
concepção dentro do, do projeto, porque, porque, as experiências  anteriores, da 
qual nós partimos são de relegar essa experiência para um segundo plano. De 
fato a revisão do lugar da disciplina Prática de Ensino, dentro  de um curso de 
filosofia, veio como conseqüência muito mais de uma demanda dos alunos do que 
de uma demanda externa, por causa da, da, informação, da existência de uma 
informação frente as diretrizes. A, talvez vale a pena fazer um pequeno 
esclarecimento, porque nós éramos uma Licenciatura que não formava 
professores, porque não havia mercado de trabalho na docência em filosofia, só  a 
partir da constituição desse mercado de trabalho que isso passa a se tornar um, 
um tema central dentro do curso, né. Então a nossa experiência é bastante nova 
em colocar no centro do curso a, a formação de docentes. Bom nesse sentido, é 
necessário que se coloque um comentário sobre a prática de ensino, ela tem se 
dado, a, de maneira  insuficiente, porque o grande  pressuposto seria um contato 
mais estreito com o espaço de atuação nessa formação. Nosso acompanhamento 
é um acompanhamento feito muito à distância e, e, muito a partir do retorno feito 
com os alunos. De fato não se constitui como uma teoria e prática , se constitui 
como um debate a respeito de algumas experiências, mas transita muito pela 
teoria, não se efetiva  como uma disciplina de prática, o que é um, na filosofia, 
isso é um risco muito grande, a gente tem uma tendência muito forte a debater o 
ensino da filosofia do ponto de vista da teoria e não da prática. Do ponto de vista  
da construção da própria identidade da filosofia e não do ponto de vista da própria 
prática docente. Então nesse sentido, o , a experiência do curso, é uma 
experiência que tem muito a oferecer ainda, não é uma resolução fácil  

P8) No curso de pedagogia, a prática, ela tá aliada a algumas disciplinas, eéé, 
especialmente as disciplinas da área de metodologia de ensino, o que eu entendo 
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que  favorece a confusão entre prática como componente curricular e prática de 
ensino. È, dessa maneira que eu entendo que  está no curso e que acaba nos 
remetendo para a maneira que está estruturada, então as quatrocentas horas de 
prática como componente curricular elas não estão vinculadas ou diluídas em toda 
a matriz curricular, mas especialmente nas disciplinas que tem um caráter prático. 
Então eu acho que o curso ainda tá preso à idéia de que prática é o exercício 
metodológico de uma determinada disciplina.    

(ACONTECE NAS DISCIPLINAS PRÁTICA E É COBRADO COMO?) 
Inclusive essas disciplinas, elas acabam sendo articuladas a uma estrutura que 
agora está sendo modificada no curso que se aliam à horas de estágio. Então, éé, 
e mais uma vez acho que isso reforça o entendimento que a prática está sendo 
concebida como uma prática de ensino mesmo. É, então nós temos a disciplina 
que inclusive tem a denominação de prática de ensino: matemática, Prática de 
Ensino II: história, essas  disciplinas trabalham em sala de aula com alguns 
componentes específicos, então matemática, história e levam o, o, tem como 
requisito o desenvolvimento de algumas atividades práticas, atividades de 
pesquisa em escolas, éé, e aí esse trabalho gera algumas horas de estágio.  

P9) O estágio ele é extremamente importante dentro de um curso de formação de 
professores, acho que de uma maneira geral há sempre essa necessidade do 
aluno vivenciar e se sentir dentro desse ambiente escolar, então isso é 
fundamental. O grande problema é sempre estruturar isso , né? de uma forma que 
a gente perceba de fato uma atuação desse estagiário. A gente vê que grande 
parte trabalha, há pouca disponibilidade para ficar, dispor a ter essa vivência 
maior na escola, pois a escola muda, constantemente, então o aluno deveria tar 
indo mesmo  diariamente. Então esse horário é pouco livre ele compõe como ele 
pode agora, trabalhamos aqui no curso com duas grades, a antiga que o estágio 
começou desde o 1º semestre e que, assim, por um lado, porque desde o início a 
gente  tem a possibilidade de inserir esse aluno num campo, trazer discussão 
enfim, ele tá vivenciando mais, por outro lado, há uma imaturidade, muito pouco 
recurso conceitual, até uma imaturidade mesmo no sentido psicológico, se ele não 
se vê como um profissional, tá entrando agora. Com a reestruturação o estágio 
começou no terceiro semestre, eu acho mais prudente, acho que aí já passou um 
ano, ele já tem uma certa bagagem que ele se dedica e ele pode tar nesse início, 
antes de ir  mesmo na escola fazendo as atividades complementares porque ele 
tá com essa nova reestruturação, veio essa portaria do MEC e eles tem essas 
horas de atividades complementares para cumprir, então eles podem estar desde 
o primeiro semestre fazendo, desde congresso, um trabalho mais pontual que o 
professor encaminha para sala de aula, ou mesmo voltado para gestão, então ele 
tem experiências mais práticas e pontuais, que ele joga para atividades 
complementares, o estágio é algo mais continuado, no terceiro semestre é mais 
interessante. No termo de supervisão, também foi um avanço, porque nós 
conseguimos fazer no horário, o supervisor no horário de aula, porque na grade 
antiga, que é meu caso, nesse horário que acompanho, não incorpora esse 
horário como horário a cumprir, a não ser que esteja apertado. No final de 
semestre há necessidade de entregar um relatório, né? porque as horas, são 
aceitas mediante um relatório crítico. Porquê relatório crítico? Porque o aluno tem 
que fazer uma reflexão. Quando ele ta iniciando ele vai mesmo como observador, 
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mas esse olhar de observador tem de estar direcionado para uma discussão 
teórica, então a gente procura que ele  mostra seu plano  de intenção, o que é 
exatamente que ele quer observar. Então ele vai mais ou menos com um olhar 
focado, à medida que ele vai avançando no estágio e curso também, vai atuando 
um pouco mais, dependendo também da escola. Há escolas que são mais 
dispostas, mas há escolas que barram, onde os professores não atuam nada. 
Depende muito da escola da direção etc, A idéia é que ele passe de um simples 
observador, crítico  lógico, fazendo essas análises até chegar  a uma atuação, 
algo que ele possa tar interagindo com as crianças, fazendo um plano, 
trabalhando, mas sempre com supervisão do professor. 
À medida que vai avançando no curso também vai ficando mais crítico.  

P10) Tem toda uma fundamentação legal para isso, desde a LDB e tudo mais, a, 
agora eu vejo ali, primeiro parto do princípio que a prática é um elemento 
fundamental, o projeto original da LDB, projeto 1258c é, ele tinha essa dimensão 
de integração teoria e prática com uma versão um pouco diferente do que foi 
aprovado é o que se está realizando. Essa provação final é o que se está 
realizando. Ahh, ele tá assim, primeiro que há uma carga de certa maneira 
excessiva de prática, ah, não excessiva porque seria demais, mas porque a gente 
percebe que as pessoas criam mecanismos para cumprir essa prática sem 
cumprir ela efetivamente né? E isso eu imagino que pode gerar, ah, num certo 
sentido uma, o que eu vou chamar de uma certa contaminação, que acho que não 
é o melhor termo, mas da parte que é de fato programada né? O que a gente 
percebe em boa parte dos alunos, é uma correria pelo estágio, pela prática sem 
aproveitar de fato o que isso tem, né? Então aí eu atribuo de certa maneira, a 
várias coisas, talvez a principal delas seja, esse elemento foi mantido na 
legislação atual e outros componentes dessa legislação que estava no projeto 
original acabaram sendo, desfalcados, caíram na tramitação.  

P11) No curso de Matemática, desde quando entrou essa nova diretriz nós temos 
pensado em colocar como prática como componente curricular em cada disciplina 
porque seria importante para os alunos, desde o primeiro semestre, e tendo 
contato com a sua prática de ensino. A forma como eles vão fazer para dar o 
conteúdo, ou quanto à metodologia de ensino, por exemplo tem uma disciplina 
que eu leciono que é Educação aplicada a matemática, nessa disciplina  a gente  
desenvolve projeto interdisciplinar onde eles tem que encontrar software livres, 
principalmente que não tenha custos para a escola, para que ele possa  aplicar 
algum conteúdo matemático, aí é muito interessante o trabalho que eles 
desenvolvem eles acham muito interessante, já pedi a opinião deles sobre isso e 
eles acham muito importante porque daí eles estão  tendo contato, eles tem que ir 
para frente para falar sobre seu projeto, então já começam a ter contato com a 
prática de ser professor.  

P12) Eu acho que em especial, no curso de Matemática, eu acho que ela é muito 
importante, né? Porque a gente sabe que nós temos problemas sérios  
principalmente com  o ensino de Matemática no Ensino Fundamental e Médio. Eu 
acho que, tem que ser um olhar voltado especialmente para esse conteúdo que é 
ministrado nessas séries iniciais e assim, eu enxergo que os professores, eu acho 
que eles deveriam passar por uma capacitação, né? que é extremamente 
importante. Porque se a gente fizer um levantamento, a gente vai ver que a 
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maioria dos professores, são professores que vieram de Bacharelado, ou são 
professores que trabalham no mercado de trabalho, então não tem um contato 
direto com a parte da Licenciatura, exceto os professores da área da Educação. 
Principalmente aqui na Metodista, então você tem professores de física 
ministrando algumas horas, não que não tenha na grade, mas ministrando 
algumas aulas, talvez esse fato venha a complicar o curso, mas eu acho que a 
prática ela deve ser abordada ao longo do curso, deve ter atenção especial por 
parte dos professores que ministram essa disciplina e sempre quando falar de um 
conteúdo, criar um paralelo de como esse conteúdo é, é, abordado, né? No 
ensino fundamental e médio, aonde ele é abordado no ensino fundamental e 
médio, aonde ele é abordado e uma técnica específica de abordar porque a gente 
sabe que quando se fala em matemática, você tem teoria  de jogos, você pode 
usar software, Então, se sabe, você pode usar, por exemplo, tal conteúdo eu 
abordo em tal momento do ensino Médio, então o que vocês acham, será que se 
eu usasse um software, tornaria mais fácil um conceito para crianças E dentre as 
metodologias, discutir com os alunos qual seria  melhor metodologia para abordar 
o tema, né?  

