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RESUMO

Este estudo constitui uma oportunidade para refletir sobre as relações entre o 
arcabouço teórico próprio das Ciências da Educação e sua relação com a prática 
pedagógica no âmbito dos estágios curriculares supervisionados do curso de 
Pedagogia. O foco dessa reflexão é a formação inicial do pedagogo em nível superior, 
mais especificamente, a formação que ocorre no curso de Pedagogia, norteada pela 
seguinte questão central: que sentidos os estudantes estagiários atribuem à relação 
entre os conhecimentos das Ciências da Educação e os conhecimentos da prática 
pedagógica no curso de Pedagogia da UESB para a construção do saber/fazer 
docente? Apresenta as implicações e contextualizações na formação do pedagogo 
como processo histórico e cultural, com ênfase no momento atual dessa formação. 
Nesse sentido, objetiva investigar os sentidos atribuídos por estudantes estagiários à 
relação entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica. Parte do entendimento 
de que os sentidos que os estudantes, futuros pedagogos, atribuem a seus processos 
formativos têm repercussões na aprendizagem dos conhecimentos teórico-práticos do 
ser professor e, em especial, do ser pedagogo. Assim, defende-se que os sentidos que 
os estudantes dos cursos de formação inicial de professores atribuem à relação entre 
os conhecimentos das Ciências da Educação e os conhecimentos da prática 
pedagógica são fundamentais enquanto organizadores na construção do saber/fazer 
docente no momento da realização dos estágios curriculares supervisionados. A opção 
teórico-metodológica realizada está fundada nos estudos da Epistemologia Qualitativa 
de Gonzalez Rey. A construção da empiria teve como lócus o curso de Pedagogia da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), localizada na cidade de Vitória 
da Conquista/Bahia. Os estudantes participantes da pesquisa são seis graduandas do 
referido curso, matriculadas nos dois últimos semestres letivos, fase de realização dos 
estágios curriculares supervisionados. Os procedimentos adotados na construção das 
informações foram análises de documentos como o projeto curricular do curso e os 
relatórios de estágio das estudantes e a realização de conversas interativo-
provocativas. Os resultados evidenciam os sentidos que os estudantes atribuem às 
Ciências da Educação – fundamentação teórica para a prática –, à prática pedagógica 
– oportunidade de sentir-se professor – e à relação entre as Ciências da Educação e a 
prática pedagógica – oportunidade de vivenciar a relação entre teoria e prática. Além 
disso, são apresentadas as teorizações que os estudantes fazem sobre a relação entre 
teoria e prática na formação de professores. Assim, ressalta-se que os estágios 
curriculares supervisionados são para o estudante estagiário o campo em que ele pode 
compreender as relações que se estabelecem entre o pensar e o fazer pedagógico, 
tecendo e produzindo os sentidos que atribui à relação entre os conhecimentos das 
Ciências da Educação e da prática pedagógica como elementos organizadores na 
construção do saber/fazer docente. Nesse contexto, o estudante estagiário produz, 
portanto, um conhecimento acerca do que é ser professor, o qual não está escrito ou 
publicado, dada a sua dimensão subjetiva, mas está circunscrito em sua prática 
pedagógica na situação da realização dos estágios curriculares supervisionados e na 
situação da prática docente profissional, quando se tornar professor efetivo. 

Palavras-chave: Sentidos. Prática Pedagógica. Ciências da Educação. Epistemologia 
Qualitativa. 



ABSTRACT

This study focuses on the initial formation of the pedagogue in college, especially the 
formation that takes place in the Pedagogy Course. It is bound by the following 
question: what senses are attributed by the Pedagogy Trainees regarding the relation 
between the Education Science knowledge and the Pedagogic Practice knowledge 
developed in the Pedagogy Course of UESB, in order to build up teaching knowledge 
and practice? Therefore it aims to reflect on the relations between the Education 
Science framework and the Pedagogic Practice under the supervised classes that 
belong to the Pedagogy Course.   It presents the implications and contextualizations 
concerning the pedagogue formation as a historic and cultural process, emphasizing 
the current moment of this formation.  It is based on the idea that the senses trainees, 
future pedagogues, attribute to their own formation process reflect on the learning of 
theorical and practical knowledge that validates the process of teachers formation, 
especially the pedagogue formation. Accordingly, it believes that the senses attributed 
by the students of teachers initial formation courses regarding the Education Science 
knowledge and Pedagogic Practice knowledge are essential as organizers in the 
construction of teaching knowledge and practice while the supervised classes take 
place.  The theorical and methodological option is based on the studies of Qualitative 
Epistemology by Gonzalez Rey. Empiric studies took place at the Pedagogy Course 
of Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), located in the city of Vitória 
da Conquista/Bahia. The students who took part in this research were six graduating 
ones, enrolled in the last two semesters of the referred course, stage when the 
supervised classes happen. The procedures used in the organization of collected 
information consist of analysis of documents such as the mentioned course curricular 
project and the students reports, besides interactive and provocative talks to the 
students. The results show the senses students attribute to Educational Science –
theorical  basis to practice – to Pedagogic Practice – opportunity of feeling as if they 
were teachers – and to the relation between Education Science and Pedagogic Practice 
– opportunity of experiencing the relation between theory and practice.   Besides, the 
theorizations students have about the relation between theory and practice in teachers 
formation are also presented. Consequently, it is emphasized that the supervised 
classes are the moments in which the trainees might understand the relations between 
thought and pedagogic practice, building the senses attributed to the relation between 
the Education Science knowledge and the ones of Pedagogic Practice as organizers in 
the teaching knowledge and practice. In this context, the trainees build some 
knowledge regarding what it means to be a teacher, which is not written or published, 
due to its subjective dimension, but circumscribed in their pedagogic practice while 
the supervised classes take place and when professional teaching practice becomes 
effective.  

Keywords: Education Science. Senses. Pedagogic Practice. Qualitative 
Epistemology. 





RÉSUMÉ

L'objet de cet étude est la formation initiale du pédagogue en niveau universitaire, 
plus précisément la formation dans le cours de Pédagogie, guidé par la suivante 
question centrale: quels sens les étudiants-stagiaires attribuent-ils à la relation entre 
les connaissances des Sciences de l'Éducation et les connaissances de la pratique 
pédagogique dans le cursus de Pédagogie de l'UESB pour la construction du savoir-
faire enseignant? Le but est d'avoir une réflexion sur les relations entre la structure 
théorique propre des Sciences de l'Éducation et la pratique pédagogique au sein des 
stages suivis dans le cursus de Pédagogie. L'étude montre les implications et 
contextualisations dans la formation du pédagogue en tant que processus historique et 
culturel, en mettant l'accent sur l'actualité de cette formation. Il part du principe que 
les sens attribués par ces futurs enseignants aux processus de formation répercutent 
dans l'apprentissage des connaissances théorico-pratiques qui sont la base du 
processus de devenir professeur et, particulièrement, pédagogue. Ainsi, les sens que 
les étudiants des cours de formation initiale au professorat attribuent à la relation 
entre les connaissances des Sciences de l'éducation et celles de la pratique 
pédagogique sont de fondamentale importance pour la structuration de la construction 
du savoir-faire enseignant au moment de stages suivis. Le choix théorico-
méthodologique a été celui des études de l'épistémologie qualitative de Gonzalez Rey. 
La construction empirique a eu lieu dans le cous de Pédagogie de l'Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), situé dans la ville de Vitória da 
Conquista/Bahia. Participèrent six étudiantes inscrites aux deux dernières semestres 
du cours, phase de réalisation des stages suivis. Les informations furent élaborées 
grâce à l'analyse de documents tels que le programme d'enseignement du cours, les 
rapports de stage des étudiantes ainsi que des entretiens avec celles-ci. Les résultats 
mettent en évidence les sens attribués aux Sciences de l'éducation – du fondement 
théorique vers la pratique -, à la pratique pédagogique – occasion de se sentir 
enseignant – et la relation entre les Sciences de l'éducation et la pratique pédagogique 
– occasion de vivre le rapport entre théorie et pratique. De plus, il est présenté des 
théorisations faites par les étudiants sur le rapport entre théorie et pratique dans la 
formation des professeurs. Dès lors, il ressort que les stages suivis fonctionnent 
comme le terrain où l'étudiant peut comprendre les liens entre le penser et le faire 
pédagogique, produisant la trame des sens de la relation entre les connaissances des 
Sciences de l'Éducation et la pratique pédagogique en tant qu'éléments organisateurs 
de la construction du savoir-faire enseignant. Dans ce contexte, l'étudiant stagiaire 
produit un savoir sur ce que veut dire être professeur. Un savoir qui n'est certes pas 
écrit ni publié, parce que subjectif, mais qui existe dans la pratique pédagogique des 
stages suivis et, à l'avenir, lorsqu'il deviendra effectivement professeur 

Mots-clefs: Sens. Pratique Pédagogique. Sciences de l'Éducation. Épistémologie 
Qualitative.
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1 CONTEXTUALIZANDO O PROBLEMA ESTUDADO: origens e implicações 
na formação do pedagogo 

Abordamos, neste estudo, a temática da formação do pedagogo e os sentidos 

atribuídos à relação entre teoria e prática pedagógica por estudantes do curso de 

Pedagogia. O interesse em estudar essa temática é fruto de diversas experiências 

profissionais e pessoais, tanto como professor, coordenador e presidente do colegiado 

e membro da Comissão de Reformulação do currículo do curso de Pedagogia, quanto 

como pesquisador e membro do grupo de pesquisa Políticas Públicas, Gestão e 

Práxis Educacionais, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

Essas experiências propiciaram reflexões importantes para a construção da 

presente tese, suscitando questões essenciais sobre a formação do pedagogo e a 



articulação necessária entre teoria e prática. O currículo do curso de Pedagogia da 

UESB analisado neste estudo prevê a organização de disciplinas de cunho teórico 

como fundamentos das Ciências da Educação e disciplinas que permitem vivências da 

prática pedagógica em contextos escolares e não escolares ao longo do curso –

estágios curriculares supervisionados que ocorrem durante as disciplinas Práxis 

Educativas, Prática das Matérias Pedagógicas I, Prática das Matérias Pedagógicas II e 

Práticas Pedagógicas nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental.

Durante a experiência como professor de Didática e Práticas Pedagógicas, 

observamos que os alunos, ao cursarem essas disciplinas, demonstravam dificuldades 

em articular os conhecimentos teóricos das Ciências da Educação com os de natureza 

mais prática nas disciplinas dos estágios curriculares supervisionados. Temos 

verificado que os graduandos, ao pensarem as práticas de ensino, continuam, na 

maioria das vezes, adotando uma atitude que demonstra o esquecimento das 

discussões das disciplinas de fundamentos da educação ou darem pouca ênfase nas 

elaborações textuais ou mesmo em seus depoimentos orais. Isso é observado, por 

exemplo, nas situações de elaboração de projetos e de relatórios de estágio, em que se 

estabelece um distanciamento entre os discursos pedagógicos produzidos e as práticas 

vividas no dia a dia da sala de aula, principalmente, nas situações de vivência 

pedagógica durante cada estágio.

Como membro da Comissão de Reformulação do currículo do curso de Pedagogia da 

UESB, no período de abril de 2003 a março de 2006, tivemos a oportunidade de 

aprofundar estudos e reflexões sobre a formação do pedagogo e estabelecer uma 

aproximação ainda maior com as questões referentes ao curso, com destaque não só 

para os problemas relacionados a ele, tanto numa perspectiva local como nacional, 

mas também relativos à relevância acadêmica e social de um curso de Pedagogia e do 

nosso curso na UESB, em especial. Do mesmo modo, a preocupação com o princípio 

da articulação entre teoria e prática na formação do pedagogo fez parte das discussões 

de forma que nos inquietava compreender como os estudantes articulavam os 

conhecimentos das Ciências da Educação e da prática pedagógica e como o curso 

efetivaria a realização desse princípio no momento da realização dos estágios 

curriculares supervisionados. É pertinente ressaltar que os trabalhos de reformulação 

do currículo do curso de Pedagogia da UESB, campus de Vitória da Conquista, 

decorrem tanto dos anseios de estudantes e professores, como das próprias 

determinações legais do Conselho Nacional de Educação. (BRASIL, 2002a, 2002b, 



2005, 2006a, 2006b). 

Ressaltamos, como experiência realizada ao mesmo tempo em que fomos 

membro da Comissão de Reformulação Curricular e que consideramos importante 

nesse processo de aproximação com o objeto de estudo, o fato de termos sido 

coordenador do colegiado do curso de Pedagogia da UESB, no período de abril de 

2003 a maio de 2005. Como coordenador do curso, pudemos acompanhar de modo 

mais amplo, junto aos estudantes e aos professores, as dificuldades que aqueles têm 

de articular a formação de natureza mais teórica à prática pedagógica vivenciada na 

situação dos estágios curriculares supervisionados. 

Além das experiências como professor e coordenador, atuamos, ainda, como 

pesquisador e membro do grupo de pesquisa Políticas Públicas, Gestão e Práxis 

Educacionais. Como membro desse grupo, compartilhamos da preocupação em 

“formar” profissionais capazes de estabelecer, no quotidiano dos espaços educativos, 

formais ou não formais, a relação entre teoria e prática de forma crítica, 

contextualizada e dialógica. A partir dessa preocupação, temos desenvolvido, dentro 

do grupo de pesquisa, alguns estudos com resultados apresentados e diversas 

publicações (NUNES, 2008; NUNES; RIBEIRO, 2007; 2008a; 2008b), focalizando a 

relação entre teoria e prática na formação inicial de professores.

Citamos essas diferentes situações ou campos de atuação no ensino superior 

porque entendemos que essas experiências – professor de disciplinas, coordenador do 

curso, membro do grupo de pesquisa e membro da Comissão de Reformulação 

Curricular – foram de grande relevância, no sentido de nos colocar frente a frente com 

o nosso objeto de estudo. Assim, compreendemos ser importante destacar que essa é a 

posição da qual partimos ou a partir da qual nos colocamos em relação ao objeto 

estudado. 

Nesse sentido, resulta da análise dessas experiências a inquietação quanto à 

desarticulação entre as discussões consideradas de cunho mais teórico no campo dos 

fundamentos da educação, travadas no decorrer do curso, e a dimensão que elas 

assumem no momento das práticas desenvolvidas durante as disciplinas de estágios 

curriculares supervisionados. De outra maneira, as experiências como professor e 

pesquisador da UESB – na sala de aula, na coordenação do curso, na Comissão de 

Reformulação Curricular e no grupo de pesquisa – têm mostrado que os alunos, na 

maioria das vezes, não retomam os conteúdos estudados nas disciplinas introdutórias 

para fundamentar suas práticas nas salas de aula de primeiro ciclo do ensino 



fundamental. Isso ocorre mais especificamente nos momentos de elaboração de 

atividades como o plano de ensino, o projeto didático e o relatório referente às 

atividades dos estágios curriculares supervisionados. Nesses momentos, os alunos são 

desafiados a refletir sobre a sua atitude como professores que devem ultrapassar os 

limites teóricos e os limites práticos e se remeterem, também, a uma discussão sobre o 

modelo de sociedade, de cidadão e de homem que se pretende “formar” nas escolas 

em que irão atuar ou já atuam.

Desse modo, muitos alunos, ao escreverem um texto referente a uma 

atividade prática de sua formação, demonstram não compreender a articulação 

necessária entre o que foi estudado por eles nas disciplinas que tratam das Ciências da 

Educação e o conteúdo e a metodologia das disciplinas estudadas no momento em que 

o curso está mais voltado para a realização dos estágios curriculares supervisionados 

(Práxis Educativas, Prática das Matérias Pedagógicas I, Prática das Matérias 

Pedagógicas II e Práticas Pedagógicas nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental). 

Instigados a reelaborarem seus textos, os discentes apresentam grande 

dificuldade em escrever de forma articulada a proposta que fazem para o ensino 

fundamental e os diversos conhecimentos estudados em disciplinas que discutem, de 

forma mais teórica, os aspectos de caráter político, cultural e econômico da formação 

para a sociedade, bem como para o cidadão e o ser humano que atuará nela.

A experiência de convívio acadêmico quotidiano com os estudantes nos 

permite vislumbrar essa dificuldade, frequentemente citada em seus discursos. Ao 

menos no âmbito das discussões estabelecidas entre eles na universidade, evidencia-

se a existência de um consenso de que o processo de escolarização não pode perder de 

vista os conhecimentos das Ciências da Educação. 

Nos espaços da universidade, observamos que esses estudantes destacam que 

as Ciências da Educação são, muitas vezes, tratadas de forma mais teórica e que 

deveriam estar articuladas aos conhecimentos/saberes da/sobre a prática, sob pena de 

não se fazer uma educação comprometida com a formação do indivíduo em sua 

concretude. Eles compreendem a necessidade de articulação entre Ciências da 

Educação e prática pedagógica, porém, ao teorizarem, não conseguem perceber a 

prática de forma mais concreta e real, com seus problemas e contradições, mas como 

campo de produção de conhecimentos e de teorias. Assim, quando propõem 

experiências práticas, em sua maioria, não conseguem enxergá-las baseadas em 

discussões que passam pelo campo dos fundamentos da educação, tratados, em geral, 



de modo teórico nas Ciências da Educação.

A prática pedagógica – seja como disciplinas da graduação (Práxis 

Educativas, Prática das Matérias Pedagógicas I, Prática das Matérias Pedagógicas II e 

Práticas Pedagógicas nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental), seja como prática 

profissional do professor pedagogo – deve ser, a um só tempo, o campo de expressão 

das opções filosófico-políticas do educador e o campo de realização dos seus saberes 

profissionais. Assim sendo, a prática pedagógica será um modo crítico de 

desenvolvimento da educação. Será uma prática marcada por um projeto histórico que 

envolverá, além do educador, todos os sujeitos da escola e da sociedade submergidos 

e interessados na construção. A prática pedagógica, entendida desse modo, traduzirá 

os posicionamentos teóricos da educação em ações reais.

Ressaltamos que, neste estudo, referimos a formação profissional do 

pedagogo e a entendemos como um processo que tem duas dimensões ou etapas. 

Primeiramente, há uma etapa denominada de formação inicial, que fica a cargo de 

uma instituição de ensino superior1 responsável por desenvolver com o sujeito uma 

formação, a qual culmina com uma titulação que habilita o professor a ingressar na 

carreira profissional docente. Depois, há outra etapa, denominada formação 

continuada, que deve começar quando o professor, já titulado, ingressa na docência e 

deve continuar por toda sua trajetória profissional. Essa formação continuada fica a 

cargo das instituições escolares ou dos sistemas educacionais. 

A história do curso de Pedagogia no Brasil e da formação inicial do 

pedagogo é marcada por debates e incertezas que configuram esse processo como 

complexo e multifacetado. As indefinições sobre o papel desse profissional e seu 

campo de atuação provocam diversas reformulações nos projetos formativos 

construídos nas instituições de ensino superior, tornando problemática a construção 

da identidade profissional do pedagogo. 

A criação do curso de Pedagogia no Brasil ocorreu em um período em que o 

país passava por uma efervescência no campo da educação e da política. A década de 

30 do século XX foi marcada pela criação do Ministério da Educação, em 1931, pelo 

Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932 e pela implantação do Estatuto das 

Universidades Brasileiras, mediante o Decreto 18.851, de 11 de abril de 1931. Nesse 

contexto, cria-se o curso de Pedagogia, através do Decreto-lei 1.190, de 1939, que 

traduzia, naquele momento, a preocupação de educadores com o preparo de docentes 

para o ensino médio.



A compreensão que se tinha era a de um curso com a dupla função de formar 

bacharéis e licenciados, por meio da fórmula que ficou conhecida como “3+1”, isto é, 

o estudante de Pedagogia cursava nos três primeiros anos as disciplinas de conteúdos 

científico-culturais, formando-se bacharel e, em seguida, continuava estudando por 

mais um ano as disciplinas de natureza pedagógica, licenciando-se.

Sendo bacharel, cabia ao pedagogo exercer a função de técnico de educação. 

Como licenciado, seu campo de atuação era especialmente o magistério nos cursos 

normais. Conforme Silva (1999), não precisava ser pedagogo para poder atuar no 

curso normal, bastava ter o diploma de nível superior (fosse de licenciado ou de 

bacharel). 

Durante toda a década de 1950, o curso de Pedagogia sofreu muitas críticas 

acerca de sua concepção e de sua estrutura curricular. Era questionado se o curso 

tinha conteúdo próprio. Naquele momento, conforme registra Silva (1999), chegou-se 

a pensar na sua extinção, pois entendiam que a formação do professor das séries 

iniciais poderia continuar sendo feita nos cursos normais secundários, cujo objetivo 

era formar os professores para atuarem nos primeiros anos de escolarização, e que a 

formação do técnico em educação deveria ocorrer nos cursos de pós-graduação. 

Nesse sentido, em 1962, o antigo Conselho Federal de Educação (CFE) 

emite o Parecer 251, com a intenção de precisar o campo de atuação do pedagogo. No 

entanto, por ter sido feita de forma superficial, tal intenção não alcançou o objetivo 

pretendido, entre outras questões, por não “definir” claramente o campo de trabalho 

do profissional, que passou a ser visto ora como “técnico de Educação”, ora como 

“especialista de Educação” e, vagamente, denominado de “administrador” ou 

“profissional destinado às funções não docentes do setor educacional”. (SILVA, 

1999, p. 17).

Em 1969, com o Parecer do Conselho Federal de Educação 252, o curso de 

Pedagogia sofre uma segunda reformulação curricular, atendendo ao que determinava 

a Lei 5.540/1968 e em decorrência da efervescência política, econômica e social 

provocada pelo modelo desenvolvimentista e pelo regime militar. Nessa segunda 

reformulação, além de considerar a formação de professores para o ensino normal 

como objetivo do curso, são criadas suas habilitações específicas, visando a formar os 

especialistas em orientação, administração, supervisão e inspeção, para atuarem no 

âmbito tanto das escolas como dos sistemas escolares. A criação das habilitações 

específicas constituiu, como ressalta Silva (1999), uma tentativa de extinguir a 



distinção entre bacharelado e licenciatura.

Essa reformulação manteve, de um lado, as disciplinas dos chamados 

fundamentos da educação – entendidas pelo parecer como base comum de estudos –; 

de outro, as disciplinas das habilitações específicas em supervisão pedagógica, 

orientação educacional, administração escolar, inspeção escolar, além da habilitação 

em “ensino das disciplinas e atividades práticas dos cursos normais” – entendidas 

como parte diversificada do currículo. Segundo Silva (1999), essa reestruturação 

curricular continuou atrelada à concepção dicotômica existente no modelo anterior. 