ANÁLISE  

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  

1) Interpretação/definição:  

   
Manifestação Frequência 
Vivência 01 
Atividade 02 
Atividade onde se inclui o estágio: 
... tem como requisito o desenvolvimento de algumas 

atividades práticas, atividades de pesquisa em escolas, éé, e 
aí esse trabalho gera algumas horas de estágio (8)  Nossos 
alunos fazem várias atividades. Vão para as escolas fazer 
trabalho desde o primeiro ano e nós damos todo o apoio, todo 
o suporte e a supervisão dos estágios (3) 

02 

Prática de ensino 
A prática de ensino?   
Esses alunos já entram na prática da docência desde o 

primeiro semestre (8) 
exercício metodológico de uma determinada disciplina ... Ée 

então nós temos a disciplina que inclusive tem a 
denominação de Prática de ensino (8)  

No curso de pedagogia a prática ela ta aliada a algumas 
disciplinas, eéé, especialmente as disciplinas da área da 
metodologia de ensino, o que eu entendo que favorece a 
confusão entre prática como componente curricular e prática 
de ensino (8)  

No curso de ..., desde quando entrou essa nova diretriz nós 
temos pensado em colocar como prática como componente 
curricular em cada disciplina porque seria importante para os 

07 
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alunos, desde o primeiro semestre, e tendo contato com a 
sua prática de ensino (11) 
Prática elemento articulador de teoria e prática:  

O nosso entendimento aqui na ..., até pela discussão que a 
gente vem tendo do projeto pedagógico a prática, a gente 
procura não dicotomizar a idéia de prática e teoria, então a 
gente costuma tratar como vivência (1) 

02 

   

2) Característica 
Favorece a articulação dos conhecimentos disciplinar com 
conhecimentos da prática profissional 
Norteia a carreira docente  

todas as disciplinas devem prever de alguma forma algum 
tipo de encaminhamento dos alunos para como essas 
questões podem ser tratadas depois na vida profissional 
enquanto professores (6) 
... Esses alunos já entram na prática da docência desde o 

primeiro semestre. Como a gente desenvolve essas 
atividades? Nós sugerimos que eles vão, dentro das 
disciplinas específicas do curso deles, elaborar algum tipo de 
atividade, algum tipo de dinâmica que possa nortear depois 
da vida dele na carreira docente (4) 

Freqüência    

2 

Acontece desde o início do curso  1º semestre 2 
Acontece em disciplinas específicas e/ou nas disciplinas 
Prática de Ensino, ou ainda nas disciplinas de caráter prático: 
Tem a disciplina específica que trabalha esses projetos, a 

Prática de ensino: aprender e ensinar ciências, então no 
primeiro e segundo semestre tem essa disciplina, então é 
essa disciplina que  norteia essa prática docente. E a partir do 
segundo semestre, a disciplina se denomina Prática de 
Ensino, aí sim Prática de Ensino em ciências que trabalha o 
segundo ano do curso, no Ensino Fundamental e Prática de 
Ensino em Biologia que trabalha o terceiro ano do curso e o 
Ensino Médio, e por último, no último  ano, eles tem o Projeto 
Integrado de Educação Ambiental e Projeto Integrado em 
Educação para a Saúde no oitavo. Então todo semestre 
existe uma disciplina que vai nortear a discussão, então ela 
vai fazer a interdisciplinaridade com as demais naquele 
semestre. (4)  

No curso ... a prática ela ta aliada a algumas disciplinas, éé, 
especialmente as disciplinas da área da metodologia de 
ensino, o que eu entendo que favorece a confusão entre 
prática como componente curricular e prática de ensino (8)  

É, dessa maneira que eu entendo que  ta no curso e que 
acaba nos remetendo para a maneira que está estruturada, 
então as quatrocentas horas de prática como componente 
curricular elas não estão vinculadas ou diluídas em toda a 
matriz curricular, mas especialmente nas disciplinas que tem 
um caráter prático. Então eu acho que o curso ainda ta preso 

3 
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a idéia de que prática é o exercício metodológico de uma 
determinada disciplina. (8)     

Desenvolvida em todas disciplinas (contradiz anterior) 
Então, éé, a partir dessa nova proposta, a gente, ficou mais 

claro que todas as disciplinas do currículo devem fazer essa 
prática como componente curricular, não apenas as 
disciplinas entendidas como as práticas, né? Acho que isso 
foi um grande avanço. (2)  

01 

Desenvolvida em forma de projetos interdisciplinar: 
...os alunos ainda desenvolvem projetos integrados que no 

último ano do curso tem, o projeto integrado em educação 
ambiental. Então eles vão desenvolver projetos e aplicar na 
comunidade, usando essa prática que ele desenvolveu para 
preparar uma aula, então eles vão  preparar atividades 
dinâmicas para esse projeto e, e no segundo semestre do 
último ano eles  tem o projeto integrado em educação para a 
saúde. Onde além de desenvolver projeto na área da saúde, 
eles também desenvolvem campanhas de saúde né, e vão 
trabalhar com questões assim, que são importantes para a 
prática, assim, a ética do professor, a propaganda enganosa, 
uma  coisa que é muito veiculada, como o professor tem que 
trabalhar a informação encima de propagandas que possam 
ter o cunho enganoso, em relação a alimentos, 
medicamentos, então essa também é uma preocupação 
nossa. (4) 

02 

 

3) Formas 
Aulas piloto 
Projetos integrados aplicados na comunidade 
Atividade de participação e regência 
Observação  
O estágio 
Discussão, análise e reflexão de prática e metodologia de ensino 
Desenvolvimento de projetos, planejamentos, campanhas e aplicação 
Monitoria 
Exposição de trabalhos  

4) Problemas e/ou dificuldades  

Professor de área de conhecimento específico de cunho científico e não 
pedagógico: 
...então, às vezes o problema está um pouco nessa, onde o corpo docente está 

menos ligado a esta questão da prática de ensino, por tradição ou por 
competência mesmo, aí o discurso é meio difícil (6) 
Professor formado Bacharelado:  

Porque se a gente fizer um levantamento a gente vai ver que a maioria dos 
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professores, são professores que vieram de Bacharelado, ou são professores 
que trabalham no mercado de trabalho, então não tem um contato direto com a 
parte da Licenciatura, exceto os professores da área da Educação (12) 
Curso que predomina os conhecimentos específicos em detrimento dos 
conhecimentos de cunho pedagógico de formação de professores, mesmo se 
tratando de uma Licenciatura. O problema que as novas Diretrizes supõem 
superar:  

Então, no caso específico do curso de filosofia, nós temos enfrentado uma 
série de dificuldades, no caso, com o relacionamento com a prática, né, na 
concepção dentro do, do projeto, porque, porque, as experiências  anteriores, 
da qual nós partimos são de relegar essa experiência para um segundo plano. 
De fato a revisão do lugar da disciplina Prática de Ensino  dentro  de um curso 
de filosofia, veio como conseqüência muito mais de uma demanda dos alunos 
do que de uma demanda externa, por causa da, da, informação, da existência 
de uma informação frente as diretrizes. A, talvez vale a pena fazer um pequeno 
esclarecimento, porque nós éramos uma Licenciatura que não formava 
professores, porque não havia mercado de trabalho na docência em filosofia, só  
a partir da constituição desse mercado de trabalho que isso passa a se tornar 
um, um tema central dentro do curso, né. Então a nossa experiência é bastante 
nova em colocar no centro do curso a, a formação de docentes. (7)  

Prática como componente curricular confundida como prática de ensino 
Viabilização da prática atrelada ao cumprimento de horas que devem ser 
comprovadas diante de mecanismos que lhe esvaziam o sentido.  

...Tem toda uma fundamentação legal para isso, desde a LDB e tudo mais, a, 
agora eu vejo ali, primeiro parto do princípio que a prática é um elemento 
fundamental, o projeto original da LDB, projeto 1258c é, ele tinha essa 
dimensão de integração teoria e prática com uma versão um pouco diferente do 
que foi aprovado e é o que se está realizando. Essa aprovação final é o que se 
está realizando. Ahh, ele tá assim, primeiro que há uma carga de certa maneira 
excessiva de prática, aah, não excessiva porque seria demais, mas porque a 
gente percebe que as pessoas criam mecanismos para cumprir essa prática 
sem cumprir ela efetivamente, né? E isso eu imagino que pode gerar, ah, num 
certo sentido uma, o que eu vou chamar de uma certa contaminação, que acho 
que não é o melhor termo, mas da parte que é de fato programada né? O que a 
gente percebe em boa parte dos alunos, é uma correria pelo estágio, pela 
prática sem aproveitar de fato o que isso tem, né? Então aí eu atribuo de certa 
maneira a várias coisas, talvez a principal delas seja, esse elemento foi mantido 
na legislação atual e outros  componentes dessa legislação que estava no 
projeto original acabaram sendo, desfalcados, caíram na tramitação (10)   

Forma burocrática de tratamento à prática:   

...a gente procura trabalhar nossos alunos para que eles tenham uma 
participação efetiva em nossas aulas, talvez, e a gente inclui de um forma, até 
burocrática, mas a gente explicita isso para demonstrar que o que está sendo 
solicitado como prática está sendo atendido (1) 
Considerando esse aspecto burocrático onde, cumprir horas e demonstrar que 
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foram efetivadas parece mais importante que sua concepção para oportunizar a 
reestruturação da essência ( do que se entende, do que se quer como a 
dimensão que favorece pensar o eixo teoria e prática articulado no curso, e não 
apenas evidenciada diante de sua forma, estruturada a partir da definição de 
uma carga horária x, no caso das quatrocentas horas definidas pela Resolução 
02/2002.   