A partir do final da década de 1970, o debate se pautou em torno da questão 

da “base comum nacional”. Assim, vários eventos foram promovidos em nível 

nacional e regional, a exemplo do Encontro Nacional para a Reformulação dos Cursos 

de Preparação de Recursos Humanos para a Educação, realizado em Belo Horizonte, 

em 1983, onde se firmou o princípio de que “a docência constitui a base da identidade 

profissional de todo educador”.

Esse princípio vem orientando a ação da Associação Nacional pela Formação 

de Profissionais de Educação (Anfope), desde as décadas de 1980 e 1990 até os dias 

atuais, no sentido de estabelecer uma ampla discussão em torno dos elementos que 

articulam a reformulação dos cursos de formação de professores, e não apenas a 

reformulação dos cursos de pedagogia.

A respeito desse debate no âmbito do movimento nacional, Scheibe e Aguiar 

(1999) enfatizam:

[...] sempre esteve presente a ideia de que não seria possível 
reformular os cursos de pedagogia independentemente das 
licenciaturas, e que tal reformulação implicava profunda mudança 
no próprio sistema educacional. Tal compreensão levou o 
movimento a uma formulação que desde então não só tem norteado 
a ação da Anfope, como constitui um fator aglutinador de 
educadores e instituições de ensino que se posicionam nessa 
perspectiva: a defesa de uma política global de formação dos 
profissionais da educação que contemplem formação inicial, carreira 
e formação continuada. (SCHEIBE; AGUIAR, 1999, p. 229).

Em meados da década de 1990, com a vigência da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/1996, são criados os Institutos Superiores de 

Educação (ISE), o que vem gerando uma política de crescimento da oferta de cursos 



de formação do profissional da educação, especialmente nas instituições privadas em 

todo o país. Com essa política, os cursos de Pedagogia têm sido criados com 

componentes curriculares de diversas naturezas, gerando conflitos de posições 

teórico-metodológicas e epistemológicas acerca da formação do pedagogo.

Nesse sentido, segundo Scheibe e Aguiar (1999), a Anfope, juntamente com a 

Associação Nacional de Pesquisadores em Educação (Anped), a Associação Nacional 

de Política e Administração da Educação (Anpae) e o Fórum de Diretores de 

Faculdades de Educação (Forundir), assumiu a tese de que o curso de Pedagogia se 

destina à formação de um profissional

[...] habilitado a atuar no ensino, na organização e na gestão de 
sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão 
do conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência 
como base obrigatória de sua formação e identidade profissional. 
(SCHEIBE; AGUIAR, 1999, p. 232).

Essa tese contempla os campos de atuação do pedagogo, possibilitando às 

instituições de ensino superior oferecer cursos que observem interesses, demandas 

locais e suas funções sociais. (SCHEIBE; AGUIAR, 1999). Em decorrência disso, 

houve a criação ou reformulação de cursos de Pedagogia com diferentes focos de 

formação em todo o país. 

Todavia, a lógica defendida nesse trabalho conduziria à organização dos 

cursos de Pedagogia, de modo que estes passassem a apresentar em sua estrutura 

curricular duas partes inter-relacionadas: uma parte composta pelos conteúdos 

básicos, considerados conhecimentos de fundamentos da educação, e outra parte 

composta pelos conteúdos de aprofundamento teórico, voltados para as áreas de 

atuação profissional, observando-se as demandas sociais da região em que se insere 

cada curso e articulando a formação básica a novos campos de atuação dos pedagogos 

na contemporaneidade. Esses novos campos de atuação se referem aos interesses e 

demandas locais.

Além dos componentes de “conteúdos básicos” e de “conteúdos de 

aprofundamento teórico”, considerando-se a necessária flexibilização do currículo, 

dois outros componentes foram destacados por Scheibe e Aguiar (1999): estudos 

independentes e práticas pedagógicas.

As monitorias, estágios extracurriculares, programas de iniciação científica, 



estudos complementares, cursos realizados em áreas afins, integração com cursos 

correlatos à área, participação em eventos científicos no campo da educação e outros 

são considerados estudos independentes. Já as práticas pedagógicas referem-se ao 

trabalho coletivo da instituição, no sentido de estabelecer a articulação entre teoria e 

prática. 

Conforme Scheibe e Aguiar (1999), o componente prática pedagógica se 

expressa em três modalidades, a saber:

a) Integração do curso com a realidade social, econômica, profissional. Pelos 

estudos atuais em educação, essa modalidade deve começar desde o início do curso.

b) Iniciação à pesquisa e ao ensino, na forma de articulação teoria-prática, 

considerando que a formação profissional não se desvincula da pesquisa. “A reflexão 

sobre a realidade observada gera problematizações e projetos de pesquisa entendidos 

como formas de iniciação à pesquisa educacional”. (SCHEIBE; AGUIAR, 1999, p. 

234).

c) Iniciação profissional, devendo ocorrer nas escolas e unidades 

educacionais, nas atividades de observação, na regência e na participação em projetos. 

Está presente desde os primeiros anos do curso, configurando a prática pedagógica 

necessária ao exercício profissional. 

Essas três modalidades, referendando o Art. 65 da LDB nº 9394/1996, deram 

origem às Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) n. 01, de 18 de 

fevereiro de 2002, e n. 02, de 19 de fevereiro de 2002. A primeira institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, e a segunda 

institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de 

formação de professores da educação básica em nível superior.

Outro marco de grande relevância legal para o curso de Pedagogia diz 

respeito à Resolução n. 01 do Conselho Nacional de Educação, de 15 de maio de 

2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso graduação em 

Pedagogia. Essa resolução é identificada pelo Parecer CNE/CP 05/2005 e pelo 

Parecer CNE/CP 03/2006.

Segundo essas Diretrizes Nacionais (BRASIL, 2006a), o curso de Pedagogia 

visa a formar profissionais para atuar em ensino, organização e gestão de sistemas, 

unidades e projetos educacionais e produção e difusão do conhecimento, bem como em 

diversas áreas da educação. Nesse sentido, vale ressaltar que as diretrizes definem o 



campo de atuação do pedagogo com uma abrangência muito maior do que aquela a qual 

estávamos acostumados. 

Estabelecem, ainda, que a docência é um elemento central de atuação do 

pedagogo, mas atribui ao termo docência uma conceituação mais abrangente do que 

simplesmente o ato de ministrar aulas, conforme se pode ler na própria Resolução.

Compreende-se a docência como ação educativa e processo 
pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, 
étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios 
e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre 
conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos 
inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de 
construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes 
visões de mundo. (BRASIL, 2006, Art. 2º,§ 1º).

Assim, são entendidas como docência: a) a regência de classe na educação 

infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino médio de 

modalidade normal e em cursos de educação profissional; b) a atuação na área de 

serviços e apoio escolar; e c) a atuação em outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos. Desse modo, ao menos três elementos são agregados ao 

sentido atribuído para a docência: o ato de ministrar aulas, a pesquisa e difusão do 

conhecimento e a participação na gestão e organização de sistemas e instituições de 

ensino.

O conjunto dessas determinações legais, associado às manifestações por 

parte de professores e estudantes do curso de Pedagogia da UESB, campus de Vitória 

da Conquista, tem norteado os trabalhos da comissão interna que trabalha no processo 

de reformulação curricular. Nesse processo, muitas proposições são apresentadas 

tanto por professores como por estudantes, muitas delas, às vezes, até contraditórias 

entre si, mas que, de uma forma ou de outra, terminam contribuindo com o processo 

de reformulação na medida em que reforçam a necessidade de se discutir elementos 

que vão surgindo e que demandam uma compreensão mais elaborada por parte dos 

envolvidos. 

É pertinente ressaltar, ainda, que a Resolução CNE/CP 01/2006, em seu 

artigo 3º, § único, inciso I, ao tratar do repertório de informações e habilidades com 

que deve trabalhar o estudante do curso de Pedagogia, reconhece a importância do 



“conhecimento da escola enquanto organização complexa que tem a função de 

promover a educação para e na cidadania”. Esse reconhecimento de que trata a 

Resolução 01/2006, como parte do repertório de informações e habilidades 

necessárias para a formação do pedagogo, desde o processo de formação inicial, 

reforça a necessidade de realização de atividades formativas que tenham a escola 

como campo e objeto de estudo por parte do estudante do curso de Pedagogia. 

Desse modo, além da relevância das atividades de pesquisa focalizadas pelas 

disciplinas que culminarão com a produção da monografia de final de curso, podemos 

destacar a importância dos estágios curriculares supervisionados como oportunidade 

que o estudante tem para se apropriar dos saberes relativos à dinâmica de 

funcionamento de uma escola de forma prática, concreta e em seu cotidiano 

pedagógico.

Em nossa experiência como professor, percebemos, na prática de ensino dos 

conteúdos que versam sobre as Ciências da Educação, que talvez falte a estes uma 

maior relação com as experiências e práticas de ensino-aprendizagem desenvolvidas 

no interior das escolas do ensino fundamental.

Apoiando-nos em Paro (2001), concordamos que a situação de alheamento 

dos educadores escolares com as discussões teóricas feitas por acadêmicos acerca de 

suas práticas se deve a uma multiplicidade de fatores, como a inadequada formação e 

as precárias condições em que exercem a sua profissão, carregadas de falta de 

oportunidades de reflexão sistemática sobre a sua atuação.

Parece não haver dúvidas de que essa situação de alheamento dos 
educadores escolares se deve a uma multiplicidade de fatores, entre 
os quais se destacam suas inadequadas formações, bem como as 
precárias condições em que exercem seu ofício, as quais não lhes 
proporcionam oportunidades mais sistemáticas de reflexão; sem 
esquecer o próprio meio social, permeado pela ideologia dominante, 
que reforça a postura acrítica diante dos problemas. (PARO, 2001, 
p. 30).

Nesse contexto, há a necessidade de os intelectuais que refletem sobre as 

Ciências da Educação pensarem estratégias para que suas ideias e contribuições 

teóricas intervenham mais intensamente junto aos profissionais da educação. Paro 

(2001) chama a atenção para a importância de uma maior inserção dos profissionais 

que refletem sobre a educação, na atuação daqueles que fazem o processo de 



escolarização básica.

Essa preocupação é que talvez possa levar esses intelectuais a pensar 
em formas mais atraentes de envolver em seus debates aqueles que 
fazem a educação no cotidiano escolar. Uma medida nessa direção 
certamente teria de ser a atenção maior para com a concretude das 
relações que se dão no interior da escola e para com o papel dos 
atores aí envolvidos, procurando-se desenvolver pesquisas e 
reflexões cujos objetos de estudo incluam o desvelamento de 
problemas mais relevantes em termos estratégicos, para municiar, 
não só educadores escolares, mas também usuários do ensino, na 
luta por mais e melhores escolas públicas. (PARO, 2001, p. 30-31).

Paro destaca a urgência de estudos que se proponham a compreender os 

espaços escolares nas suas relações e contradições cotidianas. Nesse sentido, Arroyo 

(1999) contribui com a discussão no tocante ao pensamento crítico em educação, ao 

afirmar:

O pensamento crítico toma como seu objeto os elementos constantes 
das estruturas, das instituições e dos processos globais, sociais, 
ideológicos e políticos, o que é legítimo e necessário para a 
compreensão dos fenômenos sociais, educacionais e culturais. 
Porém, essa mesma ênfase pode levar, e por vezes tem levado, à 
marginalização da concretude da prática social e educativa. 
(ARROYO, 1999, p. 144).

Estudos que tratam do planejamento de ensino e das ações pedagógicas em 

uma visão que associa as questões práticas às questões políticas (GANDIN, 2001; 

SAVIANI, 1995; 1983; VASCONCELLOS, 2000) evidenciam a importância do 

conhecimento da realidade social como elemento imprescindível para 

instrumentalizar o professor no exercício de sua profissão. Somente sendo conhecedor 

dos problemas e das dificuldades enfrentadas pela sociedade em que vive, é que será 

possível ao professor propor e desenvolver um processo de ensino-aprendizagem que 

vá efetivamente intervir crítica e eficazmente na transformação dessa sociedade. 

Nesse sentido, Menegolla e Sant’Anna (2001) ressaltam a importância de 

uma visão antropológica, filosófica, sociológica e política comprometida com a vida 

do homem que forma a sociedade.



O planejamento educacional deve ter como ponto de partida o 
homem como realidade primeira e fundamental e a sociedade 
constituída de homens, caracterizada por toda uma problemática 
social. O planejamento deve refletir sobre os princípios 
educacionais que são capazes de orientar o homem, sendo este que 
constitui e dá sentido ao universo. Deve refletir sobre que tipo de 
educação é necessário para a integração e desenvolvimento do 
homem e da sociedade. (MENEGOLLA; SANT’ANNA, 2001, p. 
28).

É possível inferir, desse modo, que a compreensão teórica da realidade em 

que vivem os sujeitos aos quais se destina toda prática educativa constitui o ponto a 

partir do qual todo professor deve iniciar seu trabalho ou sua ação docente. A 

necessidade de instrumentos teóricos que façam com que a análise da prática seja 

crítico-reflexiva é elemento de importância capital para que o professor tenha fontes e 

informações para a tomada de decisões sobre cada um dos âmbitos da intervenção 

educativa por ele proposta. Zabala (1998) afirma que é justamente nas decisões 

cotidianas, presentes na proposta de intervenção educativa, que é possível identificar 

as suas fontes teóricas: sua fonte sociológica ou socioantropológica, sua fonte 

epistemológica, sua fonte didática, sua fonte psicológica e sua fonte filosófica.

Em primeiro lugar, e de maneira destacada, encontramos um 
referencial que está ligado ao sentido e ao papel da educação. É o 
que deve responder às perguntas: Para que educar? Para que 
ensinar? Estas são as perguntas capitais. As finalidades, os 
propósitos, os objetivos gerais ou as intenções educacionais, ou 
como se queira chamar, constituem o ponto de partida primordial 
que determina, justifica e dá sentido à intervenção pedagógica. 
(ZABALA, 1998, p. 21-22).

Em outras palavras, o ponto de partida para a atuação pedagógica de um 

profissional da educação é justamente o ponto em que estão seus alunos, como 

sujeitos portadores de uma cultura e de uma história, inseridos num contexto social, 

econômico e político. Isso implica que o professor seja sensível o bastante para 

perceber essa realidade vivida pelos alunos e pela sociedade na qual estes se inserem. 

Demanda também que o professor tenha uma formação que o possibilite articular os 

diversos saberes próprios desse contexto real com os saberes dos campos teóricos por 



que passou/passa durante sua formação. (ALVES, 1998; 1992).

No contexto da UESB, tem-se verificado que o graduando, ao cursar a 

disciplina Práticas Pedagógicas nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, parece 

não mais dispor dos conhecimentos construídos ao longo das disciplinas introdutórias 

do curso de fundamentos da educação, que se propõem a discutir temas relacionados à 

política, à sociedade e à educação. Assim, focalizamos, neste estudo, a formação 

inicial do pedagogo em nível superior orientados por essa preocupação. Mais 

especificamente, referimo-nos à formação do pedagogo que ocorre no curso de 

Pedagogia, norteada pela questão central: que sentidos os estudantes estagiários 

atribuem à relação entre os saberes das Ciências da Educação e os saberes da prática 

pedagógica no curso de Pedagogia da UESB, para construção do saber/fazer docente?

Diante dessas implicações e contextualizações na formação do pedagogo, 

esta pesquisa busca alcançar o seguinte objetivo: investigar os sentidos atribuídos por 

estudantes estagiários do curso de Pedagogia à relação entre as Ciências da Educação 

e a prática pedagógica.

Partimos do entendimento de que os sentidos que os estudantes, futuros 

pedagogos, atribuem a seus processos formativos têm repercussões na aprendizagem 

dos saberes/conhecimentos teórico-práticos do ser professor e, em especial, do ser 

pedagogo. Assim, defendemos que os sentidos que os estudantes dos cursos de 

formação inicial de professores atribuem à relação entre os conhecimentos das 

Ciências da Educação e os saberes/conhecimentos da prática pedagógica são 

fundamentais enquanto organizadores na construção do saber/fazer docente no 

momento da realização dos estágios curriculares supervisionados.

Dessa maneira, toda a pesquisa se volta para a tese de que “os sentidos 

atribuídos pelos estudantes estagiários à relação entre saberes das Ciências da 

Educação e da prática pedagógica são organizadores na construção do saber/fazer 

docente, tendo implicações para sua prática profissional como futuro pedagogo, como 

também durante o próprio processo do curso, sobretudo, no momento de realização 

dos estágios curriculares supervisionados”.

Nesse contexto, é pertinente evidenciar que a formação inicial de professores 

deve se organizar tendo em vista possibilitar ao futuro pedagogo construir e constituir 

um arcabouço de saberes/conhecimentos de natureza teórico-prática no campo das 

Ciências da Educação que lhe assegure uma sólida formação necessária para o seu 



início na carreira profissional. Desse modo, os estágios curriculares supervisionados 

constituem uma oportunidade para um primeiro exercício da prática pedagógica, 

entendida como o lócus, por excelência, para o estudante refletir sobre ela e, ao 

mesmo tempo, sentir-se professor. Entendemos que essa reflexão, realizada 

especialmente durante a experiência dos estágios curriculares supervisionados, é um 

marco na formação inicial do professor.

Com a realização deste estudo, acreditamos estar contribuindo tanto para a 

nossa qualificação profissional como pesquisador e professor do ensino superior, 

quanto para a ressignificação de experiências de formação do pedagogo 

desenvolvidas no âmbito da universidade. Também entendemos estar contribuindo 

para que sejam pensadas as Ciências da Educação no contexto do curso de Pedagogia 

e suas relações com a prática pedagógica desenvolvida pelos estudantes no contexto 

dos estágios curriculares supervisionados. No aspecto social, pretendemos contribuir 

para a qualificação dos profissionais de educação, visando a intervir de forma 

competente e comprometida em diferentes contextos de atuação profissional.

Para efeito de apresentação da estrutura desta tese, informamos que, além 

deste capítulo de natureza introdutória, em que buscamos contextualizar o problema 

de pesquisa, focalizando suas origens e implicações na formação do pedagogo e, 

também, historiamos um pouco sobre o Curso de Pedagogia no Brasil e na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, com destaque para o campus de Vitória 

da Conquista, a tese está composta por mais seis capítulos. Assim, no segundo 

capítulo, apresentamos as nossas opções e procedimentos teórico-metodológicos na 

produção de sentidos pelos pedagogos em formação. 

No segundo capítulo, apresentamos nossas opções e procedimentos teórico-

metodológicos que nos serviram como caminho mais adequado para a produção de 

sentidos pelos pedagogos em formação. Nessa perspectiva, focalizamos os princípios 

da Epistemologia Qualitativa (GONZÁLEZ REY, 1997; 2005a; 2005b; 2005c; 

2005d), entendendo ser essa a nossa opção de afiliação teórico-epistemológica e 

metodológica para construção dos instrumentos de produção da informação e como 

orientação do modus operandi  desta pesquisa. 

No terceiro capítulo nos dedicamos a compreender os sentidos atribuídos por 

estudantes estagiários do Curso de Pedagogia às Ciências da Educação, entendendo 

que esses sentidos são fundamentais para construção de referencial para o futuro 



professor. Aqui tomamos como base para o conceito e para as discussões acerca das 

Ciências da Educação os estudos de Mialaret (1980), Avanzini (1995), Esteban (1978) 

e Amado e Boavida (2006). As Ciências da Educação tem para as estudantes, 

sobretudo, o sentido de serem os fundamentos teóricos para a prática pedagógica tanto 

no momento de realização dos estágios curriculares supervisionados como no 

exercício profissional futuro 

O quarto capítulo destinou-se à apresentação das nossas compreensões 

acerca dos sentidos atribuídos pelas estudantes aos conhecimentos da prática 

pedagógica, entendida por nós como fundamental para compreender as implicações da 

formação com o ser professor. Para o conceito de prática pedagógica tomamos com 

referência autores como Pimenta (2005), Vázquez (1977), Altet (1994), Rodríguez 

Marcos (2006; 2005; 2002) e Schön (1983; 1992). A prática pedagógica tem, 

essencialmente, o sentido da oportunidade de sentir-se professor desde a formação 

inicial. 

No quinto capítulo apresentamos as informações produzidas acerca dos 

sentidos da relação entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica. Nesse 

quinto capítulo tomamos como base para as discussões acerca das relações entre as 

Ciências da Educação e a prática pedagógica os estudos de autores como Rodríguez 

Marcos (2006; 2005; 2002), Schön (1983; 1992), Van Manen (1998), Saviani (1983), 

Alves (1992), Dewey (1910), Zeichner (1993), de Alarcão (1996; 2000), Vázquez 

(1977) e Pessoa (2001). A relação entre as Ciências da Educação e a prática 

pedagógica adquire, fundamentalmente, o sentido de ser a oportunidade de refletir 

sobre seu percurso de formação no Curso de Pedagogia, o que constitui um campo de 

oportunidades que estão sendo criadas para que os futuros professores construam, 

articulem e relacionem, desde a formação inicial, os conhecimentos das Ciências da 

Educação com os conhecimentos sobre/na/para a prática pedagógica. 

No sexto capítulo focalizamos as teorizações das estudantes sobre a relação 

teoria e prática na formação do pedagogo. Para tanto, tomamos como referência as 

produções das estudantes sistematizadas nos relatórios de estágio curricular 

supervisionado.

E, finalmente, no último capítulo, são apresentadas as considerações finais 

do estudo, retomando os objetivos e tese inicial para pensarmos as repercussões e 

contribuições que ele traz para a formação do pedagogo e para a relação teoria e 



prática como princípio formativo.



2 OPÇÕES E PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS NA 
PRODUÇÃO DE SENTIDOS PELOS PEDAGOGOS EM FORMAÇÃO

Neste capítulo, apresentamos as bases teórico-epistemológicas e 

metodológicas que sustentam este estudo, as quais se encontram ancoradas e 

fundamentadas preferencialmente na Epistemologia Qualitativa na perspectiva 

defendida por Gonzalez Rey (1997; 2005a; 2005b; 2005c; 2005d) e em outros estudos 

da abordagem qualitativa nas ciências humanas. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, 

MYNAIO, 1997).