 II) O ESTÁGIO:  

P1) O estágio, atualmente, ele, os supervisores não têm um papel simplesmente 
burocrático ele tem um papel quase de, de orientador, é de um trabalho de 
estágio. E os estágios dos alunos têm de ser desenvolvidos como, ou como 
projeto,ou desenvolvidos com uma atuação mais efetiva dentro da escola.  

P2) Como ele se dá? O estágio ele acontece, éé,  existem duas, éé, duas 
possibilidades para ele acontecer, uma que a gente gostaria que acontecesse e a 
forma que ele ocorre realmente. O estágio, ocorre sem um acompanhamento 
adequado do que a gente imagina que fosse um estágio, então nós, nós fazemos 
orientações desses alunos, existiam alguns critérios que eles tem que obedecer, 
as, as instituições que eles fazem estágio, não existe uma, uma, participação 
nossa nesse processo... e o estágio é muito mais é, no sentido  de você 
acompanhar o processo reflexivo do aluno do que a atuação mesmo na prática. 
Então o que a gente tem investido, já que da impossibilidade desse 
acompanhamento, é no processo reflexivo, do aluno éé, trazer a descrição do ele 
tem visto lá, refletir a respeito disso e formular alguma proposta que possa  ser ou 
mais adequada do que a de lá, ou pelo menos complementar a que ele verifica, 
mas, não é um estágio de acompanhamento.  

P3) O estágio, todas as atividades que o aluno faz conta como estágio, dentro da 
regulamentação das leis que nós temos  aí em vigência, então nós aceitamos 
todas as atividades realizadas em escolar, comunidade  participação em 
palestras, monitoria, então todas atividades contam horas de estágio. Cada uma 
proporção, mas todas elas valem. As que têm maior peso são as de regência que 
os alunos vão dar  as aulas, e as demais a gente vai contando com um 
determinado número de horas. Nós temos o manual de estágio que nós 
elaboramos, que eles tem acesso, fica aqui no laboratório disponível e eles vão 
seguindo essas orientações e eles trazem um relatório para a gente. E todo o 
estágio é supervisionado. Todas as atividades passam aqui pelo laboratório antes 
de ser aplicada. Quando eles iniciam o estágio. 
No primeiro semestre nós os orientamos a fazer a orientação de aulas, num 
primeiro momento, ele só vai assistir à aula de um professor, aí ele trás os 
relatórios para gente,têm um modelo, e nós discutimos a prática pedagógica em 
cima deste modelo, baseado em todas as questões que são discutidas na área de 
licenciatura - tanto na parte de instrumentação, quanto na parte de didática, aí ele 
já faz todas as atividades que são propostas  no nosso manual de estágio.  

P4) A partir da lei, do Conselho Nacional da Educação que estipula que o estágio, 
que começa, no segundo, na segunda metade do curso de Licenciatura, nós 
achamos que isso  não é tão gratificante do que ele começar desde o início, então 
já que a gente vai trabalhar a prática docente desde o primeiro semestre, nós 
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trouxemos o estágio supervisionado para o segundo semestre também, não 
obrigatório mas a gente disponibiliza as atividades  que a gente pode fazer de 
estágio, então de imediato eles no primeiro semestre, eles já estão 
comprometidos em estar indo para a escola e fazer observação das  aulas do 
ensino fundamental. E depois eles passam para a atividade  de observação de 
ensino médio, mas sem ter ainda acesso a prática. Eles só vão observar, fazer 
uma análise crítica e isso vai ser discutido depois em sala de aula, né? Então  já 
começa já no primeiro semestre. A partir daí, no segundo ano em diante aí sim 
nós vamos fazer a supervisão do que eles vão estar desenvolvendo nas escolas. 
Escolas também conveniadas, Então essas atividades podem ser monitorias, 
tirem dúvidas, acompanhamento  dos professores em aula der laboratório, ou 
eventualmente, montar  um programa de recuperação como alguns professores, 
alguns alunos nossos  já atuam como professores nas escolas, então os 
professores dão a disciplinas o nosso aluno é monitor nessa disciplina então no 
final de cada bimestre, o nosso aluno que é monitor ele prepara um programa de 
recuperação aos alunos, então isso vem sendo feito a partir do segundo ano já. A 
partir do terceiro semestre eles fazem. Além disso como o estágio de licenciatura 
tem de estar em torno das quatrocentas horas, a documentação obrigatória para 
concluir esses estágios tem de ser  quatrocentas horas, além dessas atividades 
como, observação de aulas, monitorias, regências, porque eles dão aula também, 
aplicam esses projetos , que são desenvolvidos nas disciplinas e eles vão aplicar 
nas comunidades nas escolas e nós avaliamos também, é, nós temos a 
preocupação desse aluno ter a formação científica também. Então para o estágio 
nós também computamos as horas em palestras que ele participou, em 
congresso, mini cursos que ele fez em congresso, para que o estágio  
supervisionado em Licenciatura não fique baseado apenas na atividade de assistir 
ou dar aula, né? E sim também com cunho científico, assistir e elaborar aula e 
participar de um congresso, de uma dinâmica, então, alguns alunos  aplicam 
jogos, por exemplo na disciplina de microbiologia sempre se exige um jogo sobre 
microbiologia, esse jogo fica guardado no armário? Não, não fica. Ele fica no 
laboratório e nos Congressos a gente solicita que os alunos apresentem esse 
jogo, então ele vai explicar as idéias, as regras para que serve se destina e como 
o professor pode utilizar, então num congresso científico  que estaria relacionado 
apenas o Bacharelado, a gente introduziu o curso de Licenciatura também. Então 
o estágio supervisionado tem de ser bem amplo, nós solicitamos algumas 
atividades obrigatórias como observação, monitora e regência  do Ensino 
Fundamental e Médio, mas avaliamos, também algumas outras atividades, para 
colocar o aluno para trabalhar, colocar o aluno como autor de seu aprendizado. 
Então a agente verifica que isso tem valido muita a pena, então cada uma dessas 
atividades tem uma quantidade de horas  que é valido para esse estágio. A gente 
tem um número x para cada tipo de atividade. Então a gente vê assim, que os 
alunos que chegam no terceiro ano chegam muito mais críticas que aqueles que 
não participaram ou desenvolveram essas atividades de estágio. E os alunos além 
disso, do estágio, nós temos também monitoria de uma disciplina, então o que ele 
está fazendo, ajudando o professor  a montar uma aula? Então isso também é 
válido para o estágio, dentre outras também.  

P5) Olha, eu tenho a impressão que no nosso curso, nós temos uma vantagem 
porque os alunos muito poucos trabalham, então, é, nós temos o laboratório de 
ensino que fica à disposição e eles procuram, fica sempre lotado. Então, o estágio 
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como são? São as quatrocentas horas exigidas por lei, que nós procuramos 
diversificar o máximo possível essas modalidades de estágio para não ficar só 
naquele estágio de observação ou então de regência que nem sempre é possível, 
então a gente tem várias coisas que o aluno faz nas disciplinas, ele, além das 
observações, que a gente começa já no primeiro ano, porque a gente aproveita 
esse recurso de observação para usar nas aulas teóricas, tanto nas aulas de 
didática como de instrumentação, a gente colhe as informações do estágio, Então 
envolve bem, e eles já se sentem animados para freqüentar o colégio e muito 
deles já no primeiro ano alguns professores solicitam para fazer alguma coisa, 
para levar um filme, para fazer uma experiência, para ficar com a turma, então 
eles já vão se sentindo professores, né? E a gente tem uma parceria com o 
colégio americano, que nós é que desenvolvemos toda atividade de reforço e 
recuperação dos alunos, da quarta à oitava série, então são nossos alunos que 
fazem isso, a gente tem a programação e todas as atividades são supervisionadas 
por nós, a gente ajuda a preparar as aulas e tal, eles desenvolvem projetos de 
educação ambiental, de educação da saúde e todos os projetos que os colégios 
solicitam. Agora, por exemplo, a gente acabou de fazer um de sexualidade e 
estamos fazendo um de drogas que as escolas pedem, às vezes o professor não 
tem jeito de falar essas coisas  com os alunos, e o pessoal de fora tem mais jeito. 
A gente tá participando de um projeto com a Eletropaulo também, de todas as 
coisas da comunidade, e que eles podem fazer alguma coisa, são validadas como 
estágio. Outra coisa, ser monitor do estágio, apresentar painel, participar de mesa 
redonda, mini curso, desde que ele apresente relatório com uma análise crítica 
daquele curso, ele tem três horas de estágio, então a gente o envolve nas 
atividades acadêmicas e isso não deixa de ser um estágio, porque se ele vai a um 
congresso fora, e ele está aprendendo não deixa de ser um estágio. Então não se 
limita ao colégio, se limita inclusive na comunidade eles fazem até projetos.  

P6) Bom, o estágio, propriamente dura um ano. Há uma proposta, que nós 
desenvolvemos em outro curso que desenvolvemos em outro curso..., mas a 
proposta é que o aluno entre em uma sala de aula para assistir, em uma forma, 
uma aula, uma regência, e também por ele desenvolva em cooperação com 
professores orientadores, além de uma análise passiva, de sala de aula, diante 
dos formulários clássicos de estágio, e também desenvolve algumas atividades, 
mesmo alguns módulos de filosofia de aula. Que tenho sempre deixado um 
número delimitado de seis a oito semanas no máximo para que de fato aja tempo 
para preparar isso com calma, é, refletir sobre isso, ter tempo de avaliar também, 
então a quantidade de aulas que os alunos acabam ministrando é reduzida e eu 
sempre fiz isso, para mim isso é muito importante porque a gente tenta preparar e 
avaliar muito bem o trabalho.  

P7) Estágio, é o estágio mais formal possível, por causa da demanda dos alunos. 
Eles, de modo geral, é um curso noturno, os alunos tem pouquíssima 
disponibilidade, em geral, eles só conseguem estágios porque nós 
disponibilizamos o estágio de noite livre, para que isso seja feito, então o estágio é 
um estágio de acompanhamento e regência de aula. A regência é solicitada a eles 
com bastante empenho, eles, de um modo geral vão atrás disso, mas, a, a, 
depende da disponibilidade do professor, da escola, do contexto no qual isso se 
coloca, então nós não temos conseguido efetivar formas, outras modalidades de 
estágio que não essa. O que a gente tem enfrentado é uma outra coisa, também 
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uma novidade aí, por causa do contexto da filosofia, que é o aluno quando chega 
na disciplina e de fato já é docente à algum tempo, porque a carência de professor 
de filosofia é muito grande, então nossos alunos que estão no segundo ano e 
quiseram pegar aulas, estão com aulas aí regulares, então isso é uma outra coisa 
que a gente tem enfrentado também. E aí no estágio ele tem que mudar de perfil, 
senão ele vira uma formalidade tola. Então nesse sentido a gente tem procurado, 
e deve ser trabalhado caso a caso, depende da experiência de cada um, alguns já 
tem, outros não, de modo geral essas pessoas que estão na docência tem mais 
tempo para poder, durante o dia, buscar fora alternativas, aí a gente tem pensado 
numa complementação da formação na prática docente, mais desvinculado desse 
momento tradicional, mas por enquanto tem sido assim, a gente não sabe direito 
ainda, quanto tempo vai durar essa coisa excepcional do aluno, antes da metade 
do curso estar assumindo a docência regular, e, a um certo receio nosso de 
mudar muito o curso em favor de algo transitório, mas, a gente tem tentado 
antecipar ao máximo os debates aí de estágio, a possibilidade de 
acompanhamento alternativo antes da disciplina de estágio aparecer na grade 
curricular para resolver um pouquinho esses casos.  

P8) Bom, nesse momento nós temos duas modalidades que são decorrentes de 
talvez duas concepções de estágio. Uma  que é essa que eu disse que está aliada 
a prática de ensino, o aluno ele, ele é informado de que tem, este a estrutura 
antiga,  nessa estrutura nós ainda temos alunos do último e do quinto semestre, 
este é o último ano em que isto tá acontecendo. Então os alunos são informados 
de que tem uma carga horária para cumprir. Algumas disciplinas, nessa 
modalidade, vinculadas a prática ela gera algumas horas de estágio e o aluno 
sozinho toma a iniciativa de ir a escola e cumprir as horas que faltam. A nova 
estrutura que começou no ano passado, então, nós estamos, na segunda turma 
com esta realidade, onde o estágio foi pensado em módulos. Então nós temos 
previsto estes módulos em horário de aula, com encontro com os alunos, todos 
alunos, para que eles organizem as idas a escola, reflitam sobre o que eles vão 
fazer lá, elaborem roteiros de investigação e, com uma determinada freqüência, 
seja ela semanal ou quinzenal, esses alunos voltam a se encontrar para discutir 
as questões do interior da escola. Esse espaço, no entanto, não é concebido 
como uma disciplina, ele é oferecido como módulo 1,2,3 e 4 de estágio, os alunos 
começam no terceiro semestre, é, isso porque o curso tem seis semestres mais 
eles começam com o módulo 1 a discutir questões de gestão da escola, como os 
alunos em pedagogia, tem que fazer estágio em gestão e em docência eles 
começam em gestão. No quarto semestre quando iniciam a segunda metade do 
curso, que é estipulado na legislação que tange a docência, eles começam o 
módulo dois que  os orienta nas atividades de estágio em docência. Então a gente 
tem sentido, até porque essa orientação é nova, que os alunos tem confundido 
muito, e professores também, esse espaço de interlocução de troca como com 
como um espaço disciplinar então eles esperam que nesses encontros os 
professores tragam o cronograma, eles digam quais textos vão ser discutidos, 
então a gente ta passando por um processo de mudança cultural, de construção 
de uma nova concepção do que seja estágio e de desarticulação disso das 
disciplinas, a gente tem tomado cuidado para que o estágio não seja sobreposto 
ao currículo em termos disciplinares, porque tem uma carga horária disciplinar 
uma carga de horária, é de estágio e uma carga de prática como componente 
curricular. A discussão sobre a prática eu entendo que o grupo ainda não fez, ta 
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entendendo ainda aliada a prática de ensino e não como componente curricular. 
Agora de estágio  a gente avançou um pouquinho, pelo menos ao propor essa 
nova estrutura e ao fazer um esforço para que os professores também entendam 
essa nova concepção.   

P9) O estágio ele é extremamente importante dentro de um curso de formação de 
professores, acho que de uma maneira geral há sempre essa necessidade do 
aluno vivenciar e se sentir dentro desse ambiente escolar, então isso é 
fundamental. O grande problema é sempre estruturar isso , né, de uma forma que 
a gente perceba de fato uma atuação desse estagiário. A gente vê que grande 
parte trabalha, há pouca disponibilidade para ficar, dispor a ter essa vivência 
maior na escola, pois a escola muda, constantemente, então o aluno deveria tar 
indo mesmo  diariamente. Então esse horário é pouco livre ele compõe como ele 
pode agora, trabalhamos aqui no curso com duas grades, a antiga que o estágio 
começou desde o 1º semestre e que, assim, por um lado porque desde o início a 
gente  tem a possibilidade de inserir esse aluno num campo, trazer discussão 
enfim, ele ta vivenciando mais, por outro lado, a uma imaturidade, muito pouco 
recurso conceitual, até uma imaturidade mesmo no sentido psicológico, se ele não 
se vê como um profissional, tá entrando agora. Com a reestruturação o estágio 
começou no terceiro semestre, eu acho mais prudente, acho que aí já passou um 
ano, ele já tem uma certa bagagem que ele se dedica e ele pode tar nesse início, 
antes de ir  mesmo na escola fazendo as atividades complementares porque ele 
ta com essa nova reestruturação, veio essa portaria do MEC e eles tem essas 
horas de atividades complementares para cumprir, então eles podem estar desde 
o primeiro semestre fazendo, desde congresso, um trabalho mais pontual que o 
professor encaminha para sala de aula, ou mesmo voltado para gestão, então ele 
tem experiências mais práticas e pontuais que ele joga para atividades 
complementares, o estágio é algo mais continuado, no terceiro semestre é mais 
interessante. No termo de supervisão também foi um avanço, porque nós 
conseguimos fazer no horário o supervisor no horário de aula, porque na grade 
antiga que é meu caso, nesse horário que acompanho, não incorpora esse horário 
como horário a cumprir, a não ser que esteja apertado. No final de semestre a 
necessidade de entregar um relatório, né porque pelas horas são aceitas 
mediante um relatório crítico. Por que relatório crítico? Porque o aluno tem que 
fazer uma reflexão. Quando ele tá iniciando ele vai mesmo como observador, mas 
esse olhar de observador tem de estar direcionado para uma discussão teórica, 
então a gente procura que ele  mostra seu plano  de intenção, o que é exatamente 
que ele quer observar. Então ele vai mais ou menos com um olhar focado, à 
medida que ele vai avançando no estágio e curso também, vai atuando um pouco 
mais, dependendo também da escola. Há escolas que são mais dispostas, mas a 
escolas que barram, onde os professores não atuam nada. Depende muito da 
escola da direção etc, A idéia é que ele passe de um simples observador, crítico  
lógico, fazendo essas análises até chegar  a uma atuação, algo que ele possa tar 
interagindo com as crianças, fazendo um plano, trabalhando, mas sempre com 
supervisão do professor... 
À medida que vai avançando no curso também vai ficando mais crítico.    
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(O QUE MUDOU DO ANTERIOR PARA ATUAL ESTÁGIO?)  

Fundamentalmente nosso acompanhamento como supervisor, porque nesse 
plantão que os alunos não vem, a grande maioria não vem, a gente tem que ficar 
cobrando, é, você não tem um acompanhamento contínuo, E como já está 
inserido no horário de aula, o aluno vem e você tem condição de até fazer, isso  é 
muito interessante você, tem até condições de fazer trocas, como exemplo, você 
tem dois , três  estagiários que vão para uma determinada escola - você tem até 
troca de experiências, assim, na escola municipal pertencendo a mesma rede mas 
dinâmicas diferentes, o supervisor pode favorecer essas trocas de experiências 
entre estagiários. Você tem um acompanhamento mais constante, você tem  a 
possibilidade de tar elaborando atividades para que essas discussões, esses 
relatos para ser mais consistente. Porque geralmente a supervisão é individual, 
não existe esse exercício, você pode mudar essa cobrança não só de material 
mas de cobrar sua experiência. O falar em público e contar sua prática.  

P10) Tá eu não atuo diretamente com as disciplinas de estágio, mas a gente vê 
assim, ele é um estágio no geral, em sala de aula, pelo menos boa parte dele, 
vamos dizer assim, que é cumprida de maneira mais efetiva e mais regular. 
Outras atividades que fazem parte do chamado estágio amplo. Agora a gente 
percebe que, seja por exemplo, na parte de estágio amplo, a participação em 
palestras, em eventos, etc, seja a, a parte do estágio restrito, a partir do 
propriamente dito em sala de aula, acabam trazendo alguns elementos inclusive 
para as aulas teóricas. É muito curioso, muito interessante que a gente vê que há 
uma compreensão muito mais apurada do aluno que tá fazendo estágio, que já 
tem mais ou menos essa dimensão prática ele acaba sendo menos ingênuo né, 
neste sentido.   