Escolhemos apresentar, inicialmente, o espaço de realização deste estudo e 

os sujeitos envolvidos para retomarmos, a seguir, as bases teórico-epistemológicas 

que fundamentam as pesquisas qualitativas e os procedimentos adotados para 

construção dos dados empíricos. Essa escolha torna mais evidente as relações do 

campo de pesquisa e dos sujeitos que com ela colaboraram com os princípios e os 

procedimentos adotados no processo de pesquisa. Assim, tornaremos mais articuladas 

as relações entre o campo de investigação e a teoria na construção da pesquisa. 

2.1 ESPAÇOS E INTERAÇÕES NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS NO 
TRABALHO DE CAMPO

Esta pesquisa foi desenvolvida na cidade de Vitória da Conquista, estado da 

Bahia, no campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), no âmbito 

do curso de licenciatura em Pedagogia. A opção por essa universidade e por esse 

curso se deve ao fato de sermos professor nessa instituição e nesse curso, tendo vivido 

experiências que mobilizaram questões sobre o problema de pesquisa investigado 

neste estudo, como explicitadas no capítulo introdutório.

A UESB é uma universidade multicampi que se encontra localizada na 

região Sudoeste do estado da Bahia. Sua abrangência geográfica atinge 39 

municípios, sendo que os municípios de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga são 

aqueles considerados de maior representatividade regional em função não só do 

número de habitantes, mas também pelo próprio volume de atividades econômicas, 

cujo destaque é a atividade agropecuária. 



Trata-se de uma instituição de ensino superior constituída por três campus, 

sendo cada um deles localizado em um dos três principais municípios da região, 

respectivamente: Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga. A sede (e maior campus) 

da instituição se encontra localizada em Vitória da Conquista, município situado a 

512 quilômetros de Salvador, capital do estado. O segundo maior campus da UESB 

está localizado em Jequié, município situado a 365 quilômetros de Salvador e a 150 

quilômetros de Vitória da Conquista. O menor campus da instituição está localizado 

no município de Itapetinga, situado a 570 quilômetros de Salvador e 100 quilômetros 

de Vitória da Conquista. Para essa caracterização da UESB, tomamos como referência 

a obra de Macedo (2008).

A Faculdade de Formação de Professores de Vitoria da Conquista (fundada 

em 1969) e a Faculdade de Formação de Professores de Jequié (fundada em 1970) 

foram os marcos iniciais para a criação da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia. Na década de 1970, essas duas faculdades se consolidaram como importantes 

instâncias formadoras de professores na região. Assim, em 1980, por meio da Lei 

Delegada 12, é instituída a Autarquia Universidade do Sudoeste. 

A implantação da UESB ocorreu em 25 de agosto de 1981, mediante o 

Decreto 28.169. Para tanto, foram incorporadas a Faculdade de Formação de 

Professores de Vitória da Conquista, a Faculdade de Formação de Professores de 

Jequié e a Faculdade de Administração, formando, assim, a Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia. No ano seguinte, também passaram a fazer parte da UESB, a 

Escola de Agronomia (Vitória da Conquista), a Escola de Enfermagem (Jequié) e a 

Escola de Zootecnia (Itapetinga). A efetiva autorização do funcionamento da 

Autarquia Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia se deu com o Decreto 

Presidencial 94.250, de 22 de setembro de 1987. 

O curso de Pedagogia da UESB está localizado no Departamento de 

Filosofia e Ciências Humanas, campus de Vitória da Conquista. Esse curso foi 

implantado em 1997 nos três campi da instituição. Como se pretendeu um curso 

unificado nos três campi foi elaborado um único projeto, cuja aprovação se deu no 

Conselho Estadual de Educação por meio da Resolução CCE 151/1997. A partir de 

2003, o curso entrou em um processo de reformulação, mas não da maneira como 

professores e alunos pretendiam. Todavia, em 2003, algumas alterações surgiram 

como decorrência da aprovação da Resolução CNE/CP 01, de 18 de fevereiro de 2002 

(BRASIL, 2002a), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 



de Professores da Educação Básica, e da Resolução CNE/CP 02, de 19 de fevereiro de 

2002 (BRASIL, 2002b), que estabelece a duração e carga horária dos cursos de 

licenciatura – graduação plena – e de formação de professores para a educação básica. 

Os trabalhos em torno de uma reformulação curricular mais ampla continuam 

existindo em função das discussões sobre as Diretrizes Curriculares para o curso de 

Pedagogia. (BRASIL, 2006b).

O projeto de criação do curso de Pedagogia está disposto em três volumes, a 

saber: volume I, que apresenta os dados institucionais; volume II, que traz o projeto 

de criação do curso; e o volume III, que elenca o acervo bibliográfico. 

Alguns pontos são destacados no volume II. No tópico intitulado “Natureza 

do Curso”, especificamente no item destinado à apresentação da “concepção do curso 

de Pedagogia”, percebe-se uma contradição na compreensão do termo “pedagogo”, 

sendo este, num primeiro momento, entendido como um profissional destinado ao 

exercício de atividades profissionais nas escolas que não sejam a efetiva regência de 

classe. Nas palavras do próprio projeto, assim está escrito:

Assim é que aqui se propõe como alternativa para a constituição 
desses cidadãos, a formação, a nível de graduação, de profissionais 
de educação para :

Séries iniciais do 1º grau;
Atuar nas áreas de educação pré-escolar; educação especial; 
educação de adultos e educação rural;
Professor das matérias pedagógicas do magistério e das 
quatro primeiras séries do 1º grau; e
Pedagogo (especialista em supervisão, gestão escolar e 
orientação educacional). (UESB, 1997, p. 9).

Do trecho supracitado, depreendemos que ao mesmo tempo em que se 

incorpora a atividade de ensino, o texto do projeto deixa evidente a compreensão de 

que o pedagogo é o profissional que se ocupa de atividades da escola, mas que não 

sejam as atividades de ensino – “(especialista em supervisão, gestão escolar e 

orientação educacional)”.

Paradoxalmente ao que expressa o trecho citado, o parágrafo imediatamente 

seguinte afirma que o curso de Pedagogia formará o pedagogo habilitado, 

fundamentalmente, na área de ensino. Nas palavras do projeto:

[...] o Curso de Pedagogia formará o Pedagogo habilitado, 



fundamentalmente na área de ensino. Para isso, pode-se dizer que se 
impõe, num primeiro momento, uma formação generalista que o 
capacite a analisar com rigor a realidade educacional e social, seus 
problemas e necessidades, para posicionar-se frente a ela de forma 
compreensiva e crítica. (UESB, 1997, p. 9).

Ao afirmar que o curso de Pedagogia formará profissionais para trabalhar 

fundamentalmente na área de ensino, o projeto evidencia uma tendência a dar ênfase à 

parte mais generalista do curso como foco de formação de natureza teórica, como o 

momento que capacitará o Pedagogo a analisar, com rigor, os problemas e as 

necessidades da realidade educacional e social, para poder se posicionar de forma 

compreensiva e crítica. 

Nesse primeiro momento de formação generalista, o projeto não faz 

referência à prática como elemento que também possa, de alguma forma, 

potencializar a formação do Pedagogo para a análise da realidade educacional e 

social, seus problemas e necessidades. 

Por outro lado, ao tratar das carências da região, o projeto se refere à 

formação de profissionais com capacidade para trabalhar na educação; no entanto, 

não faz referência à formação generalista como base ou como elemento fundamental 

para a atuação profissional do pedagogo. Ao contrário disso, o texto do projeto utiliza 

o termo “porém” para se referir à relação entre “formação generalista” e “atuação 

profissional”, conforme se vê no extrato que se segue: 

Porém, são carências da região que nos cabe aqui assinalar, a 
formação de profissionais com capacidade para atuar nas áreas de 
educação pré-escolar; educação especial; educação de adultos e 
educação rural.
No Campo do ensino regular, o Pedagogo é solicitado para atuar 
tanto no magistério, como ministrante de disciplinas pedagógicas, 
quanto na gestão, supervisão, assessoria, orientação e capacitação de 
profissionais dos diversos graus de ensino. (UESB, 1997, p. 9).

A ideia semântica representada pelo termo “porém” remete à separação entre 

dois momentos do currículo separados. Um primeiro, denominado “generalista”, 

destinado às discussões de natureza teórica; e um segundo, denominado “atuação 

profissional”, destinado à formação para a prática pedagógica.

No item destinado a apresentar os objetivos da proposta curricular do curso, 

o texto reafirma o paradoxo na compreensão do que é ser professor e do que é ser 



pedagogo, entendendo o primeiro como o profissional destinado às atividades de 

ensino e o segundo destinado às atividades de supervisão, gestão escolar e orientação 

educacional. Assim está escrito no projeto do curso:

A proposta curricular do Curso de Pedagogia da UESB visa a 
habilitar os seus alunos para atuar como:

Professor das matérias pedagógicas do magistério e das 
quatro primeiras séries do 1º grau;
Pedagogo (especialista em supervisão, gestão escolar e 
orientação educacional). (UESB, 1997, p. 10).

Nesse contexto, é pertinente destacar que a formação específica de que trata 

o segundo objetivo – que deve se dá nas habilitações em supervisão, gestão escolar e 

orientação educacional – não faz parte da carga horária obrigatória ao estudante nos 

oito semestres da licenciatura em Pedagogia. Elas se constituem habilitações 

opcionais ao estudante e obrigatórias à instituição oferecer para todos que, uma vez 

concluída a habilitação voltada para o ensino das matérias pedagógicas do magistério 

e das séries iniciais do ensino fundamental, quiserem continuar seus estudos.

Dessa forma, pela proposta curricular inicial do curso, os estudantes que não 

optarem por permanecer mais dois semestres na universidade para cursarem as 

habilitações em supervisão, gestão escolar e orientação educacional, embora fossem 

denominados pedagogos e a eles fosse conferido esse grau, se observadas as 

disposições curriculares do curso, esses estudantes não seriam “formados” 

“pedagogos”, mas sim, “professores”.

Aqui, se evidencia de forma mais reveladora a compreensão de que as 

atividades de ensino são ocupações de um profissional não definido pelo projeto do 

curso de Pedagogia da UESB, mas que, talvez por falta de outro curso que se ocupe 

em formar os profissionais em nível superior para atuarem nas atividades de ensino 

das matérias pedagógicas do magistério e nas quatro primeiras séries do ensino 

fundamental, atrelou-se à função do curso de Pedagogia a responsabilidade por essa 

formação. Essa afirmação é motivada pela proposta que é apresentada nos objetivos 

gerais do curso, em que fica claro que os seus idealizadores compreendiam de forma 

separada o pedagogo e o professor das matérias pedagógicas do magistério e das 

quatro primeiras séries do ensino fundamental.

Retomando a questão das habilitações opcionais propostas pelo currículo do 



curso de Pedagogia da UESB, para não ficarem ideias em aberto e concluir o relato do 

processo, necessário se faz historiar que a discussão em torno de tais habilitações 

perpassou três momentos que serão brevemente apresentados.

O primeiro momento se refere à criação do curso, quando foi aprovada a 

duração de oito semestres, cuja obrigatoriedade da universidade seria de oferecê-los e 

do estudante, cursá-los. Esses semestres são destinados à habilitação para atuar nas 

matérias pedagógicas do magistério e nas séries iniciais do ensino fundamental. Essa 

habilitação seria acrescida de dois semestres, opcionais ao estudante e obrigatórias à 

instituição, destinadas à formação para a supervisão, gestão escolar e orientação 

educacional.

 O segundo momento se deu quando os estudantes das primeiras turmas já 

estavam prestes a concluir a habilitação para o ensino. Nesse momento, o colegiado 

de professores do curso, em consonância com as discussões em nível nacional, tanto 

de outras instituições de ensino superior como de entidades profissionais, como a 

Anfope, o Forumdir e a Anpae, entendiam que o curso de Pedagogia não deveria 

oferecer habilitações específicas e que teria de dar conta de toda a formação do 

pedagogo no decorrer dos oito semestres. Em concordância com esse pensamento, os 

professores do curso de Pedagogia da UESB, campus universitário de Vitória da 

Conquista, em reunião colegiada, decidiram não oferecer, naquele momento, as 

habilitações, mesmo sem ainda ter apresentado uma reformulação formal na estrutura 

curricular do curso.

O terceiro momento se deu alguns semestres depois que as primeiras turmas 

concluíram. Nesse período, muitos egressos deram conta de que, embora tivessem 

prestado vestibular, o que lhes daria direito, conforme expresso no manual do 

vestibulando, a se formar pedagogo tanto com habilitação para o ensino das matérias 

pedagógicas do magistério e das séries iniciais do ensino fundamental quanto com as 

habilitações específicas em supervisão, gestão escolar e orientação educacional, eles 

saíram da universidade tendo cursado apenas a habilitação para o ensino.

Nesse terceiro momento, muitos egressos voltaram à universidade e exigiram 

que a instituição se posicionasse e, de forma enfática, solicitaram o direito de cursar 

as habilitações específicas previstas na proposta curricular do curso de Pedagogia da 

UESB.

No quarto momento, em resposta à exigência dos egressos, o colegiado se 

posicionou favorável ao princípio da obrigatoriedade da oferta das habilitações, mas 



entendeu que, naquele contexto, observando-se as modificações no cenário 

educacional regional e nacional, não havia mais sentido a universidade oferecer 

habilitação em supervisão, gestão escolar e orientação educacional, conforme consta 

na proposta curricular inicial do curso, aprovada em 1997.

Nesse sentido, em 2004, a UESB realizou um concurso público oferecendo 

três vagas para professores na área de Gestão Educacional. Uma vez realizado o 

concurso, os três professores aprovados formaram uma comissão que preparou uma 

proposta de reformulação do currículo das habilitações opcionais, apresentando 

apenas uma habilitação, que foi denominada de Gestão Educacional. Essa proposta foi 

aprovada pelo colegiado do curso e, no mesmo ano, os egressos que quiseram cursar 

passaram a ter o direito garantido de voltar à universidade para continuar seus estudos 

em Pedagogia por mais dois semestres, sendo uma turma por ano. Em 2007, os três 

professores da área de Gestão Educacional realizaram uma nova proposta de 

reformulação curricular da habilitação, ficando, assim, essa habilitação com duração 

de um semestre, válida apenas até atender aos egressos em formação. 

A partir do concurso para ingresso de novos estudantes no primeiro semestre 

de 2006, foi retirada do edital do vestibular a oferta da habilitação. A solicitação para 

a retirada do item referente à oferta das habilitações previstas no projeto inicial do 

curso de Pedagogia se realizou oficialmente pelo colegiado ao setor responsável 

diversas vezes, mas o setor sempre mantinha nos editais a sua oferta. Como o curso já 

diplomou muitos pedagogos com direito a cursar a habilitação, o colegiado mantém a 

sua oferta até atender a todos aqueles estudantes que obtiveram o direito de cursá-la.

A realização dos estágios curriculares supervisionados no curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia ocorre no oitavo semestre, 

e pode ser observada no fluxograma (ANEXO 01). Isso contraria todas as discussões 

que vêm sendo feitas tanto no âmbito da UESB – por meio de uma Comissão de 

Reformulação Curricular que vem trabalhando desde o ano de 2003 – como no âmbito 

nacional – mediante as discussões feitas por entidades como a Anfope, Anpae e 

Forumdir. Contraria, igualmente, o que determina o Conselho Nacional de Educação 

(CNE), através da Resolução CNE/CP 01, de 18 de fevereiro de 2002, e da Resolução 

CNE/CP 02, de 19 de fevereiro de 2002, no tocante à alocação dos estágios nos 

cursos de formação inicial de professores, que estabelece a realização de estágios a 

partir do início da segunda metade do curso.

Todavia, como já mencionado, há uma comissão deliberada pelo colegiado 



do curso, responsável pela realização da reformulação do currículo, cuja atuação se dá 

desde o ano de 2003. Como essa comissão, formada por professores e estudantes de 

Pedagogia da UESB, até o presente momento, ainda não fechou uma proposta de 

alteração no que se refere aos estágios curriculares supervisionados, continua 

constando no fluxograma que a realização de todos os estágios ocorre no oitavo 

semestre. 

Os trabalhos da comissão de reformulação, mesmo sem terem sido 

concluídos, já apresentam algumas repercussões na forma como o colegiado do curso 

tem alocado, na prática, as disciplinas dos estágios curriculares supervisionados. 

Assim, os estágios da disciplina Práxis Educativas e das disciplinas Prática das 

Matérias Pedagógicas I e II têm sido realizados um no sexto semestre e outro no 

sétimo (algumas vezes, os dois são realizados no sétimo semestre) e o estágio da 

disciplina Práticas Pedagógicas nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental é sempre 

realizado no oitavo – e último – semestre. Em relação à disciplina Práxis Educativas, 

é preciso fazer alguns esclarecimentos, tendo em vista sua especificidade. Essa 

disciplina apresenta três diferentes enfoques, cabendo ao estudante escolher um deles 

para cursar. Esses enfoques são: a) Práxis Educativas nos Movimentos Sociais; b) 

Práxis Educativas na Educação Inclusiva; e c) Práxis Educativas na Educação Infantil.

2.2 AS ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA SUJEITOS DA PESQUISA 

Os sujeitos desta pesquisa são seis graduandas do curso de licenciatura em 

Pedagogia da UESB dos dois últimos semestres, fase de realização dos estágios 

curriculares supervisionados. Essa escolha, de caráter intencional, se deve ao fato de 

os alunos estarem desenvolvendo a prática pedagógica por meio desses estágios. 

Essas estudantes desenvolveram os estágios no sétimo e oitavo semestres, abrangendo 

as disciplinas Práxis Educativa (com enfoque na Educação Infantil), no sétimo 

semestre, e Práticas Pedagógicas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no oitavo 

semestre. Além disso, são estudantes que também já cursaram todas as disciplinas que 

tratam das Ciências da Educação ou, dito de outra forma, as disciplinas em que se 

ensinam e se aprendem predominantemente os fundamentos teóricos da educação. 

Definimos como um dos critérios para participação nesta pesquisa que somente 

seriam envolvidos estudantes que nunca atuaram como professor em nenhum nível ou 



modalidade de ensino.

Para um melhor entendimento acerca de quem são os sujeitos participantes 

da pesquisa, apresentamos, a seguir, de forma sucinta, algumas características 

pessoais e fragmentos de suas histórias para a identificação das seis estudantes 

estagiárias que participaram da pesquisa. Para preservar o anonimato das estudantes 

participantes, atribuímos outros nomes na pesquisa, de acordo com suas escolhas.

ROSÂNGELA: 31 anos de idade. Estudou o ensino fundamental parte em escola da 

rede pública e parte em escola da rede particular; e o ensino médio 

estudou todo em escola pública. Teve como referência a experiência de 

sua mãe, que foi ministrante da escola bíblica dominical, para optar por 

entrar no curso médio de magistério. No ensino superior, ela pretendia 

ingressar no curso de Psicologia, mas, como se tratava de um curso que 

na cidade só existia nas faculdades privadas, e por falta de condições 

financeiras, ela entrou para a universidade pública em um curso que não 

era de sua preferência na terceira tentativa de vestibular, tendo já 

passado dois anos desde a conclusão do ensino médio. Considera que 

cursar Pedagogia é uma coisa pouco importante e que o nível de 

dificuldade do curso foi o mesmo tanto na primeira quando na segunda 

metade. Vai concluir o curso no tempo regular. Afirma que o curso de 

Pedagogia é bom, mas não pretende atuar profissionalmente na área e 

que escolheu fazê-lo porque não tinha condições financeiras para cursar 

o que queria. Destaca, no entanto, que o fato de cursar Pedagogia pode 

ser entendido como uma oportunidade de ter no seu currículo um título 

de nível superior, proporcionando-lhe a participação em concursos 

públicos de outras áreas que exijam apenas curso superior.

MARIANA: 28 anos de idade. Estudou o ensino fundamental e o ensino médio em 

escolas públicas. No ensino médio, estudou o curso de formação 

propedêutica e não o magistério; a escolha se deu pela proximidade da 

escola com sua residência, de modo que não precisasse pagar transporte. 

Sempre gostou de estudar e de tirar boas notas nas avaliações escolares. 

Demorou três anos para prestar vestibular, porque não tinha condições 



financeiras para pagar a inscrição. Quando ingressou no ensino superior, 

não sabia ao certo do que se tratava a Pedagogia, sabia apenas que dizia 

respeito à educação. Considera que cursar Pedagogia é uma coisa muito 

importante, mas nunca havia sonhado em ser professora. Acredita que o 

nível de dificuldade do curso foi maior na segunda metade, quando 

havia mais disciplinas de prática pedagógica (estágio). Vai concluir o 

curso no tempo regular. Afirma que está satisfeita por estar concluindo o 

curso de Pedagogia, pois entende que este lhe oferece perspectivas de 

um futuro profissional melhor.

MAYRA: 25 anos de idade. Estudou até a sexta série do ensino fundamental em 

escola particular e da sétima ao último ano do ensino médio em escola 

pública. No ensino médio, estudou o curso de Formação Geral e não o 

Magistério, mas afirma ter se arrependido por isso. Houve um intervalo 

de dois anos entre o término do ensino médio e o início do curso de 

Pedagogia, que era sua opção efetiva para ingresso no ensino superior, 

embora não tenha se dedicado muito. Considera que cursar Pedagogia é 

uma coisa muito importante e que o nível de dificuldade do curso foi o 

mesmo tanto na primeira quando na segunda metade. Vai concluir o 

curso no tempo regular. Afirma que está satisfeita por estar concluindo o 

curso de Pedagogia, pois entende que este lhe oferece perspectivas de 

um futuro profissional melhor.

MILLEIDE: 23 anos de idade. Estudou até os anos iniciais do ensino fundamental em 

escola particular e da quinta série ao último ano do ensino médio em 

escola pública. No ensino médio, cursou Formação Geral e não o 

Magistério. Ingressou no ensino superior no ano seguinte ao que 

concluiu o ensino médio. Considera que cursar Pedagogia é uma coisa 

muito importante e que o nível de dificuldade do curso foi maior na 

segunda metade, quando havia mais disciplinas de prática pedagógica 

(estágio). Vai concluir o curso no tempo regular. Afirma que está 

insatisfeita por estar concluindo o curso de Pedagogia, pois entende que 

este não lhe oferece perspectivas de um futuro profissional melhor. 

Destaca que sempre quis atuar profissionalmente na área de educação.



ANITA: 37 anos de idade. Estudou o ensino fundamental e o ensino médio em 

escolas públicas. No ensino médio, cursou Magistério. Houve um 

intervalo de treze anos entre o término o ensino médio e o início do 

curso de Pedagogia. Nunca tinha pretendido cursar o ensino superior, de 

modo que prestou o vestibular sem muita pretensão e sem se dedicar 

muito. No entanto, considera que cursar Pedagogia é uma coisa muito 

importante e que o nível de dificuldade do curso foi o mesmo tanto na 

primeira quando na segunda metade. Vai concluir o curso no tempo 

regular. Afirma que está satisfeita por estar concluindo o curso de 

Pedagogia, pois entende que este lhe oferece perspectivas de um futuro 

profissional melhor. Afirma, ainda, que estudar Pedagogia serviu 

também para ajudá-la a enfrentar sua timidez e mudar o seu modo de ser 

e de pensar, que eram, segundo ela, muito restritos tempos antes de 

ingressar em Pedagogia.

LUCILENE: 35 anos de idade. Estudou o ensino fundamental e o ensino médio em 

escola pública. Não houve intervalo entre o término do ensino médio e o 

início do curso de Pedagogia. Optou por esse curso por ter afinidade. 

Considera que cursar Pedagogia é uma coisa muito importante e que o 

nível de dificuldade do curso foi maior na primeira metade, quando 

havia mais disciplinas voltadas ao estudo das Ciências da Educação. Vai 

concluir o curso no tempo regular. Afirma que está parcialmente 

satisfeita por estar concluindo o curso de Pedagogia, pois, apesar de 

gostar do curso e de reconhecer que ele oferece perspectivas de um 

futuro profissional melhor, declara não se sentir bem-preparada. 

Esses são, portanto, os sujeitos envolvidos no processo de elaboração de 

sentidos sobre a relação entre teoria e prática na formação do pedagogo. Nesse 

processo, adotamos princípios da Epistemologia Qualitativa de investigação, tanto no 

que se refere aos procedimentos da construção dos dados quanto às análises dos 

sentidos atribuídos à articulação entre teoria e prática pelas estudantes estagiárias do 

curso de Pedagogia da UESB. 



2.3 OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PESQUISA QUALITATIVA

Como o objeto privilegiado nesta pesquisa busca analisar os sentidos 

atribuídos à relação entre os saberes das Ciências da Educação e os saberes da 

prática pedagógica, entendemos ser pertinente recorrer às orientações dos estudos de 

natureza qualitativa, tendo em vista o que define Minayo (1997, p. 21-22) sobre esse 

tipo de pesquisa: “[...] trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis”. 

Tal empreitada nos impele a pensar, inicialmente, sobre a pesquisa 

qualitativa de forma geral. Porém, é preciso ponderar algumas questões, pois tratar 

sobre pesquisa qualitativa requer grandes cuidados teóricos por parte do pesquisador, 

uma vez que o próprio termo adjetivador “qualitativa” remete o pensamento ao outro 

polo/extremo da pesquisa, pautado na quantidade. Essa ponderação (ou cuidado) se 

deve ao fato de entendermos que também é possível fazer análises qualitativas de 

dados quantitativos. Isso implica em que o pesquisador tenha grande atenção na 

forma de se expressar ao se referir à sua opção epistemológica e metodológica, a fim 

de evitar a continuidade na divisão mecanicista entre esses dois pólos nos momentos 

da construção do conhecimento, enfatizando um dos pólos em detrimento do outro, tal 

qual o princípio da quantidade que é defendido pelas abordagens positivistas. No 

entanto, o sentido da qualidade não pode ser entendido unicamente como oposição ao 

modelo positivista de fazer ciência. Há interpretações do termo qualitativo que dão 

conta de seus aspectos instrumentais. Entretanto, antes mesmo de enveredar por essa 

discussão, parece ser oportuno nos debruçarmos sobre o histórico dessa opção 

epistemológica e metodológica de fazer pesquisa. 

A pesquisa qualitativa, portanto, surge como alternativa às formas 

quantitativas que não dão acesso a certas dimensões do objeto de estudo, muitas 

vezes, inacessíveis se utilizada uma abordagem quantitativa. Por outro lado, há outras 

dimensões de um objeto de estudo que podem não ser alcançadas quando investigadas 

sob uma perspectiva qualitativa. Há, desse modo, limites no alcance dos dois tipos de 

metodologia na pesquisa nas ciências humanas.

Nessa mesma linha de entendimento, podemos perceber que são várias as 



formas de investigação as quais se atribui o estatuto de qualitativa. Assim, torna-se 

oportuno entender o que efetivamente caracteriza uma investigação qualitativa e como 

nosso estudo se caracteriza nessa abordagem. Nesse sentido, tomemos como 

referência as cinco características da investigação qualitativa na perspectiva de 

Bogdan e Biklen (1994) e como elas conduziram as opções que realizamos no 

processo de elaboração desta tese. 

A primeira das características da investigação qualitativa se pauta na ideia de 

que “na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

47). 

Mesmo quando são utilizados equipamentos, como gravador de áudio, 

filmadora, dentre outros, os dados são complementados por informações provenientes 

do contato direto do investigador com o objeto de estudo. Do mesmo modo, é o 

entendimento que o investigador tem das informações coletadas que constitui o 

conteúdo da análise a ser feita pelo próprio investigador. Além disso, na investigação 

qualitativa, o contexto em que são produzidas as informações é considerado um 

elemento importante ao ponto de, quase sempre, ser o próprio investigador que se 

envolve diretamente no processo de produção das informações nos locais em que o 

fenômeno estudado ocorre. Ressaltamos que o princípio dessa característica está 

presente em nosso estudo quando escolhemos construir as informações para análise no 

Curso de pedagogia da UESB, tomando as atividades acadêmicas em sua inteireza e 

em situação natural.

A segunda característica da investigação qualitativa na perspectiva de 

Bogdan e Biklen (1994) é que “a investigação qualitativa é descritiva”. (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 48). Diferentemente da investigação quantitativa, em que os dados 

são, muitas vezes, transformados para serem apresentados por meio de números, na 

investigação qualitativa, as informações são apresentadas com riqueza de detalhes. O 

investigador qualitativo se preocupa em respeitar elementos circunstanciais em que as 

informações foram produzidas por entender que o contexto é um elemento importante 

na forma como o fenômeno investigado se realiza, sendo esta uma característica 

bastante observada neste estudo.

Nesse sentido, a abordagem qualitativa procura descrever o objeto de estudo 

de forma minuciosa, pois entende que há a necessidade do exame a partir da ideia de 

que qualquer elemento, aparentemente trivial, pode se constituir uma pista que 



possibilitará uma compreensão mais clara do objeto de estudo.

A terceira característica da investigação qualitativa, segundo Bogdan e 

Biklen (1994, p. 49), é que “os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo 

processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos”. Desse modo, 

preocupam-se mais em entender como as pessoas negociam e constroem os sentidos 

sobre as coisas, fatos, palavras, termos ou acontecimentos, tendo-se como referência o 

contexto social em que se verificam esses aspectos. Com base nessa característica da 

investigação qualitativa, verificamos que as estratégias de produção da informação se 

atêm mais ao modo como as expectativas dos sujeitos da pesquisa se traduzem e se 

manifestam em suas atividades, procedimentos e interações quotidianas. Do mesmo 

modo, o objeto de estudo na pesquisa qualitativa focaliza menos as definições que os 

sujeitos da investigação apresentam do que o modo como essas definições são 

elaboradas pelos sujeitos. Esta é, portanto, outra característica do nosso estudo, tendo 

em vista a retomada das situações em seu desenvolvimento, com referência à 

dinâmica social e curricular do curso de Pedagogia.

 A quarta característica da investigação qualitativa referida por Bogdan e 

Biklen (1994) ressalta que “os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus 

dados de forma indutiva”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 50). Não há uma 

preocupação em coletar dados com o objetivo de provar hipóteses previamente 

estabelecidas, mas uma preocupação em construir interpretações, à medida que as 

informações vão sendo organizadas. Nesse sentido, a teoria que se pode elaborar na 

perspectiva da investigação qualitativa somente começa a se processar e a se definir 

no momento em que as informações começam a ser produzidas e analisadas. As 

informações produzidas são, inicialmente, amplas e vão se afunilando ou 

especificando a partir da análise feita pelo investigador, característica que fez parte da 

forma como produzimos e analisamos as informações registradas em nosso estudo.

Finalmente, a quinta característica da investigação qualitativa de acordo com 

Bogdan e Biklen (1994) é a de que “o significado é de importância vital na abordagem 

qualitativa”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 50). A investigação qualitativa se 

interessa por entender os sentidos que as pessoas atribuem, buscando saber sobre a 

opinião dos sujeitos, suas formas de compreensão que se dão no contexto de suas 

vivências quotidianas. Esta é, sem dúvida, a característica mais marcante de nosso 

estudo.

É preciso ponderar que um processo de mudança dessa natureza requer 



alterações não apenas no modo de desenvolver a pesquisa. As modificações deveriam 

ocorrer também no âmbito da concepção epistemológica acerca da atividade de 

investigação, condição essencial para que se pudesse garantir a cientificidade tanto do 

processo como das próprias conclusões resultantes de estudos elaborados sob esse 

modo de se fazer ciência. Além disso, é importante destacar que a concepção de 

cientificidade defendida pela epistemologia positivista praticada até aquele momento 

se pautava nos princípios de objetividade e de neutralidade, requisitos indispensáveis 

à pesquisa e à ciência como um todo.

Talvez um dos grandes diferenciais da pesquisa qualitativa em relação à 

pesquisa quantitativa/positivista esteja exatamente no fato de que a presença do 

pesquisador no campo de pesquisa possibilita a condição de se utilizar de 

instrumentos de produção de informações que, dada a condição direta facultada pela 

relação entre pesquisador e sujeito de pesquisa, dá-lhe a chance de modificar, 

acrescentar ou mesmo eliminar elementos do instrumento de produção de informações 

que ele (o pesquisador) entender necessário modificar. Essa visão coaduna com a 

primeira das características da investigação qualitativa no modo como é referida por 

Bogdan e Biklen (1994), que se pauta na ideia de que na investigação qualitativa a 

fonte direta de dados (informação) é o ambiente natural, constituindo o investigador o 

instrumento principal.

Nesse sentido, recorrendo a Haguette (2001), é importante trazer para a 

discussão que toda metodologia utilizada nas ciências sociais – assim como na 

educação, no sentido lato do termo – encontra sustentação de ordem teórica e 

metateórica numa série de pressupostos. Esses pressupostos, de acordo com Haguette 

(2001),

[...] dizem respeito à natureza da sociedade – aspecto propriamente 
sociológico –, às facilidades e dificuldades de obter o conhecimento 
desta sociedade – aspecto epistemológico – e às formas como este 
conhecimento deve ser adquirido – aspecto metodológico. 
Permeando todos eles estão os pressupostos ideológicos que, em 
última instância, fornecem ao pesquisador a “fé” necessária de que 
certas explicações sobre a realidade são mais verossímeis que 
outras. Assim sendo, a metodologia é, de certa forma, determinada 
pelas visões de mundo que o pesquisador tem em um dado 
momento de sua vida profissional. (HAGUETTE, 2001, p. 153-
154).

Com base no que afirma Haguette, podemos inferir que, diferentemente do 



que ocorre na metodologia quantitativa, a metodologia qualitativa se encontra dentro 

de um campo de possibilidades muito amplo no que se refere ao surgimento de novas 

estratégias de coleta, produção, interpretação e análise de informações. Do mesmo 

modo, está propensa a receber influência (e igualmente pode influenciar) das diversas 

visões de mundo que permeiam ou podem surgir, tendo em vista a natureza dinâmica 

da pesquisa qualitativa, no âmbito dos vários centros de pesquisa pautados nas 

abordagens interpretativas. 

A discussão acumulada ao longo de décadas acerca da contradição entre o 

qualitativo e o quantitativo não constitui uma contradição metodológica, segundo 

González Rey (2005c), pois ela só aparece em seu caráter contraditório no campo 

epistemológico, como passamos a analisar a seguir. 

2.4 A EPISTEMOLOGIA QUALITATIVA E A PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

Expostas as características da investigação qualitativa segundo Bogdan e 

Biklen (1994), faz-se necessário explicar um pouco mais o processo de pesquisa 

focado na Epistemologia Qualitativa (GONZALEZ REY, 1997, 2005a, 2005b, 2005c, 

2005d) para evidenciar a importância da escolha que fizemos para apreendermos o 

objeto estudado. 

 Entendemos que toda epistemologia tem sua metodologia sustentada pelo 

modus operandi de realização da pesquisa. Nessa perspectiva, González Rey (2005c) 

destaca que a epistemologia qualitativa se apoia em três princípios metodológicos. 

Esses princípios foram de fundamental importância para a realização de nossa 

pesquisa, uma vez que neles nos aportamos para a elaboração de nosso trabalho 

enquanto pesquisador.

O primeiro princípio afirma a ideia de que o conhecimento é uma produção 

construtiva-interpretativa e advoga que ele não é uma soma de fatos definidos por 

constatações imediatas do momento empírico. Diz-se interpretativa por conta da 

necessidade de dar sentido a expressões do sujeito estudado, posto que ele percebe 

significações apenas indiretas e implícitas no problema. Além disso, essa 

interpretação é construída processualmente pelo pesquisador a partir da integração 

dos diversos indicadores obtidos durante a pesquisa. Esses indicadores, certamente, 

não teriam sentido se fossem tomados de forma isolada, baseados apenas nas 



constatações empíricas sem a interpretação e construção/reconstrução do seu sentido 

mediante a atribuição de significados por meio da atividade crítica do pesquisador. 

No caso deste estudo, esses indicadores favoreceram a interlocução com as estudantes 

à medida que refazíamos permanentemente o diálogo estabelecido nas conversas 

interativo-provocativas.

Esse primeiro princípio defendido por González Rey (2005c) está de acordo 

com a primeira das características da investigação qualitativa referida por Bogdan e 

Biklen (1994), a qual se pauta na ideia de que nessa investigação a fonte direta de 

dados é o ambiente natural, no qual o investigador se constitui o principal instrumento 

de coleta e produção da informação. Cabe evidenciar, ainda, como destaca González 

Rey (2005c), que a realização de pesquisa pautada na Epistemologia Qualitativa deve 

especificar em seus métodos as características do seu próprio objeto, nesse caso, o 

sujeito da própria pesquisa. De acordo com a Epistemologia Qualitativa (GONZÁLEZ 

REY, 1997, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d), não tratamos de dados, mas sim de 

informações produzidas com os sujeitos da pesquisa.

Na Epistemologia Qualitativa, o entendimento é o de que os sujeitos 

envolvidos, pesquisador e pesquisado, são considerados sujeitos pensantes e, como 

tais, são portadores da condição de refletir sobre os dados da pesquisa à medida que 

vão sendo coletados. Essa capacidade de reflexão por parte do pesquisador, 

característica da Epistemologia Qualitativa, gera certo movimento no processo de 

pesquisa, por meio do qual o pesquisador pode rever seus aportes teóricos, sua 

metodologia, seus instrumentos de coleta e produção da informação e até mesmo as 

inferências apresentadas ao longo do desenvolvimento da pesquisa. 

Esse princípio (GONZÁLEZ REY, 2005c), portanto, foi de grande 

relevância para a realização deste trabalho, posto que o adotamos de forma efetiva no 

processo de produção da informação que se deu com e a partir da realização das 

conversas interativo-provocativas. Sem a observação e atenção criteriosa desse 

princípio não nos seria possível desenvolver essas conversas interativo-provocativas,

uma vez que foi por meio delas que pudemos, enquanto pesquisador, adquirir os 

elementos necessários para a produção dos sentidos que os sujeitos dão à relação 

entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica. As conversas interativo-

provocativas possibilitam ao pesquisador ter acesso à expressão subjetiva e individual 

dos sujeitos, mas são suas capacidades interpretativa e de apreensão da realidade que 

irão possibilitar a captação dos sentidos que os sujeitos dão ao objeto de estudo da 



pesquisa. Por essa razão, entendemos, concordando com Gonzalez Rey (2005c), que o 

conhecimento é uma produção construtiva-interpretativa.

 O segundo princípio no qual se apoia a Epistemologia Qualitativa, segundo 

González Rey (2002), diz respeito ao caráter interativo de produção do 

conhecimento. De acordo com esse princípio, as relações entre pesquisador e 

pesquisado são uma condição para o desenvolvimento das pesquisas nas ciências 

humanas; além disso, essa dimensão interativa representa elemento essencial ao 

processo de produção do conhecimento, posto que a interação é constitutiva do estudo 

dos fenômenos humanos.

Esse princípio epistemológico orientará a ressignificação da metodologia da 

pesquisa qualitativa. Nas palavras de González Rey (2005c, p. 34),

a consideração da natureza interativa do processo de produção do 
conhecimento implica compreendê-lo como processo que assimila 
os imprevistos de todo o sistema de comunicação humana e que, 
inclusive, utiliza esses improvisos como situações significativas 
para o conhecimento. Outra consequência importante da aceitação 
da natureza interativa do conhecimento é a aceitação da natureza 
dos momentos informais que surgem durante a comunicação, como 
produtores de informação relevante para a produção teórica.

O contexto é, desse modo, considerado muito importante para o processo da 

pesquisa. Da mesma forma, as relações entre pesquisador e pesquisado são tidas como 

momentos essenciais para a qualidade do conhecimento produzido, uma vez que é 

exatamente nessas relações que muitas informações vão aparecendo e muitos dados 

são coletados. 

Esse princípio nos possibilitou criar a ideia de conversa interativo-

provocativa enquanto instrumento de coleta e produção da informação, como 

apresentamos neste capítulo. As conversas interativo-provocativas se dão a partir de 

uma pauta de assuntos ou temas a serem abordados pelo pesquisador, no intuito 

primeiro de provocar uma relação interativa entre o pesquisador e o pesquisado, em 

que esse último possa expressar os sentidos que atribui ao objeto de estudo, 

provocado pela natureza interativa do instrumento de coleta e produção de 

informações. No processo de produção da informação deste estudo, as interações a 

que se referem às conversas interativo-provocativas ocorreram na medida em que 

houve a necessidade de produzir interpretações para as falas dos sujeitos da pesquisa. 

Do mesmo modo, a própria natureza provocativa das conversas gerou e/ou alimentou 



a interação entre pesquisador e sujeito pesquisado.

O terceiro e último princípio no qual se apoia a Epistemologia Qualitativa, 

segundo González Rey (2005c), refere-se à significação da singularidade como nível 

legítimo da produção do conhecimento. A preocupação exagerada com a 

generalização, própria da Epistemologia Quantitativa, fez com que a singularidade 

fosse desconsiderada quanto à sua legitimidade enquanto fonte de conhecimento 

científico e, por isso mesmo, descartada nos processos de pesquisa. Na Epistemologia 

Qualitativa, no entanto, a singularidade adquire importante significado, embora não 

possa ser identificada como conceito de individualidade. A singularidade se constitui, 

segundo Gonzalez Rey (2005c), como realidade diferenciada na história da 

constituição subjetiva do indivíduo. 

Esse terceiro princípio de González Rey (2005c) se aproxima da quinta 

característica da investigação qualitativa afirmada por Bogdan e Biklen (1994), 

quando defendem que o significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 

Assim, de modo semelhante ao que destaca González Rey (2005c), Bogdan e Biklen 

(1994) ressaltam que a investigação qualitativa se interessa por entender os sentidos 

que as pessoas atribuem às coisas, fatos, palavras, termos ou acontecimentos. Por essa 

razão, pautamos a realização das conversas interativo-provocativas a expressão da 

opinião das estudantes estagiárias (sujeitos da pesquisa) de suas formas de 

compreensão em relação às coisas, fatos, palavras, termos ou acontecimentos que se 

dão no contexto de suas vivências quotidianas. 

Assim, quando buscamos neste estudo apreender os sentidos atribuídos por 

estudantes estagiários à relação entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica 

em situação de realização de estágios curriculares supervisionados, respeitando a 

singularidade da expressão individual dos sujeitos participantes. Essa singularidade 

demarca a riqueza da pesquisa de natureza qualitativa por possibilitar que todos os 

sujeitos se expressem sobre o objeto de estudo do modo como, individualmente, 

percebe, sente, concebe e compreende esse objeto. A apreensão dessa singularidade se 

deu, neste estudo, na medida em que não consideramos como elementos de definição 

da importância de cada informação a recorrência dessa informação e a legitimidade da 

expressão individual da informação. Pautados na Epistemologia Qualitativa 

(GONZÁLEZ REY, 1997, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d), consideramos legítima a 

expressão singular de cada sujeito da pesquisa por entendermos que a informação 

produzida por um sujeito não precisa ser recorrente em outros sujeitos para ser 



considerada importante cientificamente. González Rey (2005c) se refere à 

singularidade como expressão individual.

A expressão individual do sujeito adquire significação conforme o 
lugar que pode ter em determinado momento para produção de 
ideias por parte do pesquisador. A informação expressa por um 
sujeito concreto pode converter-se em um aspecto significativo para 
a produção do conhecimento, sem que tenha de repetir-se 
necessariamente em outros sujeitos. Ao contrário, seu lugar no 
processo teórico pode legitimar-se de múltiplas formas no processo 
da pesquisa. A legitimação do conhecimento se produz pelo que 
significa uma construção ou um resultado em relação às 
necessidades atuais do processo de pesquisa. (GONZÁLEZ REY, 
2005c, p. 35).

A legitimidade dos resultados da pesquisa, conforme os princípios da 

Epistemologia Qualitativa, se dá, portanto, em função da recorrência de uma 

informação durante a realização da pesquisa e da qualidade dessa informação em face 

do contexto de sua produção e das necessidades do processo da pesquisa. 

Assim, aspectos relativos ao sujeito da pesquisa, tais como linguagem, 

cultura, dentre outros, no momento da coleta de dados, podem levar o pesquisador a 

perceber a necessidade de desenvolver alterações nos próprios instrumentos a fim de 

ser mais bem compreendido pelos sujeitos da pesquisa e melhor apreender a 

informação fornecida pelo sujeito. Então, ocorre um fenômeno comum na pesquisa 

em ciências humanas, que é o valor da expressão espontânea do outro diante de uma 

situação pouco estruturada, como, por exemplo, ser entrevistado ou mesmo ser 

observado por um pesquisador.

As construções do sujeito diante de situações pouco estruturadas 
produzem uma informação qualitativamente diferente da produzida 
pelas respostas a perguntas fechadas, cujo sentido para quem as 
responde está influenciado pela cosmovisão do investigador que as 
constrói. (GONZÁLEZ REY, 2005c, p. 4).