P11) O estágio, os alunos tem no primeiro ano, eles fazem  apenas participação e  
observação, então eles vão para a escola, no estágio, é deixado apenas uma 
noite livre no horário deles e eles vão  na escola nessa noite para eles poderem 
acompanhar a aula dos professores nessa noite para poder acompanhar o que ta 
acontecendo, Daí o segundo ano, no penúltimo ano, que é a partir da metade do 
curso, eles começam a dar regência né na própria escola, ou alguns alunos dão  
curso aqui mesmos para alunos das escolas aqui próxima.  

P12) O estágio, a gente, quando foi elaborado,  são dois professores que são 
responsáveis pelo estágio, são dois professores da área da educação 
matemática, um professor tá fazendo Doutorado em Educação Matemática, outro 
professor fez doutorado, a gente achou isso extremamente importante. É dividido 
em módulos, os alunos, eles têm que fazer, o que a gente chama de monografia 
para integralizar o estágio, e foi dividido então aí a agente tentou contemplar, 
Observação, participação e regência. Módulo 1, 2 e 3, contempla isso, né Os 
professores, fora isso a gente montou, nós temos um projeto em parceria com a 
Pedagogia que visa desenvolver essa parte relacionada com a prática de ensino, 
onde a gente tem feito um acompanhamento dos alunos. Os alunos estão indo até 
as escolas, então dentro dos estágios, das escolas cadastradas, então o que a 
gente tenta fazer , a gente selecionou algumas escolas, porque algumas 
mandaram e-mail entrando em contato né, solicitando projeto na área do ensino e 
alunos que fossem até essas escolas e desenvolvessem esses projetos. Então o 
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que a gente tem feito é indicar alunos que fossem até as escolas, fazendo um 
levantamento desde de livros, vídeos que a escola tem, fazendo um 
levantamento, e o que a escola espera da Universidade, do curso de matemática, 
fazendo um levantamento para saber quais são os projetos que já são 
desenvolvidos nessa escola, para gente poder fazer uma interferência, montar 
projeto relacionado com prática mesmo, os alunos estarem ou dando aula de 
reforço, ou auxiliando algum professor que as vezes monta um determinado tema, 
que a gente conta  com software livre, free que a gente vai para escola e faz um 
curso com os professores para tar auxiliando, então esses alunos vem auxiliando 
nesse sentido. Fora isso também temos tido um contato muito grande por conta 
das Olimpíadas que fazemos em Matemática. Diante disso vemos que as 
Olimpíadas são uma ponte muito interessante com as escolas, mesmo as 
delegacias de ensino, diretorias de ensino é uma ponte legal, e aí a gente verifica 
que está sendo uma prática muito interessante.  
O estágio começa a partir do segundo ano e é acompanhado por esses dois 
supervisores mas não in loco.    

ANÁLISE:   

O ESTÁGIO  

1) Características   

Freqüência 
Efetiva-se a partir de atividades realizadas em escolas e 
ambientes educativos, prioritariamente de observação, 
participação e regência de aulas 

1 

Supervisionado na Universidade o planejamento e a 
avaliação das atividades 

2 

Início no primeiro semestre de curso com atividade de 
observação e análise do ambiente escolar e da atividade 
docente 

1 

Início na segunda metade como rege a Resolução 02/2002 
com predomínio à intervenção 

3 

Início no terceiro semestre de curso com observação e 
depois com Regência 

1 

Supervisão realizada em horário de aula 2 
Favorece o processo de reflexão: 
... o aluno tem que fazer uma reflexão. Quando ele ta 

iniciando ele vai mesmo como observador, mas esse olhar 
de observador tem de estar direcionado para uma 
discussão teórica, então a gente procura que ele mostre 
seu plano de intenção, o que é exatamente que ele quer 
observar. Então ele vai mais ou menos com um olhar 
focado, a medida que ele vai avançando no estágio e curso 
também, vai atuando um pouco mais, dependendo também 
da escola.

 

... o estágio é muito mais é, no sentido de você 
acompanhar o processo reflexivo do aluno do que a 

3 
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atuação mesmo na prática. Então o que a gente tem 
investido, já que da impossibilidade desse 
acompanhamento, é no processo reflexivo, do aluno éé, 
trazer a descrição do que ele tem visto lá, refletir a respeito 
disso e formular algumas propostas que possa ser ou mais 
adequada do que a de lá, ou pelo menos complementar a 
que ele verifica, mas, não é um estágio de 
acompanhamento. (2)  
Estágio realizado em horário de aula (incoerente com o que 
rege a Lei específica de estágio): 
... Eles, de modo geral é um curso noturno, os alunos tem 

pouquíssima disponibilidade, em geral eles só conseguem 
estágios porque nós disponibilizamos o estágio de noite 
livre para que isso seja feito... (7)  

O estágio, os alunos tem no primeiro ano, eles fazem 
apenas participação e observação, então eles vão para a 
escola, no estágio, é deixado uma noite livre no horário 
deles e eles vão na escola nessa noite para eles poderem 
acompanhar a aula que tá acontecendo. (11)  

3 

Estágio feito em módulos: 
. É dividido em módulos, os alunos eles têm que fazer, o 

que a gente chama de monografia para integralizar o 
estágio, e foi dividido então aí a agente tentou contemplar, 
Observação, participação e regência. Módulo 1, 2 e 3, 
contempla isso, né? (12) 
... Esse espaço, no entanto, não é concebido como uma 

disciplina, ele é oferecido como módulo 1,2,3 e 4 de 
estágio. (8)  

2 

 

2) Concepção  

Ferramenta da prática de ensino:  
... aproveita esse recurso de observação para usar nas aulas teóricas, tanto 

nas aulas de didática como de instrumentação, a gente colhe as informações do 
estágio (5) 
Prática de ensino sob a forma de estágio supervisionado 
Momento de intervenção pedagógica, atividade ou experiência docente: 
O estágio ele é extremamente importante dentro de um curso de formação de 

professores, acho que de uma maneira geral há sempre essa necessidade do 
aluno vivenciar e se sentir dentro desse ambiente escolar, então isso é 
fundamental (9) 
Campo de conhecimento: 
...o que a gente chama de monografia para integralizar o estágio, e foi dividido 

então aí a gente chama de monografia para integralizar o estágio. (12) 
Atividade  
AACC como estágio: 
...Então para o estágio nós também computamos as horas em palestras que 

ele participou, em congresso, minicursos que ele fez em congresso, para que o 
estágio  supervisionado em Licenciatura não fique baseado apenas na atividade 
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de assistir ou dar aula, né? E sim também com cunho científico, assistir e 
elaborar aula e participar de um congresso, de uma dinâmica, então, alguns 
alunos  aplicam jogos, por exemplo na disciplina de microbiologia sempre se 
exige um jogo sobre microbiologia, esse jogo fica guardado no armário? Não, 
não fica. Ele fica no laboratório e nos Congressos a gente solicita que os alunos 
apresentem esse jogo, então ele vai explicar as idéias, as regras para que serve 
se destina e como o professor pode utilizar, então num congresso científico  que 
estaria relacionado apenas o Bacharelado, a gente introduziu o curso de 
Licenciatura também. Então o estágio supervisionado tem de ser bem amplo, 
nós solicitamos algumas atividades obrigatórias como observação, monitora e 
regência  do E Fundamental e Médio, mas avaliamos, também algumas outras 
atividades, para colocar o aluno para trabalhar, colocar o aluno como autor de 
seu aprendizado. (4)  

3) Problemas  

Descaracterização do espaço de supervisão 
Dificuldade dos alunos entenderem o espaço de supervisão como espaço de 
reflexão de troca de experiências: 
Então a gente tem sentido, até porque essa orientação é nova, que os alunos 

tem confundido muito, e professores também, esse espaço de interlocução de 
troca como com como um espaço disciplinar então eles esperam que nesses 
encontros os professores tragam o cronograma, eles digam quais textos vão ser 
discutidos, então a gente ta passando por um processo de mudança cultural, de 
construção de uma nova concepção do que seja estágio e de desarticulação 
disso das disciplinas, a gente tem tomado cuidado para que o estágio não seja 
sobreposto ao currículo em termos disciplinares, porque tem uma carga horária 
disciplinar uma carga, é de estágio e uma carga de prática como componente 
curricular.  (8) 
Problema em disponibilizar tempo por parte dos alunos, principalmente do curso 
noturno para ir a campo  
O grande problema é sempre estruturar isso , né, de uma forma que a gente 

perceba de fato uma atuação desse estagiário. A gente vê que grande parte 
trabalham, há pouca disponibilidade para ficar, dispor a ter essa vivência maior 
na escola, pois a escola muda, constantemente, então o aluno deveria tar indo 
mesmo  diariamente. (9)    

4) Avanços e reestruturação efetivada  

Mudança na alocação do início do estágio no currículo a partir da segunda 
metade do curso  

... trabalhamos aqui no curso com duas grades, a antiga que o estágio 
começou desde o 1º semestre e que, assim, por uma lado porque desde o início 
a gente  tem a possibilidade de inserir esse aluno num campo, trazer discussão 
enfim, ele ta vivenciando mais, por outro lado, a uma imaturidade, muito pouco 
recurso conceitual, até uma imaturidade mesmo no sentido psicológico, se ele 
não se vê como um profissional, ta entrando agora. Com a reestruturação o 
estágio começou no terceiro semestre, eu acho mais prudente, acho que aí já 
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passou um ano, ele já tem uma certa bagagem que ele se dedica e ele pode tar 
nesse início, antes de ir  mesmo na escola fazendo as atividades 
complementares porque ele ta com essa nova reestruturação, veio essa portaria 
do MEC e eles tem essas horas de atividades complementares para cumprir, 
então eles podem estar desde o primeiro semestre fazendo, desde congresso, 
um trabalho mais pontual que o professor encaminha para sala de aula, ou 
mesmo voltado para gestão, então ele tem experiências mais práticas e 
pontuais que ele joga para atividades complementares, o estágio é algo mais 
continuado, no terceiro semestre é mais interessante.