A citação acima retoma a necessidade de o pesquisador conduzir o processo 

de produção de dados com o cuidado para que essa interação entre pesquisador e 

sujeito da pesquisa se dê apenas como via de melhor coletar e produzir os dados e não 

como oportunidade de o pesquisador influenciar as informações prestadas pelos 

sujeitos. Assumimos essa orientação teórico-metodológica ao realizarmos a coleta e 



produção das informações deste estudo. Estabelecemos com as estudantes estagiárias, 

sujeitos desta pesquisa, uma atitude de interação e provocação, mas sempre com o 

cuidado de apenas fomentar e favorecer a expressão subjetiva desses sujeitos em 

relação ao objeto de estudo. Ressaltamos nossa compreensão, de acordo com Bogdan 

e Biklen (1994), de que os investigadores qualitativos se interessam mais pelo 

processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos.

Seguindo o percurso histórico da pesquisa qualitativa, percebemos que nesse 

momento de sua concepção, início de sua implementação enquanto epistemologia e, 

consequentemente, metodologia da pesquisa, ela contou com dificuldades de várias 

naturezas; não só o embate epistemológico com as correntes de pesquisa positivistas 

praticadas até então, mas também teve de enfrentar, ainda, as suas próprias limitações, 

posto que os dados coletados numa perspectiva pautada nos princípios metodológicos 

qualitativos se constituíam/constituem em um grande acúmulo de registros, muito 

mais difícil de serem analisados e elaborados teoricamente do que os dados 

quantitativos a que já estava acostumada a lidar a maioria dos membros da 

comunidade científica na primeira metade do século XX.

A seguir, apresentamos o conceito de sentido e sua relação com a noção de 

subjetividade que defendemos nesse estudo.

2.5 SOBRE O CONCEITO DE SENTIDO COMO EXPRESSÃO SUBJETIVA

A noção de sentido está intimamente relacionada à ideia de subjetividade, 

uma vez faz sentido sob o olhar de algum sujeito. Essa noção, por sua vez, não está 

relacionada à subjetividade, posto que traz o que determinado sujeito, a partir de seu 

ponto de vista, que é determinado historicamente por suas vivências, percebe, sente. 

Mas, para além da ideia de subjetividade individual do homem, a noção de sentido diz 

respeito às relações sociais estabelecidas por esse sujeito histórico. Leontiev (2004) 

ajuda a compreender a noção de subjetividade ao afirmar que as suas possibilidades 

não têm origem na subjetividade individual do ser humano, mas sim nas relações 

sociais nas quais a sua atividade está inserida. No que se refere à discussão sobre 

sentido, Leontiev também contribui com nosso estudo ao destacar a dimensão 

subjetiva dos sentidos. Nessa perspectiva, esse autor ressalta que “o sentido é antes de 

mais nada uma relação que se cria na vida, na atividade do sujeito”. (LEONTIEV, 



2004, p. 103).

Charlot (2000) conduz sua análise para uma posição próxima a de Leontiev, 

quando apresenta um conceito para o termo sentido. Para ele, sentido é sempre o 

sentido de um enunciado, produzido pelas relações entre os signos que o constituem, 

signos esses que têm valor diferencial em um sistema. Assim, observa-se que Charlot, 

como Leontiev, defende que a noção de sentido implica a existência de um conjunto 

de fatores os quais têm relação com o sujeito. Ou, nas palavras de Charlot (2000, p. 

56), “têm sentido uma palavra, um enunciado, um acontecimento que possam ser 

postos sempre em relação com outros de um sistema, ou de um conjunto; faz sentido 

para um indivíduo algo que lhe acontece e que tem relações com outras coisas de sua 

vida”.

O sentido é, pois, produzido a partir das relações que o sujeito estabelece 

com as outras pessoas e com o mundo que as cerca. Nesse caso, o termo sentido não é 

entendido como algo isolado. A relação é reconhecida como princípio fundamental 

para se definir o conceito de sentido, posto que um acontecimento, uma palavra, 

enfim, qualquer coisa só tem sentido dentro de uma pessoalidade, isto é, só tem 

sentido para alguém que é um sujeito historicamente definido. Então, faz-se 

necessário entender, ainda, que o termo sentido pode adquirir outro significado, uma 

vez contextualizado. 

Beillerot (apud CHARLOT, 2000, p. 57) escreve que “não há sentido senão 

do desejo”. Charlot, então, distingue o sentido enquanto “desejabilidade”, valor 

(positivo ou negativo), e o sentido simplesmente ligado à significação. O primeiro 

está ligado à pessoalidade e, portanto, à historicidade de vida de cada sujeito, de 

modo que o sentido é para alguém e não necessariamente para outro. O segundo está 

ligado ao entendimento da palavra, do termo, do acontecimento. De acordo com a 

segunda significação de sentido, pode-se dizer que algo, uma palavra, um termo ou 

um acontecimento tem ou não tem significado quando não pode ser entendido e não 

tem relação com a história de vida do sujeito.

Aqui, tomamos a palavra sentido na sua primeira acepção, isto é, o sentido 

enquanto relação de pessoalidade, de desejo, de aspiração, de historicidade. Por isso, 

ao indagarmos os informantes de um estudo anterior (NUNES, 2004) quais os 

sentidos da educação escolar na perspectiva do estudante/trabalhador, perguntávamos, 

na verdade, que relação o fato de ser estudante e de, ao mesmo tempo, ser trabalhador 

com a sua vida, tem ou estabelece com o seu projeto de vida, com sua história 



pessoal. 

Nesse estudo, ao perguntarmos “quais os sentidos atribuídos por estudantes 

do curso de Pedagogia à relação entre as Ciências da Educação e a prática 

pedagógica”, questionamos, na verdade, que relação tem as Ciências da Educação 

com as disciplinas de estágios curriculares supervisionados em seu processo 

formativo, em seu percurso singular. Nesse contexto, entendemos que o sentido de 

uma palavra, de um termo, de um acontecimento muda, porquanto faz parte de um 

conjunto de elementos diacrônicos da vida de um sujeito que está historicamente 

desenvolvendo sua vida. Assim, algo pode adquirir sentido, perder seu sentido, mudar 

de sentido, pois o próprio sujeito evolui, modifica-se, transforma-se, por sua dinâmica 

própria e por seu confronto com os outros e o mundo. 

Nessa mesma linha de compreensão, Boavida e Amado (2006) compreendem 

a relação entre as pessoas e os contextos em que elas vivem numa perspectiva 

dialética indivíduo-sociedade-cultura. Para esses autores, as pessoas vivem em 

determinados contextos de significação cujos elementos vão se articulando 

permanentemente com as realidades complexas e vão ganhando sentidos. Vejamos a 

discussão nas palavras dos próprios autores:

Em Educação, a dialéctica indivíduo-sociedade-cultura é um facto 
permanente, o que confere tanta dignidade e relevo ao percurso 
individual como a história coletiva. As pessoas crescem física e 
afectivamente dentro dos contextos de significação, ou seja, nestas 
realidades complexas em que todos os elementos se vão articulando 
e ganhando sentido. Mas o sentido das coisas e das situações não é 
explícito nem objectivo; é antes algo de que nos apropriamos, com 
níveis de imersão diferentes, conforme a riqueza das situações, a 
capacidade psico-afectiva e a sensibilidade das pessoas. Ou seja, a 
apropriação e a potenciação de significados de uma dada realidade 
cultural depende das pessoas, das capacidades de cada um e, antes 
disso, das condições educativas, favoráveis ou desfavoráveis que 
cada um tem ou teve. (BOAVIDA; AMADO, 2006, p. 153-154).

Observamos que tanto para Charlot (2000) quanto para Amado e Boavida 

(2006) a ideia do contexto é um elemento importante na produção de sentidos. 

Charlot focaliza as relações que os sujeitos estabelecem com outras coisas de sua 

vida, destacando o valor diferencial que as coisas, fatos, palavras, expressões 

adquirem dentro de um sistema ou contexto, cujo sentido pode não ser 

necessariamente o mesmo em outra situação.  Amado e Boavida (2006) conduzem sua 



discussão numa linha de raciocínio semelhante quando destacam o valor do percurso 

individual como história coletiva. Para eles, esse percurso individual se dá física e 

afetivamente dentro de contextos reais e complexos de significação. Assim, tanto em 

Charlot como em Amado e Boavida, fica evidente que os sentidos não são objetivos e 

explícitos, mas eles se produzem na relação que os sujeitos estabelecem com os 

outros sujeitos, tendo como referências básicas o contexto sociocultural.

O sentido que as coisas têm, portanto, representa uma importância 

fundamental para o comportamento humano. Nesse contexto, Haguette (2000), 

tomando como referência o interacionismo simbólico, destaca que este se diferencia 

de outras abordagens quando concebe o sentido como emergindo do processo de 

interação entre as pessoas, em vez de percebê-lo seja como algo intrínseco ao ser, seja 

como uma expressão dos elementos constituintes da psique, da mente ou da 

organização psicológica.

A autora continua a discussão afirmando que a utilização de sentidos envolve 

um processo interpretativo que acontece em duas etapas. Segundo ela, inicialmente, o 

ator social reconhece para si mesmo as coisas em direção às quais ele está voltando 

sua ação, então, ele aponta para si mesmo quais coisas podem ter sentido ou não. 

Depois, em decorrência da interação do ator social consigo mesmo, dá-se a 

interpretação, que passa a significar a forma de manipulação de sentidos, isto é, ele 

vai interpretar as coisas, as expressões, os acontecimentos de modo a selecionar, 

checar, suspender, reagrupar e transformar os sentidos de acordo com as situações nas 

quais ele está colocado e segundo as direções de sua ação. 

Em González Rey (2005d), encontramos que a subjetividade nos ajuda a 

explicitar um sistema complexo capaz de expressar através dos sentidos subjetivos a 

diversidade de aspectos objetivos da vida social que concorrem em sua formação. Por 

entendermos os sentidos como expressão subjetiva, recorremos mais uma vez a 

González Rey (2005a), que define o conceito de sentido subjetivo como a unidade 

inseparável dos processos simbólicos e das emoções em um mesmo sistema, no qual a 

presença de um desses elementos evoca o outro, sem que este seja absorvido pelo 

outro.

O sentido, concordando com González Rey, com Charlot e com Boavida e 

Amado, se estabelece na relação que o sujeito, na condição de ator social, trava com 

as coisas, expressões, acontecimentos. Ou seja, os sentidos que as estudantes 

estagiárias do curso de Pedagogia da UESB dão às relações que se estabelecem entre 



as Ciências da Educação e a prática pedagógica estão exatamente nas relações que 

elas, na condição de sujeitos, também estabelecem com: a) as Ciências da Educação; 

b) a prática pedagógica no contexto dos estágios curriculares supervisionados; e c) as 

relações que elas percebem existir entre si, as Ciências da Educação e a prática 

pedagógica no próprio currículo do curso de Pedagogia. 

Nessa perspectiva, o sentido não está nem na pessoa, nem na coisa, palavra, 

termo ou acontecimento, mas, sim, na relação que o sujeito estabelece com esses 

elementos. Portanto, foi esse o esforço que empreendemos para entender a relação 

entre teoria e prática nos sentidos atribuídos pelos estudantes do curso de Pedagogia 

em formação na UESB, como passaremos a apresentar na descrição do processo de 

pesquisa realizado. 

Embora se compreenda que a pesquisa apoiada na Epistemologia Qualitativa 

não tem uma sequência rígida de procedimentos a serem seguidos pelo pesquisador, 

entendemos que podemos e até devemos apresentar indicadores de como realizamos o 

processo deste estudo. 

O entendimento sobre instrumento aqui é tomado na perspectiva de 

González Rey (2005d, p. 42) que o define como toda situação ou recurso que permite 

ao outro expressar-se no contexto de relação que caracteriza a pesquisa. O 

instrumento é, no contexto desta pesquisa, entendido tão somente como uma 

ferramenta interativa, não como uma via objetiva geradora de resultados capazes de 

refletir diretamente a natureza do estudado independentemente do pesquisador. 

(GONZÁLEZ REY, 2005c, p. 80).

Assim, vamos apresentar como foi desenvolvido o processo da pesquisa 

empírica, destacando que se tratou de um processo em aberto, submetido a infinitos e 

imprevisíveis questionamentos e, por vezes, desdobramentos, cujo centro 

organizador, conforme sinaliza González Rey (1997, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d), é 

o modelo que o pesquisador desenvolve e em relação ao qual as diferentes 

informações empíricas produzidas adquirem sentidos. Assumimos, portanto, a postura 

do pesquisador que, por meio da reflexão e das tomadas de decisões permanentes que 

assumimos, somos, responsável pelos rumos seguidos no processo de construção do 

conhecimento.

2.6 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NA PRODUÇÃO E ANÁLISE DAS 



INFORMAÇÕES: AS CONVERSAS INTERATIVO-PROVOCATIVAS E AS 
INTERAÇÕES COM OS ESTUDANTES

A concepção dos instrumentos que fundamenta e em que se apoia, do ponto 

de vista teórico-epistemológico e metodológico, o processo de produção de sentidos 

nesta pesquisa teve como referência a conceituação feita por González Rey (2005d), 

que concebe o instrumento como toda situação ou recurso que permite ao outro se 

expressar no contexto da relação que caracteriza a pesquisa. Assim, além da utilização 

da análise documental do projeto de criação do curso de Pedagogia da UESB e dos 

relatórios de estágio das estudantes, percebemos a necessidade de outro procedimento 

que possibilitasse a produção de informações junto às estudantes estagiárias. Dessa 

forma, estabelecemos um procedimento ao qual demos o nome de conversas 

interativo-provocativas.

González Rey (2005d), ao se referir às situações de interatividade das 

pessoas em sua vida quotidiana, destaca as conversações como o modo mais extenso 

de expressão do sujeito. Para o autor, essas conversações representam o melhor 

exemplo de uma comunicação interativa, uma vez que se desenvolvem de forma 

gradual e permitem a inclusão constante de novas “zonas de intercâmbio” entre os 

participantes. Essas novas “zonas de intercâmbio” envolvem cada vez mais os 

sujeitos, facilitando, assim, a expressão de sentidos subjetivos. (GONZÁLEZ REY, 

2005d, p. 48).

Concordando com González Rey, entendemos que as conversas interativo-

provocativas se constituem meio mais adequado para que a subjetividade seja 

expressa pelos sujeitos da pesquisa. Sem pressionar, mas, em função dos objetivos da 

pesquisa, visando fazer fluir a expressão dos sentidos que as estudantes estagiárias 

atribuem à relação de saberes entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica 

desenvolvida nos estágios curriculares supervisionados, agregamos a essas conversas 

o caráter provocativo. Através da utilização de um roteiro semiestruturado com alguns 

subtemas a serem abordados, conduzimos a conversação com as estudantes, tendo, 

contudo, o cuidado para não pressionar, mas apenas provocar a produção das 

informações. 

Denominamos esse instrumento de produção e coleta de informações de 

conversas interativo-provocativas por entender a necessidade de evidenciar a 

natureza interativa dessas conversas, do mesmo modo e com uma naturalidade 



semelhante àquela que ocorre em qualquer conversa que as pessoas estabelecem no 

seu quotidiano, independentemente de estarem ou não participando de uma pesquisa. 

Por se tratar de uma conversa com um roteiro semiestruturado com alguns 

subtemas a serem abordados, destacamos aqui a atitude provocativa do pesquisador, 

que, usando esse instrumento, orienta os rumos de cada conversa, procurando 

focalizar as questões pertinentes à pesquisa, sempre com o cuidado de não 

interromper o raciocínio dos sujeitos, garantindo que os pontos previamente 

estabelecidos tenham seu lugar. 

As conversas interativo-provocativas têm por objetivo a livre expressão dos 

sujeitos da pesquisa. No entanto, não perdemos de vista a natureza engajada, uma vez 

que as estudantes, ao aceitarem participar da pesquisa, somente o fizeram por terem 

sido inteiradas pelo pesquisador sobre o objeto de estudo, os objetivos da pesquisa e a 

relevância científica, acadêmica e social de sua participação na realização da 

pesquisa. As estudantes, portanto, sabiam que estavam contribuindo com a pesquisa, 

mas, ao estabelecermos as conversas interativo-provocativas como procedimento de 

produção de informações, assumimos o compromisso de possibilitar a expressão livre 

e espontânea dos sujeitos. 

Os sujeitos da pesquisa se expressam não por conta da pressão do 

pesquisador ou dos instrumentos de coleta de dados, mas por vontade ou necessidade 

pessoal de manifestar sua posição em relação ao objeto de estudo. Trata-se da 

expressão dos sentidos na perspectiva da desejabilidade (CHARLOT, 2000), que está 

ligada à pessoalidade e, portanto, à historicidade de vida de cada sujeito, de modo que 

o sentido é atribuído por um sujeito e não necessariamente pelo outro, ou seja, tratam-

se de sentidos subjetivos. Por essa razão, informamos que, no processo de 

“recrutamento” de participantes para a pesquisa, é preciso esclarecê-los sobre o objeto 

de estudo, os objetivos e a relevância social, acadêmica e científica da investigação.

As conversas interativo-provocativas possibilitaram também nos 

expressarmos de forma espontânea, embora reflexiva, em relação ao que revela o 

sujeito. Assim, o pesquisador é, nas conversas interativo-provocativas, tão ativo 

quanto as estudantes participantes, mesmo que a situação de conversa tenha sido 

promovida para que elas se expressassem. O pesquisador, portanto, também participa 

do processo de produção das informações na medida em que conduz as conversas e 

interage com o sujeito da pesquisa em relação ao próprio conteúdo das conversas 

interativo-provocativas. O entendimento que orienta esse processo se desenvolve a 



partir da compreensão de que é na situação comunicativa que o outro se envolve em 

suas reflexões e emoções sobre os temas que vão aparecendo, e o pesquisador deve 

acompanhar, com o mesmo interesse, tanto o envolvimento dos sujeitos da pesquisa 

quanto os conteúdos que surgem em suas falas. (GONZÁLEZ REY, 2005d, p. 48).

O envolvimento interativo que estabelecemos serviu para provocar a 

expressão dos sujeitos no desenvolvimento das conversas interativo-provocativas, e 

não nos resultados ou no conteúdo dos sentidos produzidos pelos sujeitos da pesquisa. 

Os sentidos produzidos pelas estudantes estagiários se caracterizam pelo processo da 

atividade humana desses sujeitos nas diversas ações de sua prática pedagógica em 

situação de estágios curriculares supervisionados. 

É pertinente ressaltar, partindo da conceituação de González Rey (2005d), 

que os sentidos não são algo que aparece de forma direta e pontual durante as 

conversas interativo-provocativas estabelecidas com as estudantes estagiárias. Os 

sentidos se revelam de forma dispersa na expressão da subjetividade dos sujeitos da 

pesquisa acerca do objeto de estudo que se faz presente nas conversas interativo-

provocativas, graças à provocação do roteiro semiestruturado. 

Nessa perspectiva, as conversas interativo-provocativas não se configuram 

procedimentos fornecedores de resultados, mas são indutoras que facilitam a 

expressão dos sujeitos estudados. Dessa forma, as conversas interativo-provocativas 

se constituem o instrumento que favorece a livre expressão da subjetividade das 

estudantes em face do que é provocado na situação de interação do pesquisador no 

momento de seu desenvolvimento.

A natureza provocativa que caracteriza as conversas interativo-provocativas 

instiga a verbalização por parte das estudantes estagiárias em relação ao objeto de 

estudo, trazido para a situação através do roteiro semiestruturado. A verbalização 

constitui, desse modo, a expressão das informações que possibilitarão ao pesquisador 

construir os sentidos que os sujeitos atribuem ao objeto, que, no contexto deste 

estudo, refere-se aos sentidos atribuídos pelas estagiárias à relação teoria e prática 

pedagógica no momento dos estágios. 

Assim, a verbalização é, nesse contexto, a melhor forma ou o melhor 

caminho através do qual o sujeito se expressa, mas não é o único modo para que isso 

ocorra, pois, nas conversas interativo-provocativas, outros elementos não verbais 

podem ser manifestados. Da mesma maneira que os elementos provenientes da 

verbalização são considerados importantes na produção dos sentidos, os elementos 



não verbais, como, por exemplo, os gestos e as emoções, são igualmente relevantes 

enquanto fornecedores de pistas para que o investigador, ao elaborar sua construção 

teórica, produza os sentidos expressos pelos sujeitos. Essa expressão, no entanto, não 

ocorre de forma pontual, linear e direta nas palavras que são pronunciadas pelos 

sujeitos durante as conversas interativo-provocativas. Informamos, entretanto, que 

neste estudo não nos detivemos na análise dos elementos de expressão não verbal, por 

entendermos que os elementos verbais seriam suficientes para os objetivos a que nos 

propusemos.

A organização de informações realizada com as seis estudantes do curso de 

Pedagogia deu-se através de conversas interativo-provocativas a partir de um roteiro 

semiestruturado (Apêndices A e B). A realização das conversas interativo-

provocativas ocorreu em dois momentos. O primeiro, logo após as estudantes 

estagiárias terem terminado os estágios das disciplinas oferecidas para eles no sétimo 

semestre; e o segundo, logo após os estudantes terem terminado o estágio que lhes foi 

oferecido no oitavo semestre. A realização dessas conversas interativo-provocativas

em dois momentos não pretendeu estabelecer nenhum tipo de comparação, mas sim 

enriquecer as informações de modo que este estudo pudesse se pautar em informações 

produzidas junto a estudantes que tivessem feito todos os estágios oferecidos no curso 

de Pedagogia. Todas as conversas interativo-provocativas foram realizadas 

individualmente. Optamos por realizar cada conversa no interior de uma sala de aula 

contando com a presença de apenas o pesquisador e o sujeito pesquisado para garantir 

a qualidade do áudio das gravações e facilitar as transcrições posteriores.

Embora distintas, as disciplinas Prática das Matérias Pedagógicas I e Prática 

das Matérias Pedagógicas II são ministradas no mesmo semestre e por um mesmo 

professor, de modo que para as duas há apenas uma atividade de estágio com prática 

pedagógica a ser desenvolvida pelos estudantes. A prática pedagógica dessas duas 

disciplinas se efetiva em apenas uma semana de atividades na modalidade de oficinas 

pedagógicas realizadas na Escola Euclides Dantas, mais conhecida como Escola 

Normal. Essa semana de oficinas é destinada aos estudantes do curso Normal Médio. 

Os estudantes estagiários (aqui nos referindo não apenas aos participantes desta 

pesquisa, mas sim a todos os estudantes do Curso de Pedagogia) se organizam em 

pequenos grupos, sendo que cada grupo, sob a orientação de um professor da 

universidade, ministra uma oficina com tema diferente, planejada desde o início do 

semestre.



Nesse mesmo semestre, os estudantes também realizaram o estágio da 

disciplina Práxis Educativas. Os que se dispuseram a participar desta pesquisa fizeram 

a opção pelo enfoque na Educação Infantil. Nesse estágio, os estudantes desenvolvem 

sua prática pedagógica, com duração de uma semana, em creches, onde desenvolvem 

um projeto pedagógico sob a orientação de um professor universitário e participação 

de professores da creche.

O segundo momento de realização das conversas interativo-provocativas

ocorreu logo no final do oitavo semestre do curso, após os estudantes estagiários 

terem terminado os estágios das disciplinas Práticas Pedagógicas nas Séries Iniciais 

do Ensino Fundamental, exatamente quando já estavam finalizando o curso de 

Pedagogia.

O contato com a classe e a definição dos estudantes estagiários que 

participariam como informantes desta pesquisa seguiram uma série de etapas que 

passamos a descrever a seguir.

Tivemos inicialmente uma conversa com a professora das disciplinas Prática 

das Matérias Pedagógicas I e II, oportunidade em que falamos sobre a pesquisa e 

sobre a necessidade de obter a colaboração de alguns estagiários em conceder 

entrevistas. Naquele momento, pretendíamos realizar as conversas interativo-

provocativas com dez estudantes estagiários. Então, a professora se dispôs a mediar o 

contato com a turma, e naquele mesmo momento agendamos com ela uma visita à 

classe para apresentar o projeto de pesquisa.

Quando fomos à classe pela primeira vez, a professora já havia conversado 

com os alunos e feito uma lista das dez estudantes que se dispuseram a participar da 

pesquisa. Os critérios estabelecidos para a pesquisa possibilitavam que toda a turma 

participasse, uma vez que queríamos ouvir estudantes em fase de estágio no curso de 

Pedagogia, porém o projeto de pesquisa previa apenas dez conversas interativo-

provocativas. É pertinente destacar, para efeito de registro, que as dez pessoas que se 

dispuseram a participar das conversas interativo-provocativas eram todas do sexo 

feminino; e temos que igualmente registrar que a maioria da classe também era 

composta por mulheres. Nessa oportunidade, apresentamos para toda a turma o 

projeto de pesquisa, os procedimentos que já tinham sido tomados e de que forma os 

estudantes poderiam participar, destacando a importância de ouvi-los a fim de 

compreendermos a prática pedagógica a partir dos sentidos que eles atribuem a essa 

prática.



Embora tudo tenha ficado definido junto às dez estudantes estagiárias sobre a 

realização das conversas interativo-provocativas, inclusive havia sido feita uma lista 

com telefones e endereços eletrônicos de cada uma delas, quando foram procuradas 

para a realização efetiva das conversas interativo-provocativas, elas estavam todas 

ocupadas com a realização dos estágios das duas disciplinas do sétimo semestre. Esse 

motivo atrasou a realização do primeiro momento das conversas interativo-

provocativas por quase um mês, mas não representou maiores problemas para o 

andamento da pesquisa. 

Quando todas as estudantes tinham finalizado os dois primeiros estágios, 

voltamos à classe, mais uma vez durante a aula da professora das disciplinas Prática 

das Matérias Pedagógicas I e II. Tivemos um novo encontro com as dez estudantes 

que participariam das conversas interativo-provocativas e, nessa oportunidade, uma 

delas informou que não mais participaria da pesquisa, apresentando como justificativa 

o montante de atividades que teria naquele semestre. Como nenhum outro estudante 

se dispôs a substituí-la, ficou definido que seriam nove, e não dez participantes. Nesse 

dia, ficaram agendadas as conversas interativo-provocativas para a semana seguinte, 

em uma quinta-feira. Ficou também combinado que essas conversas seriam realizadas 

em uma sala de aula que estava desocupada ao lado da sala da turma, a fim de evitar 

maiores transtornos e perda de tempo entre uma conversa interativo-provocativa e 

outra. 

Feito isso, na semana seguinte, foram realizadas as conversas interativo-

provocativas. Aqui, é preciso fazer o registro de mais três desistências de participação 

na pesquisa. Duas das estudantes estagiárias que se dispuseram a participar das 

conversas interativo-provocativas não foram à universidade no dia agendado. A outra 

desistência foi a de uma estudante que já estava na sala para participar das conversas 

interativo-provocativas, porém, logo após ter sido informada sobre as questões do 

roteiro semiestruturado, e antes mesmo de começar propriamente a conversa, essa 

estudante, com um ar de assustada, perguntou se poderia desistir. Ao ser indagada 

sobre o motivo da desistência, ela informou que estava muito nervosa e que não se 

sentia à vontade para conversar sobre o assunto proposto. Evidentemente, sua 

desistência foi aceita, uma vez que o processo de “recrutamento” de sujeitos para a 

realização de conversas interativo-provocativas leva em conta a vontade e o interesse 

em participar. Ficaram, portanto, somente seis estudantes estagiárias envolvidas no 

processo de produção de informação ou coleta de dados. Com relação às duas 



estudantes que não compareceram no dia agendado, refletimos que não havia a 

necessidade de agendar nova data para que se procedessem as conversas interativo-

provocativas, pois entendemos, a partir de uma primeira análise das informações 

produzidas, que seis estudantes estagiárias dariam conta de produzir, através dessas 

conversas, as informações significativas para esta pesquisa.

As conversas interativo-provocativas tiveram o seguinte procedimento: 

inicialmente, cada estudante estagiária era informada sobre as questões previamente 

semiestruturadas e que tais questões constituíam apenas um roteiro de temas que o 

pesquisador teria de abordar a fim de construir as informações necessárias. Sendo 

assim, possivelmente, outras questões seriam feitas além daquelas, caso as respostas 

suscitassem novas provocações. Entretanto, informamos a cada uma que o roteiro 

tinha a natureza de lembrete para melhor organizar a conversa, mas que o objetivo 

central era possibilitar a expressão espontânea e subjetiva do sujeito em função dos 

temas provocados ou propostos pelo pesquisador. Além disso, era pedida a 

autorização para gravar a conversa. 

Já na realização da etapa de conversas interativo-provocativas não tivemos 

maiores problemas. A professora da disciplina Práticas Pedagógicas nas Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental se disponibilizou a restabelecer o contato com as seis 

estudantes envolvidas na primeira etapa das conversas. Assim, utilizamos os mesmos 

procedimentos empregados anteriormente.

É pertinente ressaltar que, em conformidade com a Epistemologia 

(GONZÁLEZ REY, 1997, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d), não houve no processo de 

realização desta pesquisa a pretensão de testar teorias ou mesmo de propor uma teoria 

para a compreensão dos sentidos produzidos pelos sujeitos da pesquisa no contexto da 

aprendizagem do saber/fazer do professor. Buscamos, tão somente, compreender os 

sentidos atribuídos pelas estudantes estagiárias à prática pedagógica enquanto 

elementos organizadores na construção do saber/fazer docente no momento do 

estágio. 

Nessa perspectiva, este estudo, ao propor a realização de conversas 

interativo-provocativas, terminou por ajudar os estudantes universitários a refletirem 

sobre o lugar e a importância das Ciências da Educação no contexto da formação 

inicial dos professores, o que tem sido uma das grandes dificuldades enfrentadas 

quotidianamente por professores que atuam nas diversas licenciaturas, especialmente 

nos cursos de Pedagogia. Alguns estudantes, muitas vezes, somente no final do curso, 



quando começam a construir os sentidos da prática pedagógica, é que passam a 

desenvolver também os sentidos das discussões teóricas feitas no âmbito das 

disciplinas introdutórias do curso que tratam das Ciências da Educação. 

A natureza teórica com que são tratadas disciplinas das Ciências da 

Educação no currículo e a especificidade de serem alocadas quase totalmente na 

primeira metade do curso são alguns dos elementos que se evidenciam nas 

informações coletadas através das conversas interativo-provocativas com estudantes 

do curso de Pedagogia já em fase de conclusão da graduação. 

O pensar sobre/na/para a prática enquanto atividade acadêmica alocada mais 

notadamente nos últimos semestres do curso, especificamente na experiência dos 

estágios curriculares supervisionados, constitui uma oportunidade para que os 

estagiários se voltem em uma perspectiva reflexiva sobre as discussões das Ciências 

da Educação, sobre a própria prática pedagógica que começam a experimentar com a 

realização dos estágios curriculares supervisionados e sobre as relações que se 

estabelecem entre a prática pedagógica e as Ciências da Educação. Esse exercício 

possibilita aos estudantes melhor compreenderem e produzirem os sentidos de cada 

momento de sua formação ao longo do curso de Pedagogia. A produção de sentidos 

aqui é entendida na perspectiva de González Rey (1997, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d) 

como expressão plena dos sujeitos da pesquisa qualitativa.

González Rey (1997, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d), ao elaborar a Teoria da 

Subjetividade, destaca o termo sentido como dimensão subjetiva que sempre implica 

sentidos anteriores que se integram à produção subjetiva atual do sujeito. Nesse 

modo, de acordo com o autor, o sentido subjetivo é uma produção histórica que 

sempre está envolvida com o sujeito. 

Assim, a produção dos sentidos que os estudantes estagiários atribuem à 

relação entre os saberes/conhecimentos das Ciências da Educação e os 

saberes/conhecimentos da prática pedagógica implica recuperar o processo histórico 

de sua formação. Essa recuperação do processo histórico se deu nas conversas 

provocativo-interrogativas, criando-se uma situação para que o sujeito expressasse 

sua subjetividade acerca da experiência de estar desenvolvendo sua formação no 

curso de Pedagogia. 

Esse percurso do movimento dialético entre as Ciências da Educação e a 

prática pedagógica na produção de sentidos exige tanto dos estagiários quanto dos 

professores do curso de Pedagogia uma flexibilidade do pensamento, ou um esforço 



constante de abertura para compreender os sentidos que são produzidos ao longo da 

formação inicial dos professores que atuarão nos anos iniciais da educação básica.

Para melhor situar a organização das informações coletadas através das 

conversas provocativo-interrogativas semiestruturadas, é pertinente retomar os 

objetivos destes estudos e utilizá-los como indicadores dos sentidos produzidos pelos 

estudantes estagiários do curso de Pedagogia. Nesse sentido, os dados serão 

apresentados em três blocos que, por sua vez, serão divididos em tópicos, conforme 

os sentidos identificados na categorização das informações produzidas na entrevistas. 

Nesse contexto, a produção da informação, desenvolvida através da 

realização das conversas provocativo-interrogativas com roteiro semiestruturado, 

ocorre tendo como referência a seguinte indagação: Que sentidos os estudantes 

estagiários atribuem à relação entre saberes das Ciências da Educação e da prática 

pedagógica no curso de Pedagogia da UESB, para construção do saber/fazer docente? 

Dessa indagação, outras questões foram colocadas, conforme consta no roteiro das 

conversas provocativo-interrogativas.

2.7 OS INDICADORES COMO ORIENTADORES DAS ANÁLISES DAS 
INFORMAÇÕES 

As estudantes participantes da pesquisa, embora tenham sido inteiradas 

sobre a tese, o objeto de estudo e seus objetivos, não têm a intenção específica de 

expressar sentidos. Elas foram provocadas a se manifestarem, na situação dialógica 

das conversas interativo-provocativas, sobre pontos ou temáticas relativas às Ciências 

da Educação e à prática pedagógica nos estágios curriculares supervisionados. Assim, 

na medida em que as conversas interativo-provocativas fluíram, os sujeitos da 

pesquisa foram expressando os elementos que possibilitaram ao pesquisador, dentro 

de um tecido de interações, sistematizar os indicadores para a construção teórica da 

produção de sentidos.

 González Rey (2005d) conceitua um indicador como uma unidade de 

significação construída pelo pesquisador, a qual está acima da informação disponível 

e sobre a qual se pode elaborar hipóteses que permitam ao investigador dar 

seguimento ao processo de construção teórica.

Destacamos que a presente pesquisa, definida a partir da Epistemologia 



Qualitativa (GONZÁLEZ REY, 1997, 2002, 2005a, 2005b, 2005c), não se preocupa 

em testar ou verificar hipóteses previamente estabelecidas. Elas podem até fazer parte 

do processo de desenvolvimento da pesquisa, mas não são necessariamente 

elaboradas a priori para serem verificadas de forma linear. As hipóteses, nessa 

perspectiva, conforme González Rey (2005d, p. 49), 

[...] vão se elaborando e se desenvolvendo de maneira contínua pelo 
modelo teórico em construção que acompanha os diferentes 
momentos de produção da informação dentro do campo da pesquisa, 
os quais incorporam a expressão contraditória e diversa que os 
sujeitos estudados produzem durante a pesquisa. 

Nesse sentido, o pesquisador é, ele próprio, um participante da pesquisa, 

posto que dirige o processo construtivo e interpretativo de produção da informação a 

partir das expressões dos sujeitos na organização dos indicadores. Ressalta-se aqui a 

importância da interação do pesquisador no processo de produção da informação, uma 

vez que, na medida em que desenvolve as conversas interativo-provocativas, ele 

processa o seu pensamento para alimentar a continuidade da conversa. Assim, 

conforme destaca González Rey (2005d), as ideias do pesquisador são parte essencial 

no modelo teórico processual norteador do curso da pesquisa. É, portanto, a partir 

desse entendimento que se fundamenta a natureza interativa e provocativa 

caracterizadora das conversas interativo-provocativas enquanto procedimento de 

produção da informação. 

O pesquisador, a partir de suas interlocuções durante a realização das 

conversas, interage com as expressões manifestadas pelas estudantes e, ao mesmo 

tempo, provoca a continuidade de mais informações por parte delas. São exatamente 

essas informações que formam os elementos essenciais na constituição dos 

indicadores para a construção teórica da produção de sentidos. Os rumos da pesquisa, 

nessa perspectiva, dependem da capacidade tanto de interação quanto de provocação 

por parte do pesquisador em relação aos sujeitos dela participantes. Foi essa a atitude 

que adotamos durante todo o processo de produção de informações.

Nessa direção, diferentemente do que ocorre nas pesquisas fundamentadas 

nas epistemologias positivistas, a legitimidade da construção teórica se produz a partir 

das possibilidades que se apresentam de desenvolvimento da inteligibilidade do 

pesquisador em relação às informações sobre o objeto de estudo que se delineiam ao 



longo da realização de novas conversas interativo-provocativas com os diversos 

sujeitos da pesquisa. Pudemos verificar que essas conversas se constituem desse 

modo, um legítimo instrumento de produção de sentidos, segundo as referências aqui 

expostas.

Ressaltamos que os indicadores não se constituem garantia de conclusão, 

mas, como expresso pelo próprio termo, dizem respeito apenas à construção teórica 

do pesquisador a partir de sua inteligibilidade, seguindo um esforço interpretativo 

que, por vezes, resulta na produção de novas categorias e indicadores. 

A respeito da inteligibilidade do pesquisador na investigação pautada na 

Epistemologia Qualitativa, González Rey (2005b, p. 49) destaca que “o tipo de 

pesquisa qualitativa que apresentamos enfatiza a produção teórica, o desenvolvimento 

de modelos de inteligibilidade que incorporem novas zonas do estudado na produção 

do conhecimento para as práticas que dela derivam”.

Nesse sentido, no processo de produção teórica e de desenvolvimento da 

inteligibilidade, estabelecemos um diálogo com os indicadores para a construção 

teórica da produção de sentidos. Esse diálogo permeia todo o processo da 

investigação, e não apenas um momento específico a posteriori à produção da 

informação, e é também o elemento fundamental que caracteriza seu 

desenvolvimento, já que os rumos da pesquisa dependem diretamente dele. 

Entendemos, nesse contexto, que as conversas interativo-provocativas se inserem 

como um instrumento que além de produzir e coletar as informações constitui um 

campo com amplas possibilidades de diálogo e de processamento instantâneo da 

inteligibilidade do pesquisador em face das informações que se apresentam.

Os indicadores para a construção teórica da produção de sentidos são, 

portanto, unidades de significação que fazem parte não de um sistema fechado, como 

são os dados de pesquisas produzidas a partir das abordagens positivistas. Os 

indicadores fazem parte de um sistema aberto em função da inteligibilidade do 

investigador e das diversas construções teóricas que compõem o processo construtivo 

da atividade investigativa. A esse respeito, González Rey (2005d, p. 49-50) assim se 

refere:

O processo construtivo do pesquisador não é engessado pelos 
indicadores como se fossem uma peça objetiva da informação; pelo 
contrário, os indicadores vão tomando formas diversas em função 
das construções teóricas cada vez mais abrangentes que o 
pesquisador vai desenvolvendo sobre o material produzido e que vão 



caracterizando o modelo teórico responsável pela inteligibilidade 
crescente do problema investigado. 

Assim, o primeiro bloco toma como indicador a natureza da relação entre os 

saberes das Ciências da Educação e a prática pedagógica. O indicador do segundo 

bloco se pauta nos sentidos atribuídos pelas estudantes estagiárias à prática 

pedagógica. E, finalmente, o terceiro bloco tem como indicador o modo como as 

estudantes estagiárias relacionam os saberes das Ciências da Educação e da prática 

pedagógica, considerando a situação de estágio curricular. Esses blocos permitiram a 

organização dos capítulos desta tese, que sintetizam as análises sobre os sentidos 

atribuídos pelas estudantes à relação entre as Ciências da Educação e as práticas 

pedagógicas realizadas no curso. 

2.7 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS AUXILIARES UTILIZADOS PARA 
A PRODUÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA PESQUISA

Antes mesmo da realização de conversas interativo-provocativas, já haviam 

sido produzidos dados por meio da análise documental do projeto de criação do curso 

de Pedagogia da UESB. Porém, foi na realização dessas conversas que percebemos a 

necessidade e a possibilidade de se ampliarem outros instrumentos de coleta de dados. 

Por isso, realizamos a análise documental dos relatórios referentes aos últimos 

estágios curriculares desenvolvidos pelas estudantes participantes da pesquisa, 

fundamentais para apreendermos os sentidos nas produções teóricas dessas estudantes 

sobre as práticas desenvolvidas na situação de estágio curricular. 

Os procedimentos desta pesquisa se deram em três etapas, utilizando-se dos 

instrumentos descritos a seguir:

– análise documental do projeto de criação do curso de Pedagogia da UESB. Essa 

análise foi feita com o objetivo de conhecer a proposta do curso e identificar sua 

relação com os acontecimentos no desenvolvimento dos componentes curriculares;

– realização de conversas interativo-provocativas a partir de um roteiro 

semiestruturado com subtemas a serem abordados, envolvendo seis estudantes do 

curso de Pedagogia da UESB concluintes das disciplinas de estágios curriculares 

supervisionados. Essas conversas interativo-provocativas, com roteiro 



semiestruturado, visam a compreender os sentidos atribuídos por essas estudantes à 

relação entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica desenvolvida nos 

estágios curriculares supervisionados. As conversas interativo-provocativas foram 

gravadas em áudio e posteriormente transcritas. A organização das informações 

produzidas a partir da realização das conversas se deu através de um roteiro 

(Apêndice C), cujos elementos terminaram por nos orientar na composição do 

terceiro, quarto e quinto capítulos deste estudo;

– análise documental dos relatórios de estágio feitos por seis estudantes, visando a 

identificar e a analisar como são vivenciadas, no contexto dos estágios curriculares 

supervisionados do curso de Pedagogia da UESB, as experiências que dão 

materialidade à relação entre os saberes teórico-práticos das Ciências da Educação e 

da prática pedagógica.

A seguir, apresentamos o primeiro bloco de análise e discussão das 

informações produzidas por meio das conversas interativo-provocativas, o qual se 

volta para os sentidos que as estudantes estagiárias atribuem às Ciências da Educação 

como referencial para o futuro professor. 



3 OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS AOS CONHECIMENTOS DAS CIÊNCIAS 
DA EDUCAÇÃO

Neste capítulo, apresentamos os sentidos atribuídos pelas estudantes a respeito 

das Ciências da Educação para a construção de referencial para o exercício da 

atividade profissional do professor. 

Com esse propósito, partimos do entendimento que tomamos para o conceito 

de Ciências da Educação. Assim, recorremos a Mialaret (1980), que compreende que 

as Ciências da Educação são constituídas pelo conjunto das disciplinas que estudam 

as condições de existência, de funcionamento e de evolução das situações e fatos da 

educação. 

Nessa perspectiva, Mialaret (1980) classifica as Ciências da Educação em três 

categorias. A primeira se refere às ciências que estudam as condições gerais e locais 

da instituição escolar (História da Educação, Sociologia da Educação, Demografia 

Escolar, Economia da Educação e Educação Comparada).

O segundo grupo das Ciências da Educação na classificação feita pelo autor 

diz respeito às ciências que estudam a relação pedagógica e o próprio ato educativo e 

se subdivide em duas subcategorias: a) a das ciências que estudam as condições 

imediatas do ato educativo (Fisiologia da Educação, Psicologia da Educação, 

Psicossociologia dos Pequenos Grupos e Ciências da Comunicação); e b) a das 

ciências da didática das diferentes disciplinas (Ciências dos Métodos e Técnicas e 

Ciências da Avaliação).

E, finalmente, o terceiro grupo, segundo o autor, refere-se às ciências da 

reflexão e da evolução (Filosofia da Educação e Planificação da Educação e Teoria 

dos Modelos).

Conforme Mialaret (1980), as Ciências da Educação têm um interesse prático 

de auxiliar a ação pedagógica seja qual for o nível em que ela se situa. Em outras 

palavras, esse autor ressalta que as Ciências da Educação têm o papel de constituir, 

para outras disciplinas, um terreno de experimentação de determinadas teorias que 

pertençam a outros domínios.

Conceituação semelhante podemos encontrar em Avanzini (1995), que 

entende as Ciências da Educação como as ciências que têm por objeto a 

inteligibilidade das práticas educativas em qualquer período ou lugar em que elas se 



desenvolvam. Concordamos com Avanzini, uma vez que as Ciências da Educação 

constituem a oportunidade de aprofundamento teórico que servirá de instrumento a 

partir do qual se realizará a reflexão acerca das práticas pedagógicas desenvolvidas no 

contexto dos estágios curriculares supervisionados e, do mesmo modo, no contexto do 

exercício da profissão docente.