 

Estágio não é previsto mais como disciplina

  

Esse espaço, no entanto, não é concebido como uma disciplina, ele é 
oferecido como módulo 1,2,3 e 4 de estágio, os alunos começam no terceiro 
semestre, é, isso porque o curso tem seis semestres mais eles começam com o 
módulo 1 a discutir questões de gestão, como os alunos em pedagogia têm que 
fazer estágio em gestão e em docência eles começam em gestão. No quarto 
semestre quando iniciam a segunda metade do curso, que é estipulado na 
legislação que tange a docência, eles começam o módulo dois que  os orienta 
nas atividades de estágio em docência. Então a gente tem sentido, até porque 
essa orientação é nova, que os alunos tem confundido muito, e professores 
também, esse espaço de interlocução de troca como com como um espaço 
disciplinar então eles esperam que nesses encontros os professores tragam o 
cronograma, eles digam quais textos vão ser discutidos, então a gente ta 
passando por um processo de mudança cultural, de construção de uma nova 
concepção do que seja estágio e de desarticulação disso das disciplinas, a 
gente tem tomado cuidado para que o estágio não seja sobreposto ao currículo 
em termos disciplinares, porque tem uma carga horária disciplinar uma carga de 
horário, é de estágio e uma carga de prática como componente curricular. (8) 
.. é dividido em módulos, os alunos eles têm que fazer, o que a gente chama de 

monografia para integralizar o estágio, e foi dividido, então aí a gente chama de 
monografia para integralizar o estágio. (12) repete 
Estágio não se configura mais apenas como prática de ensino (prática de ensino 
sob a forma de estágio):   

... é dividido em módulos, os alunos eles tem que fazer, o que a gente chama 
de monografia para integralizar o estágio, e foi dividido então aí a gente chama 
de monografia para integralizar o estágio. (12) repete acima  

A partir do terceiro semestre eles fazem. Além disso como o estágio de 
licenciatura tem de estar em torno das quatrocentas horas, a documentação 
obrigatória para concluir esses estágios tem de ser  quatrocentas horas, além 
dessas atividades como, observação de aulas, monitorias, regências, porque 
eles dão aula também, aplicam esses projetos, que são desenvolvidos nas 
disciplinas e eles vão aplicar nas comunidades nas escolas e nós avaliamos 
também, é, nós temos a preocupação desse aluno ter a formação científica 
também. (4) 
Acompanhamento do supervisor 

 

aparece como um orientador - um mediador 
de reflexões sobre a vivência realizada:  

Fundamentalmente nosso acompanhamento como supervisor, porque nesse 
plantão que os alunos não vem, a grande maioria não vem, a gente tem que 
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ficar cobrando, é, você não tem um acompanhamento contínuo, E como já 
inserido no horário de aula, o aluno vem e você tem condição de até fazer, isso  
é muito interessante você, tem até condições de fazer trocas, como exemplo, 
você tem dois , três  estagiários que vão para uma determinada escola, você 
tem até troca de experiências, como espero, assim, escola municipal 
pertencendo a mesma rede mas dinâmicas diferentes, o supervisor pode 
favorecer essas trocas de experiências entre estagiários. Você tem um 
acompanhamento mais constante, você tem  a possibilidade de tar elaborando 
atividades para que essas discussões, esses relatos para ser mais consistente. 
Porque geralmente a supervisão ´pe individual, não existe esse exercício, você 
pode mudar essa cobrança não só de material mas de cobrar sua experiência. 
O falar em público e contar sua prática.

     

III) ARTICULAÇÃO TEORIA PRÁTICA:  

P1) Como eu falei anteriormente, é , a gente articula teoria e prática como se 
fosse uma vivência,  e não é nem uma articulação 

 

é uma, são faces de algo que 
é um todo,  são faces de um todo, então eu não posso nem falar em uma 
articulação, quer dizer, não tem como você trabalhar uma disciplina como 
Educação Física, trabalhar elementos da cultura corporal de movimento, 
dissociado do que,  representa  este movimento, da contextualização desse 
movimento e dos valores que essa cultuara corporal de movimento ela trás por si.  

P2) A gente tem tentado fazer uma articulação, buscando a intervenção, em 
algumas, em uma das disciplinas em que eu trabalho - nós fazemos essa, temos 
conseguido isso levando os alunos até a escola, tentando estabelecer, é, essa, 
essa questão. ÉÉ, não acho muito simples de fazer isso, é acho que na proposta 
tá bem mais claro do que, na, na  no que está acontecendo, eu acho  que muito 
de nós,  inclusive professores, ainda temos, a a noção equivocada entre teoria e 
prática, aí você, precisa, você acha que algumas disciplinas, mesmo em conversa 
com os professores,  existe uma, uma,  disciplinas que são teóricas e disciplinas 
que são práticas, entendendo a prática apenas como uma intervenção e a teoria 
como um, um estudo, uma disciplina, é, preparatória, uma disciplina que vai dar 
subsídios para isso, eu acho que já está acontecendo de uma forma mais efetiva 
a partir de projetos de intervenção de atividades na escola, é a partir de, de 
vivências que nossos alunos  estão podendo ter de aplicação mesmo nas aulas 
que tem, a gente tem mudado a metodologia, mas, a, a articulação entre teoria e 
prática, acho que algumas vezes não se dá  em função da própria falta de 
percepção do próprio professor que está ministrando a disciplina.  

P3) Vejo, sou suspeita para  falar, porque eu fiz o curso aqui e vejo que as coisas 
estão assim, muito integradas, ee, a prática está  ajudando muito assim, a 
inserirem-se nas práticas que eles gostam, então essa articulação está sendo 
muito importante aqui, nós temos conseguido bons resultados.    
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P4) Olha, cada vez mais o curso vem abrangendo essa relação de Teoria e 
Prática.Como? No início de cada semestre os professores das áreas afins, eles se 
encontram ra criar um eixo padrão para as disciplinas caminharem juntas. Então 
tudo que é discutido em sala de aula, a gente tenta abordar de uma forma ou para 
o estágio ou para a disciplina de Prática de aprender e ensinar ciências, colocar 
isso para comunidade, então, dependendo do tema que foi desenvolvido de uma 
aula teórica de uma disciplina nós trabalhos junto a disciplina mas desenvolvendo 
a parte prática para ser aplicada junto a comunidade. Esses encontros entre os  
professores no início de cada semestre foi o que facilitou essa soma entre a 
Teoria e Prática. Algumas  disciplinas são exclusivamente teóricas, como na 
fisiologia e a gente usa o conteúdo que eles estão tendo naquele semestre para 
desenvolver algumas atividades que possam seer utilizadas na prática e de apoio 
a comunidade. Desde o início o aluno vai colocar a teoria que ele explicou com o 
que ele vai exercer depois que sai da faculdade, Ou seja, retornar tudo aquilo que 
ele aprendeu na faculdade para alguém que ele não teve acesso. Então é dessa 
forma que nós trabalhamos, desde o início mesmo então quais são as disciplinas 
chaves do curso, então sempre vão ter três eixos que a gente seleciona, então vai 
ter a parte de licenciatura, a parte ambiental e de saúde. Então essa questão de 
teoria e prática a gente acha que funciona muito bem e muito mais a partir dessa  
relação que o professor tem com o outro. Então para chegar nessa relação teoria 
prática eu acho que é fundamental eu acho que para conseguir  chegar nessa 
relação t e p, os professores se conhecerem muito bem. E conversarem muito 
bem  sobre o planejamento das disciplinas, para que uma disciplina não tenha  um 
conteúdo muito adverso da outra, Então se está tendo anatomia do sistema 
circulatório porque que a fisiologia não pode trabalhar então com a fisiologia do 
sistema circulatório, né? E porque que junto não pode trabalhar pato-fisiologia do 
sistema circulatório. Então criasse uma linha de raciocínio e isso a gente usa no 
estágio supervisionado e na prática docente. 
Tendência é sempre trabalhar com uma linha de raciocínio. 
Os alunos trabalham ao mesmo tempo  todos aspectos de um conteúdo.  

P5) Olha o curso ele é bem prático. Porque não dá para desvincular os assuntos 
da prática. Então existe um  planejamento bem rigoroso nas férias, anterior ao 
semestre em que existe um planejamento paralelo, reserva de matérias com 
relação a animal biológico e plantas, e tal, e  é feito um bom entrosamento, eu 
acho, com relação a essas práticas . Eles têm as práticas todas em que são 
cobradas atividades de reflexão sobre as práticas, eles tem bastante excursões 
também, porque eles fazem as visitas aos biomas brasileiros, fazendo as 
excursões e pegando ganchos sempre com as teóricas. E prática eles têm as 
disciplinas de projeto que eu falei que eles elaboram projetos de saúde ambiental 
e que eles tem que aplicar na comunidade e eles vem que a metodologia aplicada 
foi a mais adequada ou foi a melhor. Por exemplo eles criam jogos e esses jogos 
que eles criam também eles aplicam então eu acho que isso é um referencial do 
curso muito bom   

P6) Olha, eu acho que não está tematizado, não está claro isso, e é óbvio que, de 
alguma forma, no papel, há uma grande parte dessas disciplinas elas tem esse 
ambiente prática no papel, você está lendo essas coisas também, você sabe que 
é necessário colocar uma certo número de disciplinas como disciplinas prático. Eu 
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acho que isso só acontece na medida que a gente dá um caráter especial nisso, 
por exemplo, na semana passada nós fizemos uma semana de estudos de 
filosofia sobre o ensino, e aí que você começa a despertar um pouco a atenção 
para isso.. Para a necessidade de tornarmos a experiência de sala de aula uma 
experiência também de prática de ensino, Mas isso também não é uma coisa 
muito comum assim, digamos assim, eu atribuo isso a necessidade de tempo. 
Você não planta uma diretriz em três, cinco anos, vai demorar uma, uns vinte 
anos para ter uma cultura que de fato a Licenciatura não somente um Bacharel 
mais alguma outra coisa. Especialmente a partir dos professores. Agora eu, eu, 
tenho desenvolvido uma experiência nesse sentido muito interessante me parece, 
que em algumas vezes, nas disciplinas em que ministro, que no lugar de dar uma 
prova final, prova teórica, eu dou uma opção ou você faz essa prova teórica ou 
você pega esse conteúdo e transforma em um módulo de aula. Que é uma 
maneira de obrigar eles a pensar a disciplina mas já também pensar em módulo 
de aula. É assim, poucos tem topado, por ser assim, muito mais difícil, você tem 
que entender e ainda passar de alguma forma para os outros. Mas eu acho 
interessante, eu acho que essas brincadeiras que vão poder um pouco.. É por 
isso que eu digo: Tem que ter uns destaques especiais ainda porque ainda não 
está incorporado, mas isso não me preocupa tanto ainda, porque acho que é 
recente.   