De forma pormenorizada, Esteban (1978, p. 107) nos ajuda a entender melhor 

o conceito das Ciências da Educação, ao se ocupar com o que compreende como seu 

objeto: 

O objecto das Ciências da Educação deverá ser o estudo, 
investigação e análise da influência do homem sobre o homem, dos 
grupos sobre o homem, das instituições educativas, dos homens em 
sociedade sobre o homem, da acção humana enquanto transitiva 
[...]. Neste sentido, podem também considerar-se objecto das 
Ciências da Educação o estudo dos processos educativos, 
individuais e de grupos, tanto conscientes como voluntários, a 
investigação dos processos educativos na aula, nas instituições 
educativas e, enfim, a análise empírica, sistemática e controlada das 
experiências educativas. 

Com a intenção de sermos um pouco mais específicos, recorremos a Boavida e 

Amado (2006), que ressaltam a importância de determos nossa atenção para as 

conceituações e considerações sobre as Ciências da Educação. Para esses autores, 

essa atenção nos revela que 

[...] o grande objectivo desta família de ciências que abarcamos na 
designação geral de Ciências da Educação é descrever, explicar, 
levantar novos problemas teórico-práticos, e compreender e 
justificar os processos internos e os condicionamentos de qualquer 
prática educativa ou formativa, quer atendendo a níveis de 
interacção como os que se verificam na frente a frente entre 
educador e educando, quer atendendo aos níveis mais amplos, como 
os de gestão e administração organizacional ou de administração 
política e económica do sistema educativo. Às Ciências da 
Educação compete, ainda, analisar a evolução, tanto presente como 
passada, das referidas práticas educativas e formativas, bem como 
contribuir para elaboração de um conjunto de saberes e de técnicas 
que suportem cientificamente as decisões, aos mais diversos níveis, 
destinadas a melhorar os condicionalismos, os processos e os efeitos 
daquelas práticas, contrapondo-se às “receitas” geralmente sem 
base, do senso comum, e tomando uma atitude crítica contra os 
obstáculos de qualquer ordem que impeçam aquelas melhorias. Para 
alcançar estes objetivos, a teoria e a prática constituem o cerne das 
Ciências da Educação. (BOAVIDA; AMADO, 2006, p. 193-194).



É, portanto, nessa perspectiva que aqui abordamos as Ciências da Educação. 

Ressaltamos a importância de termos uma maior clareza da conceituação de Ciências 

da Educação, do seu objeto e de seus objetivos, entendendo a necessidade de se 

garantir a cientificidade conferida ao termo. Do mesmo modo, concordando com 

Boavida e Amado (2006), focalizamos a necessidade de estabelecermos uma relação 

coerente e de complementaridade entre teoria e prática, entendidas como parte das 

próprias conceituações que são atribuídas a essas ciências.

A seguir, efetivamente, apresentamos e analisamos as informações produzidas 

acerca dos sentidos atribuídos pelas estudantes a respeito das Ciências da Educação 

para a construção de referencial para o futuro professor, articulado na análise do 

primeiro indicador. 

3.1 AS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO COMO FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA

Embora persista, mesmo já no final do curso, a ideia de que “a teoria na 

prática é outra”, ocorre o reconhecimento de que a teoria estudada ao longo do curso 

constitui um arcabouço de conhecimento importantíssimo a partir do qual o estagiário 

se orienta para a prática pedagógica. As próprias estagiárias reconhecem isso na 

medida em que destacam, em suas falas, a relevância dos estudos de natureza mais 

teórica das Ciências da Educação quando vão lidar com questões relativas à prática 

pedagógica, como, por exemplo, o planejamento de aula. 

MILLEIDE: Eu acho que é uma fundamentação, como se fosse um 
alicerce pra você desenvolver, no caso seu trabalho nos estágios, 
porque a gente sempre busca relacionar, às vezes a gente fala assim: 
“ah, mais a gente estuda, só que na prática é totalmente diferente”. 
A gente sabe realmente que há uma diferença, mas a partir do 
momento que você conhece as questões teóricas, você passa a saber 
fazer uma relação entre a teoria e a prática pra ir melhorando. E nos 
estágios a gente percebe isso, porque no estágio você vai elaborar a 
aula, você tem que sentar, você tem que planejar, ter que ter todo 
um planejamento, você sempre busca aquilo que você já aprendeu.

O estágio se revela como uma importante oportunidade para que o estudante 



vá construindo sentidos para os conteúdos de natureza mais teórica das Ciências da 

Educação e os de natureza mais prática, próprios das disciplinas de estágios 

curriculares supervisionados.

Assim, a relação de retroalimentação das teorias em relação às práticas se 

apresenta como espaço de menor tensão para o futuro professor, tendo em vista que 

ele começa, de forma mais clara, a perceber que a ideia conflitiva de que “a teoria na 

prática é outra” vai sendo substituída pelo sentido de relação construtiva e dialética 

existente no binômio teoria-prática.

MAYRA: Eu acho que as Ciências da Educação são muito 
importantes para a prática pedagógica. Assim: no começo do curso 
você ter Filosofia da Educação, Sociologia da Educação, Psicologia 
também, que eu achei que foi uma das mais importantes para mim 
no estágio porque ela te dá base, que você vai ter que ter na hora 
que chegar ao estágio pra você poder fazer um bom trabalho lá 
dentro.

Aqui se percebe que Mayra afirma o seu reconhecimento acerca da 

importância das Ciências da Educação para a prática pedagógica, mas não apresenta 

com clareza em que aspectos e de que forma essas ciências são importantes. Ela 

apenas sabe que são importantes, mas não demonstra saber exatamente para que, por 

que e de que forma.

ANITA: As Ciências da Educação de certa forma elas vão servir 
como é também pra preparar o acadêmico pra o estágio de forma 
que... Por exemplo, Sociologia ela leva você a entender as 
sociedades, as relações sociais e tudo. Então, de certa forma, ela vai 
me dar o embasamento melhor para poder estagiar. A Filosofia, essa 
coisa do pensar, também vai me dar um suporte muito bom, então 
ela vai ajudar muito no estágio.

Anita começa a apresentar o seu entendimento sobre o motivo de estudar no 

curso de Pedagogia as Ciências da Educação. No entanto, ainda se percebe um 

sentido pragmático que ela atribui à existência de disciplinas que tratam das Ciências 

da Educação no curso. 

ROSÂNGELA: Ah, eu acredito assim, essas disciplinas que 
estudam as Ciências da Educação, elas vão te dar embasamento, te 
trazendo um conhecimento sobre aquilo que é educação, que de 
certa forma possivelmente vai estar te auxiliando no estágio. Acho 



que elas servem como um guia, talvez, assim, te dando orientação, 
uma base na verdade para você está dentro do estágio.

Aqui Rosângela retoma o sentido de embasamento teórico, ou seja, atribui às 

Ciências da Educação a responsabilidade de se constituir como o referencial que 

servirá como embasamento teórico para o exercício da docência. 

ROSÂNGELA: Eu acho que essas disciplinas introdutórias elas 
foram importantes, sim, na medida em que deram pra gente 
conceitos que a gente não conhecia, e para o estágio eu acho que 
retomar essas disciplinas foi interessante, interessante no sentido de 
nos ajudar como desenvolver o estágio, como lidar com criança. As 
disciplinas introdutórias do curso foram muito importantes. Essas 
disciplinas introduzem mesmo a Pedagogia, assim... a Educação. Os 
conhecimentos de Psicologia, de Filosofia ajudam a entender e dão 
um sentido à Educação mesmo. Servem para conceituar bastante a 
Educação. Eu acho assim que a prática mesmo pra gente aprender é 
só mesmo na prática, mas assim na medida em que há uma 
introdução de como fazer, de saber relacionar pessoas, momentos, 
fica mais fácil... Então, as disciplinas introdutórias foram muito 
importantes, sim, mas...

Rosângela ressalta que as Ciências da Educação no curso de Pedagogia têm o 

sentido de possibilitar aos estudantes acesso a conceitos necessários para o 

desenvolvimento dos estágios. Ela destaca que os conceitos provenientes do estudo 

dessas ciências só foram mais bem entendidos e desenvolvidos na prática pedagógica 

no momento de realização dos estágios.

De qualquer maneira, as estudantes estagiárias demonstram ter construído ou 

percebido alguns sentidos no estudo das Ciências da Educação no curso de 

Pedagogia, ainda que de forma pouco aprofundada.

Outro aspecto relativo às disciplinas introdutórias do curso de Pedagogia que 

precisa ser ressaltado diz respeito ao fato de que, muitas vezes, essas disciplinas, 

mesmo entendidas como base ou fundamentação para a formação do pedagogo, as 

estudantes denunciam que essas ciências não aprofundam os conceitos necessários à 

realização da prática pedagógica nos estágios curriculares supervisionados. Dizendo 

de outra forma, as estudantes denunciam que alguns conceitos das Ciências da 

Educação ensinados no curso, por vezes, não são aprendidos ou elas (as estudantes 

participantes deste estudo) não recebem o aprofundamento que consideram adequado 

para a real demanda de formação para a prática pedagógica.



Assim, os estudantes chegam ao final do curso afirmando ter uma 

compreensão de que as disciplinas introdutórias não aprofundaram conceitos que, 

futuramente, serão necessários à prática pedagógica, notadamente durante a 

realização dos estágios curriculares supervisionados. 

ANITA: A gente passa por essas Ciências da Educação, essas 
ciências introdutórias, de forma assim... não aprofundam muito e aí 
você fica meio que... por você achar que no início... você acha que 
não é necessário para sua formação, então você fica meio que... sei 
lá... 

A nossa experiência como professor universitário tem mostrado que nem 

sempre os problemas são das disciplinas em si, mas eles se apresentam no contexto de 

uma disciplina, no que se refere à ementa, ao plano de curso, ao tempo, à proposta 

pedagógica do professor. Por isso, temos de ter a devida atenção ao nos referirmos 

aos problemas que as estudantes apontam acerca de uma disciplina para podermos 

entender ou, pelo menos, colocar em discussão elementos que possam caracterizar 

esses problemas. Assim, entendemos que é preciso refletir sobre o interesse que os 

estudantes (todos os estudantes e não apenas as participantes deste estudo) têm para 

com o curso como um todo e para com algumas disciplinas de forma específica, 

especialmente as que apresentam uma natureza mais teórica, como as Ciências da 

Educação. 

Além disso, é preciso trazer para discussão o entendimento que o estudante 

tem acerca da importância dessas Ciências da Educação desde o início do curso, tendo 

em vista a totalidade da área do conhecimento que é a Pedagogia. O que temos 

presenciado e o que muitos professores vêm denunciando em discussões, em reuniões 

internas de grupo de pesquisas e de colegiados, é um desinteresse por parte do 

estudante em relação ao estudo teórico das Ciências da Educação. Acreditamos que 

essa falta de interesse tenha origem ou encontre explicações, ainda que provisórias, na 

incompreensão por parte de alguns estudantes acerca dos sentidos que essas 

disciplinas têm no contexto mais amplo do curso. 

Em diversas oportunidades que temos de participar de discussões com 

professores sobre questões pedagógicas relacionadas ao andamento do curso, 

observamos que os docentes vêm sempre apresentando descontentamento em relação 

às posições assumidas por estudantes no que diz respeito ao interesse, ou desinteresse, 



em relação à participação do programa de cada disciplina. Assim, podemos elencar 

como pontos negativos, por exemplo, a falta de leitura dos textos indicados para 

estudo pelos professores, a ausência de alguns alunos durante as aulas, além da 

postura de indiferença, mesmo quando estão presentes às aulas. 

Para além do professor, em alguns casos, o próprio estudante percebe a 

inexistência de interesse próprio ou de seus colegas, como denuncia Anita, no trecho 

que segue extraído de uma das conversas interativo-provocativas que estabelecemos.

ANITA: Desinteresse mesmo por parte dos alunos, às vezes, pelas 
disciplinas. Não por parte do professor porque as professoras que a 
gente teve em Ciências da Educação foram muito boas. Mas, por 
parte do aluno, a gente vê aquele desinteresse na maioria das 
pessoas, principalmente Filosofia. Não compreende a disciplina em 
si porque ela é muito complexa, você estudar os pensamentos dos 
filósofos, essas coisas assim, e também, sei lá, achava assim: que 
não essa disciplina... “por que eu tenho que aprender Filosofia? Que 
aplicação vai ter depois?” sempre a gente pensava assim. No início 
do curso, a gente não entende a importância dessas disciplinas na 
continuidade do curso, ou então, também pela complexidade da 
disciplina mesmo.

Entendemos que o desinteresse por parte de muitos estudantes, especialmente 

nos primeiros anos do curso, pelo estudo das Ciências da Educação, denunciado por 

Anita, decorre de diversos fatores. Dentre eles destacamos a incompreensão ou a não 

atribuição, desde o início do curso, de sentidos aos estudos de natureza filosófica, 

sociológica, antropológica, política e histórica que fundamentam o saber/fazer da 

prática pedagógica. 

Recorrendo a Mialaret (1980), que atribui às Ciências da Educação a 

responsabilidade de estudar junto com os futuros professores as condições de 

existência, de funcionamento e de evolução das situações e fatos da educação, 

percebemos que esse estudante, muitas vezes, também não tem compreensão desses 

estudos como parte integrante de sua formação. Ou, em outras palavras, não entende 

que essas ciências, como afirma Avanzini (1995), constituem a possibilidade de o 

futuro professor construir um arcabouço de conhecimentos que possibilitarão 

desenvolver a inteligibilidade das práticas educativas.

Nesse contexto, entendemos que há de se estabelecer, como atividade 

curricular desde o início curso, momentos de debates e discussões que possibilitem ao 

estudante começar, desde cedo, a entender e a construir sentidos do estudo das 



Ciências da Educação para a Pedagogia e para a Educação, de modo mais amplo. 

Na mesma linha de discussão, também temos de refletir sobre a imaturidade de 

muitos estudantes quando iniciam os estudos em nível superior no curso de 

Pedagogia. Ao chegar ao final do curso, eles reconhecem que não tinham a 

maturidade necessária quando estavam em seu início. Os professores que atuam nas 

disciplinas dos fundamentos precisam enfrentar essa realidade evidenciada pela 

expressão dos sujeitos participantes deste estudo. 

MAYRA: Ah, as disciplinas que focalizam as discussões mais 
teóricas da educação, como as Ciências da Educação, elas estão te 
preparando para quando você chegar no estágio, você estar 
realmente preparada para ter... desenvolver lá o papel de professor. 
Quando a gente tá no começo do curso, a gente pensa: “ah, por que 
a gente não vai logo pra parte legal” – a gente ainda fala assim, “a 
parte legal...” Eu lembro que Filosofia (eu não sou chegada em 
Filosofia) eu não gosto, é meu calo. Quando a gente fica pensando 
que não vai servir de nada, lá na frente, e quando você passa pelo 
estágio que você faz assim, que você volta, você fala assim: “foi 
bom porque se não fosse aquela aula daquele professor naquele dia 
talvez hoje eu não teria esse pensamento aqui na sala”. Na hora que 
você está com um aluno, que fez alguma coisa, que você tem que 
agir ou que você está na frente da diretora que você tem que falar, 
dar seu parecer e aí é legal você ver que foi importante ter tido 
Ciência da Educação e as disciplinas que fazem parte.

ANITA: Uma vez que você tem... passou por essas Ciências da 
Educação, depois na prática você pode colocar o que? Pode colocar 
em prática aquilo que você aprendeu, por exemplo, Sociologia 
mesmo, essa compreensão da sociedade, das relações, você pode 
está buscando isso na Sociologia. A Filosofia a mesma coisa. 
Agente passa por essas Ciências da Educação, essas ciências 
introdutórias, de forma assim... não aprofunda muito e aí você fica 
meio que... por você achar que no início... você acha que não é 
necessário para sua formação, então você fica meio que... sei lá... 
você entendeu, né?

Das falas de Mayra e Anita depreendem-se questões relativas à maneira como 

os professores vão lidar com a falta de entendimento por parte dos estudantes 

iniciantes do curso em relação aos sentidos das Ciências da Educação. Das falas das 

estudantes podemos perceber que os professores que ministram as disciplinas das 

Ciências da Educação no curso de Pedagogia precisam ter uma atenção maior a fim 

de orientar os estudantes em geral a estabelecerem relações dessas ciências com a 

prática pedagógica, e a formação do pedagogo de modo amplo, com o intuito de 



ajudá-los a superar a falta de experiência e de compreensão da importância e dos 

sentidos de se estudar essas ciências, sobretudo nos primeiros semestres, de forma 

atenta e responsável. Defendemos, assim, que a melhor estratégia seria exatamente 

discutir abertamente com todos os estudantes sobre as Ciências da Educação no 

contexto do curso de Pedagogia, orientando os alunos na compreensão, desde cedo, 

dos sentidos da teoria não apenas em relação à prática, mas também a importância da 

teoria enquanto constituição, pelos graduandos em Pedagogia, de um arcabouço de 

conhecimentos teóricos acerca de sua área de formação. 

Aqui, então, recorremos às orientações conceituais a que se refere Feiman-

Nemser (1990), especialmente a que focaliza a dimensão pessoal do sujeito em 

formação. Segundo essa orientação, o ensino é centrado no desenvolvimento pessoal 

do sujeito em formação buscando a sua autorrealização. Assim, esse autor afirma que 

o sujeito deve ser encorajado e orientado – e não moldado – de acordo com os 

significados que o processo formativo tem para ele próprio. Há, portanto, grande 

valorização das subjetividades dos sujeitos em formação. Os futuros professores são 

orientados em seus processos formativos a desenvolver suas potencialidades pessoais.

Algumas das estudantes participantes deste estudo quiseram deixar ainda mais 

claro durante as conversas interativo-provocativas quais foram, para elas, as 

principais contribuições das disciplinas que estudam os conhecimentos de natureza 

teórica para que o estudante do curso de Pedagogia melhor entendesse a prática 

pedagógica. Assim temos as seguintes expressões.
MARIANA: Os saberes/conhecimentos de natureza mais teórica 
contribuíram no entendimento da realidade que se fazia presente 
durante a realização dos estágios.

MILLEIDE: Os saberes/conhecimentos de natureza mais teórica 
contribuem para que possamos confrontar a teoria e a prática numa 
perspectiva mais reflexiva.

LUCILENE: Os saberes/conhecimentos de natureza mais teórica 
contribuíram de forma mais positiva para minha prática pedagógica 
no que se refere ao planejamento. No planejamento eu tive a 
oportunidade de perceber a importância dos conhecimentos mais 
teóricos das disciplinas que tratam das Ciências da Educação.

Aqui percebemos que as estudantes focalizam aspectos da reflexão e da 

organização da prática e não a prática propriamente, enquanto ação relativa ao ato de 

ensinar. Questões como “entendimento da realidade que se fazia presente durante a 

realização dos estágios” (MARIANA), “confrontar a teoria e a prática numa 



perspectiva mais reflexiva” (MILLEIDE) e mesmo “os conhecimentos de natureza 

mais teórica contribuíram de forma positiva [...] no que se refere ao planejamento” 

(LUCILENE) são, no nosso entendimento, dimensões relacionadas à prática 

pedagógica, isto é, são, de forma mais específica, reflexões sobre/na e para a prática 

pedagógica. 

Conforme as estudantes reafirmam nas expressões que se seguem, não é a 

prática pedagógica em sentido restrito. 

ROSÂNGELA: As disciplinas cujo foco são os fundamentos da 
educação (Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, 
Filosofia da Educação, História da Educação, Estrutura e 
Funcionamento da Educação Básica etc.) nos permitiram entender o 
que é educação e como ela acontece.

MARIANA: Algumas teorias foram importantes, pois tive que 
retomá-las para basear a minha prática pedagógica.

MILLEIDE: As disciplinas cujo foco são os fundamentos da 
educação (Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, 
Filosofia da Educação, História da Educação, Estrutura e 
Funcionamento da Educação Básica etc.) contribuíram de forma 
significativa para que eu compreendesse a estrutura da educação.

LUCILENE: Mesmo que eu não perceba a relação direta entre essas 
disciplinas e a prática pedagógica desenvolvida nos estágios 
curriculares supervisionados, elas me fizeram ampliar o meu 
pensamento de forma mais crítica. Atualmente eu compreendo que 
tudo que acontece na sala de aula é de certa forma um reflexo da 
sociedade. E conhecer as relações sociais dentro e fora da escola é 
imprescindível para todo e qualquer educador que almeje o respeito 
às diferenças.

Dessa forma, os sentidos que as estudantes atribuem às principais 

contribuições das disciplinas que estudam os conhecimentos de natureza teórica são 

os de natureza reflexiva sobre/na e para a prática pedagógica e não especificamente 

do fazer ou da ação pedagógica. Ou seja, ocorre um entendimento de que as Ciências 

da Educação provoquem um pensar sobre a própria prática do ponto de vista 

epistemológico e não pensar apenas sobre as atividades didático-pedagógicas em si e 

de forma imediata. As informações apresentadas pelas estudantes revelam que há, já 

no final do curso de Pedagogia, uma compreensão mais ampla acerca dos sentidos das 

Ciências da Educação que as estudantes afirmam não ter no momento em que estavam 

estudando essas ciências.

Novamente recorremos às orientações conceituais desenvolvidas por Feiman-



Nemser (1990), focalizando a dimensão da prática. Essa orientação conceitual 

entende como importante na formação docente que os futuros professores 

desenvolvam atividades de observação e imitação dos professores experientes, mas 

acrescenta e dá destaque à importância da sensibilidade crítica. Assim, não apenas a 

capacidade prática ou rotineira é tomada como relevante, mas também a habilidade, a 

flexibilidade e a invenção. Essas habilidades, segundo esse autor, só se conseguem 

através da prática ou pelo diálogo com a prática. Mas a prática aqui é entendida como 

a principal fonte de conhecimento. Desse modo, os futuros professores são orientados 

em seus processos formativos a desenvolver a prática pedagógica estabelecendo um 

diálogo crítico com as práticas e as teorias já existentes. Ressalta-se, portanto, a 

importância da fundamentação teórica ensinada e aprendida no âmbito dos estudos 

das Ciências da Educação como elemento de relevância essencial para que o professor 

tenha essa sensibilidade crítica e a compreensão. Nesse contexto, destacamos que 

para que exista essa sensibilidade crítica ou essa capacidade de o professor elaborar 

uma análise crítica sobre sua prática é necessário haver uma formação teórica que dê 

sustentação a essa análise em uma relação permanente com os elementos contextuais 

que dão sentido à prática. Dizendo com outras palavras, não há como analisar 

criticamente a prática sem se ter um arcabouço teórico que fundamente essa análise e, 

ao mesmo tempo, não é possível compreender o arcabouço teórico sem uma relação 

indissociável com os elementos da realidade sociocultural e educacional, sem a 

compreensão da prática educativa.