P7) Então, né, porque na filosofia esse debate é um debate que guarda..., eu não 
partilho desse debate nas outras áreas, mas acho que em filosofia a gente tem um 
complicador, porque na filosofia, o ensino da filosofia é uma problema, antes de 
mais nada para a filosofia enquanto área teórica, é diferente você ter uma ciência 
que é apresentada em sala de aula, né? A filosofia constitui sua identidade na 
articulação desse discurso que é discurso docente, né, que pode ser feito em sala 
de aula, mas pode ser feito também fora da sala de aula também. Então, a, a 
relação entre t e p é por exemplo um tema filosófico que atravessa o curso inteiro 
e que, encontra na experiência do estágio, no encaminhamento da docência, 
apenas uma manifestação particular, né. Eu te dou um exemplo específico disso, 
antes de responder de maneira mais, formal exemplo específico disso que é o, o, 
a filosofia não tem em absoluto uma estrutura curricular definida, né? O que o 
professor faz, professor de filosofia, faz numa sala de aula no ensino médio? Em 
última instância ele define o programa do trabalho, ele não precisa trabalhar com 
história da filosofia ele pode trabalhar com história da filosofia, ele pode se 
concentrar em um autor, ele pode não citar nenhum autor, ele pode trabalhar com 
teatro, ele pode trabalhar com cinema, há uma flexibilidade muito grande, então a, 
o momento da prática docente do aluno é um momento da construção do debate 
dele enquanto alguém que faz parte do debate filosófico, né. Então nesse sentido 
a relação de t e p na formação do aluno se dá durante todo o processo, a 
docência é só um momento de  maior durabilidade disso, é um momento durante 
ele é mais exposto nesse exercício, né? então é dessa perspectiva que a relação 
entre t e p na formação associa de maneira muito intensa o trabalho  de pesquisa 
com a formação docente e a regência de aulas, né? Então, né porque por tudo 
isso que eu falei, nós não pensamos a possibilidade de uma dissociação entre a 
formação docente  e o trabalho do pesquisador. Que é a construção da identidade 
teórica, dos referenciais dele, a articulação do discurso dele né? O que tem como 
conseqüência então um exercício de docência em filosofia nesse  sentido que eu 
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falei para você, isso sim muito intenso durante o curso inteiro. O curso, é um curso 
que  chama seus alunos a colocarem seus discursos, a se colocarem na posição 
de docente no sentido amplo da palavra, ao longo de todo o percurso. Então essa 
formação é uma formação que articula teoria e prática de maneira essencial por 
causa da formação dos alunos, não por causa de uma preocupação da formação 
docente, mas por causa da preocupação da construção da identidade no discurso 
filosófico.   

P8)........Esse silêncio ele também diz né? Eu não vejo que ele está claro no 
curso, se tivesse eu entendo que a questão da prática como componente 
curricular, ela também estaria clara. É, eu vejo o curso pensado em blocos, e vejo 
que, os professores se identificam com esses blocos. Então nós temos os blocos 
de fundamentos que é parece ser o bloco teórico. Temos os bloco da prática que 
aí são os professores práticos que assumem, e aí eu não sei até que ponto os 
alunos conseguem entender a interface, a importância dos fundamentos para a 
prática para fundamentar a prática e eu diria que eu não sei é é até que ponto os 
professores tem clareza disso, porque foram várias tentativas e eu já presenciei 
três  coordenações de curso, acho que esta é a quarta coordenação que eu estou 
acompanhando e já presenciei várias tentativas de todas as coordenações de 
tentar fazer discussão de todos os eixos que fundamentam os cursos  de como se 
articula um eixo ao outro, e eu tenho a impressão que a gente sempre acaba, ou 
vai até onde é possível na discussão e a gente nunca tira conclusões acerca das 
discussões e eu acho que essa é uma questão que inclusive determina um 
equívoco em conceituar a prática como componente curricular, mas que enquanto 
curso a gente ainda não superou essa lacuna.  

P9) Então, dentro dessa reestruturação está se tentando fazer exatamente isso, 
você trás a discussão na sala de aula, vai para escola, trás de novo aquilo que foi 
feito na escola, reflete, na verdade esse é o ideal, né, essa é a meta que a gente 
tem para trabalhar  de fato essa práxis, trabalhar ação, reflexão-ação, essa ação 
transformadora, mas isso assim, a  gente ainda ta iniciando, quer dizer, falta um 
pouco mais da nossa própria integração,, você sabe que horários para reunião é 
complicado, a gente precisaria  exercitar mais até nossas atitudes com o 
estagiário. Aí vai muito do perfil que a gente tem. Uma mais legalista quer 
acompanhar  se as fichas estão perfeitas e tal, outra que é mais política, está mais  
preocupada se o aluno não fez aquela reflexão crítica e tal, então eu acho assim, 
precisa essa unidade entre a gente, para que a gente possa fazer de fato esse 
acompanhamento, porque essa prática tem que acontecer sempre 
transformadora, mediante uma reflexão, se não houver essa reflexão- e essa 
reflexão vai ser vista quando - quando ele trouxer para um supervisor e refletir 
sobre a disciplina... então é assim, a gente procura logicamente naquele semestre 
a articulação entre as disciplinas, e que isso vai abrindo a visão no estágio, né? 
Então ele é também articulado com aquilo que ele tem no semestre. Por isso que 
a grade antiga tinha um pouco essa falha, porque quando ele tinha o primeiro 
semestre faltava muita coisa. Então aí não acontecia essa articulação teoria 
prática, não acontecia. Agora que a gente conseguiu um projeto mais consistente, 
um regimento melhor, mas assim, ainda precisa de muita discussão até porque 
nós somos diferentes, cada supervisor tem uma forma de agir.   
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.  
P10) Puxa! Eu acho  que este é um dos pontos mais difíceis, porque a impressão 
que eu tenho, e aí é uma impressão só, enquanto professor que quando há essa 
articulação, ela acontece meio que por acaso, né? Eu, eu tenho impressão de que 
a prática não está diretamente vinculada a teoria e a teoria muitas vezes ela 
acaba não partindo ou não dando resultados efetivamente prático. Agora, é claro, 
nós estamos tratando do mesmo assunto, seja em teoria e prática, então 
eventualmente há convergências, e são essas que eu falei que acabam sendo 
positivas. Mas é ruim que seja eventual, que aconteça meio que por acaso essas 
convergências, isso, acho que é um fenômeno, eu não sei dizer se exclusivo, mas 
um fenômeno muito, muito presente no meio da pedagogia, porque há uma 
disparidade muito grande entre os práticos da educação e os teóricos da 
educação. Então às vezes o que a gente estudo teoricamente que deveria 
respaldar a prática , na verdade, na prática não respalda como deveria.  

P11) Eu acredito que todos os professores, dentro do possível tentam articular 
Teoria e Prática, tem umas disciplinas que é mais possível do que outras, né? 
Conseguem articular  melhores do que as outras. Por exemplo, no caso da 
Licenciatura eu acho que tem dois eixos de teoria e prática, que seria na prática 
pedagógica né? na prática de ensino, que seria o aluno ter contato com a prática, 
dele lecionar e a prática dos conteúdos em outros campos de conhecimento Eu 
acredito que todos os professores, principalmente, por exemplo, você tá dando 
uma disciplina de cálculo tenta articular onde isso vai ser aplicado, como vai ser 
utilizado, qual a importância disso na vida do aluno.   

P12) Pelo acompanhamento que eu venho fazendo com os professores , por 
exemplo, as vezes a gente tem, com relação a prática pedagógica, e com a 
relação da prática que a gente entende, como as disciplinas e o conteúdo que é 
tratado nas disciplinas, o paralelo com o dia a dia, com o mercado de trabalho, 
como abordar... porque a gente mesmo prega muito que fazer um curso de 
Matemática não quer dizer que você especificamente tem que voltar para a área 
do ensino, isso não é verdade, então fora isso, o que a gente tem tentando fazer, 
é trazer, deixar esse conteúdo de Matemática, isso não é possível de fazer em 
todas as disciplinas, mas é, criar o paralelo com o dia a dia, no mercado de 
trabalho. Tem algumas disciplinas, específicas, que são algumas disciplinas mais 
teóricas, que aí a justificativa dela lá é por conta do raciocínio lógico e abstrato 
que o professor de Matemática tem que ter. Mas por exemplo quando a gente fala 
de algumas disciplinas, como a Álgebra por exemplo, que é uma disciplina 
extremamente teórica, extremamente difícil, né, que os alunos tem medo, né, isso 
gera inclusive ansiedade, que tem q ter uma atenção muito especial, não que as 
outras não sejam, mas, aí a gente tenta criar paralelos, como por exemplo, a 
álgebra está muito ligada com, éé, tratamento da informação, com código, com 
segurança, então você tem todo um paralelo com a área de informática, com 
transmissão de informação, com códigos, com telefonia celular, e quando você 
fala por exemplo de estatística que é outra disciplina do curso extremamente 
importante, porque a estatística ela vai te dar bagagem de como tratar a 
informação, de como, qual a maneira possível de tratar a informação, e visto isso, 
como o tratamento desses dados vai influenciar diretamente na, na tomada de 
decisão referente a empresa que você tá trabalhando. Né? Então por exemplo 
quando você fala com Matemática Financeira, aí já criando um paralelo com 
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prática de ensino, quando fala, vai falar com os professores, uma das coisas 
extremamente importante o que eles falam, ó, pega folhetos se você pagar com 
juros tanto, mas Matemática financeira também não é só isso, quando você fala 
de bolsa, de análise de bolsa de mercado de juros tudo isso está atrelada a 
Matemática Financeira, não diretamente a prática de ensino mas diretamente 
ligada com o mercado financeiro, né, bolsa de valores, fundos, rentabilidade, etc e 
tal. Quando você pega a disciplina de Cálculo diferenciado, integral, algumas 
funções, tem uma disciplina Modelagens Matemáticas, que você pega problemas 
do dia a dia e tenta relacionar com a , segundo a visão da empresa aí você usa 
várias, várias, varias teorias de matemática para solucionar um problema, até a 
gente fala para os alunos da importância disso e tenta mostrar como é a inserção 
deles no mercado de trabalho, extremamente importante. Você tem alunos, por 
exemplo que tão trabalhando no mercado, em consultoria, orientando uma 
empresa nesse sentido, aí é claro não é um curso de Bacharelado mas aí a gente 
tenta criar as ligações e dar essa visão que pode atuar em outros campos que não 
seja somente a docência, ou seja, dando aula.   

ANÁLISE  

ARTICULAÇÃO TEORIA PRÁTICA  

Articulação teoria prática frequência 
Afirmam 07 58,3% 
Consideram que acontece parcialmente e ou 
eventualmente 

04 33,3% 

Negam 01   8,3% 

   

2) Formas de relação T e P  

Soma entre T e P 
Teoria normatiza a Prática 
Então as vezes o que a gente estudo teoricamente que deveria respaldar a 

prática , na verdade, na prática não respalda como deveria. (10)  

Prática referência para usar teoria, entendê-la ou reafirmá-la 
Nova concepção de prática é elemento que favorece a relação T e P  

3) Procedimentos, Viabilização  

A partir de eixo e ou tema gerador: 
Olha, cada vez mais o curso vem abrangendo essa relação de T e P.Como? No 

início de cada semestre os professores das áreas afins, eles se encontram ra 
criar um eixo padrão para as disciplinas caminharem juntas. Então tudo que é 
discutido em sala de aula, a gente tenta abordar de uma forma ou para o 
estágio ou para a disciplina de Prática de aprender e ensinar ciências, colocar 
isso para comunidade, então, dependendo do tema que foi desenvolvido de 
uma aula teórica de uma disciplina nós trabalhos junto a disciplina mas 
desenvolvendo a parte prática para ser aplicada junto a comunidade. Esses 
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encontros entre os  professores no início de cada semestre foi o que facilitou 
essa soma entre a Teoria e Prática. (4) 
Privilegiar o entendimento do conteúdo diante da vivência de atividades 
práticas:  

A gente tem tentado fazer uma articulação, buscando a intervenção, em 
algumas, em uma das disciplinas em que eu trabalho nós fazemos essa, temos 
conseguido isso levando os alunos até a escola, tentando estabelecer, é, essa, 
essa questão (2) 
Algumas  disciplinas são exclusivamente teóricas, como na fisiologia e a gente 

usa o conteúdo que eles estão tendo naquele semestre para desenvolver 
algumas atividades que possam ser utilizadas na prática e de apoio a 
comunidade. (4) 

Eu acredito que todos os professores, principalmente, por exemplo, você ta 
dando uma disciplina de cálculo, tenta articular onde isso cai ser aplicado, como 
vai ser utilizado, qual a importância disso na vida do aluno. (11) 
Realizar a prática reflexiva: 
Reflexão sobre as práticas fundamentada em teorias: 
eles tem as práticas todas em que são cobradas atividades de reflexão sobre 

as práticas...pegando ganchos sempre com a teoria (5) 
Então, dentro dessa reestruturação está se tentando fazer exatamente isso, 

você trás a discussão na sala de aula, vai para escola, trás de novo aquilo que 
foi feito na escola, reflete, na verdade esse é o ideal, né, essa é a meta que a 
gente tem para trabalhar  de fato essa práxis, trabalhar ação, reflexão ação, 
essa ação transformadora, mas isso assim, a  gente ainda ta iniciando, quer 
dizer, falta um pouco mais da nossa própria integração,, você sabe que horários 
para reunião é complicado, a gente precisaria  exercitar mais até nossas 
atitudes com o estagiário. (9)  

Associação do conhecimento com a realidade de atuação:  
Pelo acompanhamento que eu venho fazendo com os professores , por 

exemplo, as vezes a gente tem, com relação a prática pedagógica, e com a 
relação da prática que a gente entende, como as disciplinas e o conteúdo que é 
tratado nas disciplinas, o paralelo com o dia a dia, com o mercado de trabalho, 
como abordar, Porque a gente mesmo prega muito que fazer um curso de 
Matemática não quer dizer que você especificamente tem que voltar para a área 
do ensino, isso não é verdade, então fora isso, o que a gente tem tentando 
fazer, é traz, deixar esse conteúdo de Matemática, isso não é possível de fazer 
em todas as disciplinas, mas é, criar o paralelo com o dia a dia, no mercado de 
trabalho. (12) 
Prática de ensino citada como facilitadora da relação:  

Eu acredito que todos os professores, dentro do possível tentam articular 
Teoria e Prática, tem umas disciplinas que é mais possível do que outras, né? 
Conseguem articular  melhores do que as outras. P. exemplo, no caso da 
Licenciatura eu acho que tem dois eixos de teoria e prática, que seria na prática 
pedagógica né, na prática de ensino, que seria o aluno ter contato com a 
prática, dele lecionar e a prática dos conteúdos em outros campos de 
conhecimento (11)   
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3) Dificuldades  

Diferenciação entre Disciplinas que favorecem a relação e outras não: destaque 
às disciplinas práticas 
Eu não vejo que ele está claro no curso, se tivesse eu entendo que a questão 

da prática como componente curricular ela também estaria clara. É, eu vejo o 
curso pensado em blocos, e vejo que, os professores se identificam com esses 
blocos. Então nós temos os blocos de fundamentos que é parece ser o bloco 
teórico. Temos os bloco da prática que aí são os professores práticos que 
assumem, e aí eu não sei até que ponto os alunos conseguem entender a 
interface, a importância dos fundamentos para a prática para fundamentar a 
prática e eu diria que eu não sei é é até que ponto os professores tem clareza 
disso, porque foram várias tentativas e eu já presenciei três  coordenações de 
curso, acho que esta é a quarta coordenação que eu estou acompanhando e já 
presenciei várias tentativas de todas as coordenações de tentar fazer discussão 
de todos os eixos que fundamentam os cursos  de como se articula um eixo ao 
outro, e eu tenho a impressão que a gente sempre acaba, ou vai até onde é 
possível na discussão e a gente nunca tira conclusões acerca das discussões e 
eu acho que essa é uma questão que inclusive determina um equívoco em 
conceituar a prática como componente curricular, mas que enquanto curso a 
gente ainda não superou essa lacuna. (8)  

Agora é claro nós estamos tratando do mesmo assunto, seja em teoria e 
prática, então eventualmente há convergências, e são essas que eu falei que 
acabam sendo positivas. Mais é ruim que seja eventual, que aconteça meio que 
por acaso essas convergências, isso acho que é um fenômeno, eu não sei dizer 
se exclusivo, mas um fenômeno muito, muito presente no meio da pedagogia, 
porque há uma disparidade muito grande entre os práticos da educação e os 
teóricos da educação. (10)  

Responsabilidade dos professores em assumir e se comprometer em fazer essa 
relação Teoria e Prática:  

...mas isso assim, a  gente ainda ta iniciando, quer dizer, falta um pouco mais 
da nossa própria integração,, você sabe que horários para reunião é 
complicado, a gente precisaria  exercitar mais até nossas atitudes com o 
estagiário. Aí vai muito do perfil que a gente tem.(...) Agora que a gente 
conseguiu um projeto mais consistente, um regimento melhor, mas assim, ainda 
precisa de muita discussão até porque nós somos diferentes, cada supervisor 
tem uma forma de agir. (9)  

Puxa, eu acho  q este é um dos pontos mais difíceis, porque a impressão que 
eu tenho e aí é uma impressão só enquanto professor que quando há essa 
articulação ela acontece meio que por acaso. Né? (10)   

ÉÉ, não acho muito simples de fazer isso, é acho que na proposta tá bem mais 
claro do que, na, na  no que está acontecendo, eu acho  que muito de nós,  
inclusive professores, ainda temos, a a noção equivocada entre teoria e prática, 
aí você, precisa, você acha que algumas disciplinas, mesmo em conversa com 
os professores,  existe uma, uma,  disciplinas que são teóricas e disciplinas que 
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são práticas, entendendo a prática apenas como uma intervenção e a teoria 
como um, um estudo, uma disciplina, é, preparatória, uma disciplina que vai dar 
subsídios para isso, eu acho que já está acontecendo de uma forma mais 
efetiva a partir de projetos de intervenção de atividades na escola, é a partir de, 
de vivências que nossos alunos  estão podendo ter de aplicação mesmo nas 
aulas que tem, a gente tem mudado a metodologia, mas, a, a articulação entre 
teoria e prática, acho que algumas vezes não se dá  em função da própria falta 
de percepção do próprio professor que está ministrando a disciplina. (2)      
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