3.2 A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES E AS IMPLICAÇÕES 
NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO

 Por estarmos tratando de formação e, nesse contexto, de forma mais 

específica, tendo em vista que este estudo se refere muitas vezes à formação inicial de 

professores, entendemos ser pertinente apresentar um conceito para o termo 

formação. Para isso, recorremos a García (1995), que nos lembra que em países como 

França e Itália para se referir à formação do professor o termo utilizado é preparação 

ou mesmo ensino dos professores. Lembra-nos também esse autor que em países 

como os Estados Unidos e Inglaterra a formação do professor é designada pelo termo 

educação do professor (Teacher Education) ou até mesmo treino do professor

(Teacher Training). 

Neste estudo, concordando com García (1995), utilizamos o termo formação 

de professores, compreendendo a abrangência do termo educação do professor 

(Teacher Education). Entretanto, optamos pelo termo formação de professores, como 

já mencionamos, especialmente porque a maioria dos autores com os quais 

estabelecemos diálogo (sobretudo os autores brasileiros) utilizam em seus estudos e 

pesquisas o referido termo. Assim, seguiremos nossas discussões tomando como 

referência a seguinte indagação: o que é, de fato, a formação e, mais especificamente, 

a formação de professores?

A formação aqui é tomada na perspectiva de García (1995), que a compreende 

a partir de sua função social de transmissora e construtora de saberes/conhecimentos, 

de saber-fazer e de saber-ser. Nesse sentido, podemos entender o termo formação 

como um processo de desenvolvimento e estruturação de uma pessoa, o qual perpassa 

tanto seus aspectos psicológicos, sociológicos e filosóficos quanto suas possibilidades 

de aprendizagem.

No entendimento do termo, é preciso considerar a perspectiva em que é 

tomado, visando o lugar ocupado pelos sujeitos. Assim, o termo formação pode se 

referir à formação que se organiza tendo em vista os sujeitos para os quais se dão os 

processos formativos, mas também pode estar relacionado à formação que o próprio 

sujeito cognoscitivo desenvolve a partir de suas próprias iniciativas.

Entendemos, então, o termo formação como um processo que se diferencia de 

treino e de preparação. Treino ou preparação do professor ou mesmo educação do 

professor se referem a processos em que há alguém que ensina e alguém que aprende 



tecnicamente. Formação se refere a processos formativos que partem da possibilidade 

de reflexão tanto por parte de quem ensina quanto por parte de quem aprende. 

Entretanto, sabemos que é preciso se debruçar um pouco mais sobre o 

conceito de formação de professores com o intuito de melhor entender os seus 

desdobramentos no âmbito do que se passa nas instituições formadoras e nas escolas 

campo das práticas pedagógicas fruto dessa formação. Para tanto, recorremos 

novamente a García (1995). Esse autor afirma que para que ocorra o desenvolvimento 

da formação de professores é necessário especificar e compreender os princípios 

subjacentes ao seu processo. Assim, o autor apresenta oito princípios subjacentes à 

formação docente, aos quais faremos uma breve referência a seguir. 

O primeiro princípio é o de conceber a formação de professores como um 

processo contínuo, o que significa a relação estreita entre a formação inicial e a 

continuada, entendida como sequência ou desdobramento da primeira, em uma 

perspectiva cumulativa e interativa. Nossa experiência como professor que, por vezes, 

foi convidado a estar com professores atuantes na atividade de formação continuada 

nos mostra que esta, quando ocorre, é de interesse tanto dos professores quanto dos 

gestores das escolas ou sistemas educacionais que se voltam para a prática em 

detrimento de discussões das Ciências da Educação. Nas situações em que são 

propostos estudos a partir de conteúdos de natureza teórica, os professores não se 

sentem motivados a participar. Desse modo, ressaltamos que, se há um desinteresse 

por parte dos estudantes durante a formação inicial em relação ao estudo das Ciências 

da Educação, na formação continuada esse desinteresse é muito mais acentuado.

O segundo princípio da formação de professores, de acordo com García 

(1995), consiste na necessidade de integrá-la aos processos de mudança, inovação e 

desenvolvimento curricular. A mudança enquanto princípio da transformação social, 

tão almejada durante a formação inicial, especialmente nas discussões a partir do 

estudo das Ciências da Educação, muitas vezes esbarra nas inúmeras dificuldades 

próprias do exercício da profissão docente em decorrência de problemas de natureza 

político-econômico-financeira. 

O terceiro princípio diz respeito à necessidade de ligar ou relacionar os 

processos de formação de professores ao desenvolvimento organizacional da escola e 

à prática pedagógica. Se pensarmos que a escola está em constante mudança, a 

formação inicial de professores (e, do mesmo modo, a formação continuada) deve 

refletir, naturalmente, esses processos de mudanças. Todavia sabemos que, para se ter 



uma compreensão acerca dos processos de organização da escola, é preciso também 

uma sólida formação teórica que oriente o estabelecimento dessa compreensão, sob 

pena de se fazer uma análise superficial sobre a escola e estabelecer, 

consequentemente, uma formação também superficial. Essa relação dialética entre o 

teórico e o prático nem sempre é possível estabelecer, entre outros motivos, por conta 

da falta de entendimento acerca da importância das Ciências da Educação como parte 

integrante desse movimento.

O quarto princípio se refere à necessidade de uma articulação e integração 

entre a formação em relação aos conteúdos propriamente acadêmicos e disciplinares e 

à formação pedagógica dos professores. A partir da conceituação de formação 

desenvolvida por García (1995), podemos inferir que essa articulação entre conteúdos 

acadêmicos e formação pedagógica seja um dos pontos que mais claramente 

demarcam a distinção entre formação e treino ou preparação a que ele se refere. A 

noção de formação relacionada à atividade do professor, nessa perspectiva, reúne a 

ideia de aprender os conteúdos acadêmicos e disciplinares e, também, as 

metodologias de ensino.

O quinto princípio chama a atenção para a necessidade de se promover uma 

integração teoria-prática na formação de professores. Isso implica que as discussões 

de natureza mais teórica próprias das Ciências da Educação devem constituir uma 

reflexão epistemológica da prática.

O sexto princípio destacado pelo autor se refere à necessidade de procurar o 

isomorfismo entre a formação “recebida” pelo professor e a que se espera dele quando 

em exercício profissional ou ainda nas experiências dos estágios curriculares 

supervisionados. Em relação a esse princípio, basta que toquemos nas barreiras 

políticas e estruturais para entendermos que há problemas diversos a serem 

enfrentados, a fim de se alcançarem uma formação e uma prática mais concatenadas 

entre si.

O sétimo princípio dá ênfase à importância de conhecer as características 

pessoais, cognitivas, contextuais e relacionais, entre outras, de cada estudante, futuro 

professor ou mesmo professor (no que se refere à formação continuada), de modo a 

desenvolver suas capacidades e potencialidades. Dizendo de outra forma, quer-se 

destacar que as classes de formação de professores são compostas por sujeitos 

marcados por suas especificidades e idiossincrasias, o que requer do professor 

formador uma atenção para com a heterogeneidade de cada turma.



Finalmente, o oitavo princípio elencado por García (1995) evidencia a 

necessidade de o professor formador de professores organizar o processo formativo de 

modo a proporcionar a reflexão por parte dos formandos, tanto no que tange à própria 

prática pedagógica quanto nas suas crenças ou agregações teóricas. Essas agregações 

teóricas, no entanto, demandam uma formação aprofundada acerca das questões 

teóricas próprias das Ciências da Educação. Todavia, esse aprofundamento, muitas 

vezes, não ocorre com a intensidade que se deseja, seja por conta dos problemas de 

inconsistência da formação do próprio professor formador, seja por causa de 

problemas relativos às instituições formadoras, seja, ainda, pelos sentidos que são 

dados pelos graduandos aos estudos das Ciências da Educação, marcados pela 

incompreensão de sua relevância no currículo do curso de licenciatura, notadamente o 

curso de Pedagogia. 

Concordamos com García (1995) quando diz que é preciso compreender todos 

esses princípios subjacentes ao seu processo formativo, entendidos como requisito 

fundamental para que ocorra o desenvolvimento da formação de professores. 

Compreendemos que outros princípios podem ser agregados a esses a partir da 

continuidade do debate por meio de outros estudos. Acreditamos, inclusive, que as 

querelas subjacentes à formação inicial de professores não se esgotam com a 

observação desses princípios, mas entendemos que essa observação contínua deve ser 

um ponto importante se quisermos uma educação com professores cada vez mais bem 

formados e capacitados. Por isso, defendemos que os cursos de Pedagogia precisam 

constituir equipes de trabalho com o objetivo de analisar e avaliar permanentemente 

os seus currículos, tendo em vista a qualidade da formação que desenvolve junto a 

seus estudantes, em primeira instância, e à sociedade de forma mais ampla.

A UESB tem adotado uma política de qualificação de seu quadro docente com 

a liberação de até 20% dos professores para cursar pós-graduação, tanto em nível de 

mestrado quanto no de doutorado. Para cobrir a falta desses docentes, a instituição 

seleciona professores substitutos, contratados por um período de até dois anos, com a 

possibilidade de renovação de contrato por um período que pode, igualmente, se 

estender por até dois anos. Durante as conversas interativo-provocativas, tivemos a 

oportunidade de abranger esse assunto, procurando saber quais as repercussões dessa 

política na perspectiva dos estudantes. Na verdade, esse tópico não constava no 

roteiro das conversas interativo-provocativas, mas acabou aparecendo na fala de 

alguns dos estudantes estagiários sujeitos desta pesquisa. Vejamos as impressões que 



se evidenciaram:

MAYRA: Eu acho que pra gente, que no momento aqui do curso, 
principalmente nas disciplinas do início do curso, disciplinas bem 
teóricas, os professores estavam saindo pra mestrado e entrando 
novos, aí eu não lembro muito, pra mim, esses professores 
substitutos não contribuíram muito não no estágio.

ANITA: Tivemos no curso alguns professores substitutos. Entendo 
que os professores têm de sair para cursar pós-graduação, mas acho 
que alguns dos professores substitutos são assim... meio fracos. Eles 
até se esforçam para desenvolver um bom trabalho, mas acho que 
falta um pouco mais de experiência para o trabalho no ensino 
superior. Parece que sabem somente o conteúdo da aula. Se a gente 
pergunta outra coisa que é fora do texto, têm uns que nem sabem 
responder, ficam enrolando e respondem qualquer coisa só para não 
ficar sem dar resposta. Aí, na hora do estágio é que a gente vê a 
falta que faz cada conteúdo mal ensinado ou mal aprendido durante 
as disciplinas, muitas vezes, disciplinas ministradas por esses 
professores substitutos. Mas tem também muitos professores 
experientes que são preguiçosos...

MARIANA: Eu não sei se estou certa, mas eu vejo assim: o curso 
tem muitos professores afastados fazendo pós-graduação (tanto no 
mestrado como no doutorado), e acho que isso atrapalha. Sei que é 
importante ter professores com mestrado e doutorado, mas para 
quem entra no curso superior e tem aula com os professores 
substitutos não é uma coisa boa. Os professores mais experientes 
são outra coisa. Às vezes fico até com pena de alguns professores 
substitutos, pois, além de não serem bons de conteúdo e de 
metodologia de ensino, ainda são desrespeitados por muitos 
estudantes. 

MILLEIDE: Quando vamos para os estágios é que percebemos a 
falta que faz ter estudado mais os conteúdos todos das disciplinas 
que a gente nem sabia que eram tão importantes, aquelas disciplinas 
mais teóricas que ensinam os fundamentos da educação. Mas nem 
sempre a culpa é do aluno. Tivemos alguns professores, 
especialmente os professores substitutos, que não foram muitos 
bons. A gente até levava na brincadeira, mas na hora do estágio... aí 
sim, a gente vê que tudo que ensinado é realmente necessário 
aprender.

Reconhecer a importância de existirem professores qualificados com formação 

acadêmica em nível de mestrado e/ou doutorado atuando no curso e, ao mesmo 

tempo, lamentar por ter tido professores inexperientes são aspectos relevantes na 

produção dos sentidos das Ciências da Educação no curso de Pedagogia. 

Notamos, a partir dessas falas, que houve um entendimento da importância do 

estudo das Ciências da Educação, mesmo que, muitas vezes, esse entendimento só 



tenha ocorrido já no final do curso, quando já havia poucos momentos de estudos 

sistematizados que possibilitassem recuperar alguns tópicos que não haviam sido 

aprofundados, destinando-se, para tanto, tempo e algumas disciplinas. No entanto, 

não se pode perder de vista que houve o entendimento e a produção de sentidos pelos 

estudantes estagiários acerca da dimensão teórica das Ciências da Educação para a 

compreensão da dimensão prática própria do fazer pedagógico. 

Do mesmo modo, acreditamos e defendemos que os sentidos que os estudantes 

atribuem aos conhecimentos acerca das Ciências da Educação constituem elemento 

fundamental para a construção de referencial para o futuro professor, tanto no que se 

refere ao desenvolvimento de um arcabouço de conhecimentos sobre a prática quanto 

à possibilidade de se elaborar uma análise crítica e consciente sobre a prática e na 

prática no momento de realização dos estágios curriculares supervisionados e na 

efetiva prática pedagógica profissional, quando no exercício do magistério. 

A seguir, apresentamos o segundo bloco de análise e discussão das 

informações produzidas através da realização das conversas interativo-provocativas, 

o qual se volta para os sentidos que as estudantes estagiárias atribuem aos saberes da 

prática pedagógica como referencial para o futuro professor. 



4 OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS AOS CONHECIMENTOS DA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA

Analisamos, neste capítulo, os sentidos atribuídos pelas estudantes aos 

conhecimentos da prática pedagógica, a partir das análises do segundo indicador, 

fundamental para compreender as implicações da formação com o ser professor. 

Embora seja de domínio geral no contexto das escolas e dos cursos de 

formação de professores que a noção de prática e de prática pedagógica está 

relacionada à ideia representada pela ação ou pelo fazer cotidiano na educação ou que 

essa prática seja o mesmo que o ato de ensinar, parece ser ainda pertinente analisar o 

conceito de prática presente nas produções teóricas de alguns autores que se destacam 

no campo da educação.

Pimenta (2005), com o objetivo de apresentar um conceito para prática, 

acompanhando o desenrolar da história da formação de professores, faz o exercício de 

pensá-la em alguns momentos da educação brasileira.

Dessa forma, a autora apresenta como primeiro entendimento do conceito de 

prática, revelado pelos cursos de formação de professores no final dos anos 1960, a 

prática entendida como aquisição de experiência. Porém, ressalta que os cursos de 

formação de professores proporcionavam aos futuros docentes apenas uma noção 

sobre a prática, tomando-a como preocupação sistemática no currículo do curso.

Assim, pensar o conceito de prática até o final dos anos de 1960 implicava 

partir de questões como: o que era a formação do professor? Qual o estágio de 

desenvolvimento dessa profissão? Qual o contexto econômico-político-social e 

cultural? Qual a prática que era esperada dos professores e qual a sua finalidade? Uma 

vez tendo refletido sobre essas questões, cabia aos estudantes dos cursos de formação 

de professores, no desenvolvimento dos estágios curriculares supervisionados, 

observar e imitar os professores no exercício da docência. A imitação era entendida 

como condição necessária e possível para dar conta da demanda de formação de 

professores naquele momento.

Pautados numa primeira compreensão de prática entendida na perspectiva 

rotineira (PIMENTA, 2005; VÁZQUEZ, 1977), os cursos de formação de professores 

utilizam como estratégias para que o estudante, futuro professor, prepare-se para uma 

boa prática a observação e a reprodução de bons modelos.



A respeito da primeira conceituação da prática imitativa descrita por Pimenta 

(2005), podemos estabelecer uma relação com o modelo de ensino e de formação 

referido por Altet (1994) e, do mesmo modo, com a ideia de práxis na perspectiva de 

Vázquez (1977). Ao tratar de práxis, Vázquez distingue a práxis criadora da imitativa 

ou reiterativa. Aqui chamamos a atenção para a práxis imitativa ou reiterativa a fim 

de percebermos a proximidade entre o que afirma Vázquez (1977), o que defende 

Altet (1994) e o que, posteriormente, assevera Pimenta (2005). 

A práxis imitativa ou reiterativa, classificada por Vázquez (1977, p. 258) 

como inferior à criadora, rejeita o imprevisível e, por isso mesmo, permanece 

imutável, uma vez que, como afirma o autor, já se sabe por antecipação, antes da 

própria realização, o que quer fazer e como fazer, enquanto que na práxis criadora 

elabora-se também o modo de criar.

A prática imitativa, tanto na análise feita por Pimenta (2005) quanto na 

classificação de Altet (1994) e na conceituação de Vázquez (1977), parte de uma 

prática anterior que em algum momento foi criada por alguém. Trata-se de uma 

prática que, embora possa contribuir de algum modo com o presente, não o 

transforma, uma vez que, como sinaliza Vázquez, não lhe traz modificações 

qualitativas.

A característica reiterativa da prática imitativa, no entanto, pode ampliar o que 

já foi criado. Mas, se a humanidade – ou, no caso da Educação, mais especificamente 

a prática pedagógica – fosse sempre repetitiva ou imitativa, poderia se chegar a um 

ponto em que ela perderia a sua historicidade, que é marcada exatamente pela 

capacidade de criar. Nas palavras de Vázquez (1977, p. 159): 

[...] por positiva que seja sua práxis reiterativa numa determinada 
circunstância, chega a um momento em que tem que ceder caminho –
no mesmo campo de atividade – a uma práxis criadora. Em virtude 
da historicidade fundamental do ser humano, o aspecto criador de sua 
práxis – concebida esta em escala histórica universal – é o 
determinante. 

Todavia, a mudança de uma prática reiterativa para a criadora não ocorreu 

rápida e facilmente no âmbito da escolarização no Brasil. Basta que retomemos a 

análise feita por Pimenta (2005), partindo da perspectiva histórica apresentada pela 

autora, para vermos que o entendimento de que se precisava superar a prática 

reiterativa, tendo em vista o estabelecimento de uma prática criadora, não fazia parte 



do referencial teórico-metodológico nem dos professores formadores que atuavam nos 

cursos de formação docente; de modo que a prática pedagógica, enquanto elemento da 

formação do futuro professor, não era entendida como algo importante dentro da 

organização curricular dos cursos de formação inicial de professores.

Nesse sentido, Pimenta (2005) ressalta que até os anos de 1960 o estágio como 

exigência para a formação dos futuros professores não existia nos cursos, até porque o 

magistério não era considerado como uma profissão propriamente dita, e sim como 

uma missão delegada preferencialmente às mulheres. A autora destaca que a prática 

que se exigia era tão somente aquela possibilitada por algumas disciplinas do 

currículo. Desse modo, como sinaliza Pimenta (2005), cabia ao futuro professor 

reproduzir através da imitação os modelos de ensino considerados eficazes para 

ensinar às crianças que possuíam os requisitos considerados adequados para 

aprenderem. Esse entendimento de prática foi predominante no Brasil até o final dos 

anos 1970 e início dos anos 1980.

A partir do início dos anos de 1980, começou-se a perceber que a noção de 

prática preponderante nos cursos de formação de professores até então causava uma 

precariedade do trabalho docente e da profissão de professor, além de não dar conta 

das exigências de preparação de professores para a realidade educacional daquele 

momento.

Assim, desde essa época, a discussão tem se pautado na relação entre as 

questões teóricas travadas no interior dos cursos de formação de professores e as 

questões práticas relativas ao trabalho docente no exercício de sua profissão.

A tônica sobre a noção de prática pedagógica, então, recai na ideia de que “a 

teoria na prática é outra”, uma vez que, segundo Pimenta (2005), o curso nem 

fundamenta teoricamente a atuação do futuro professor, nem toma a prática como 

referência para a fundamentação teórica, carecendo, portanto, que se atente mais a 

esses aspectos. A realidade educacional da escola primária não fazia parte das 

discussões nos cursos de formação de professores, além de não existir a experiência 

do estágio nos currículos dos cursos.

Nesse momento, ocorre uma efervescência nas universidades no que se refere 

às questões relativas à formação de professores, pautadas na perspectiva da crítica à 

divisão entre teoria e prática. Busca-se um entendimento do processo de formação 

inicial e continuada de professores a partir de uma abordagem dialética, focalizando a 

reflexividade como possibilidade interpretativa das relações entre pensar e agir em 



educação.

Para este estudo, respeitando-se a abrangência de suas intenções e de seus 

objetivos, interessa-nos analisar a reflexão no âmbito da formação inicial, sem, no 

entanto, desconsiderar a relevância e as possibilidades muito fortes de realização da 

reflexão no âmbito da formação continuada. 

A seguir, apresentamos, de forma pormenorizada, uma análise dos sentidos 

atribuídos pelas estudantes aos conhecimentos da prática pedagógica. Para tanto, 

tomamos como ponto de partida o segundo indicador – a prática pedagógica –, 

considerado como fundamental para compreender as implicações da formação com o 

ser professor. 

4.1 SENTIR-SE PROFESSOR DESDE A FORMAÇÃO INICIAL

Para algumas estudantes, os estágios curriculares supervisionados constituem 

a primeira oportunidade que têm de experimentar a docência. De acordo com essas 

estudantes, os sentidos da prática pedagógica estão exatamente no fato de poderem 

vivenciar o cotidiano de uma escola, mesmo que por um curto período. As estudantes 

sabem que é uma experiência de grande relevância para a formação, posto que serve 

para ajudá-las a compreender qual é o papel do professor e a se relacionar com os 

outros sujeitos de uma escola em uma perspectiva diferente daquela que há muito 

tempo vêm experimentando, que é a posição de aluno. Assim, questões, por exemplo, 

de relacionamento interpessoal no âmbito da escola são evidenciadas como um 

importante aprendizado para o professor. Reconhecem, ainda, que a prática 

pedagógica em situação de estágios curriculares supervisionados pode ajudá-las a 

vencer os medos e as incertezas em relação à atividade docente, uma vez que os 

estágios têm, para elas, o sentido de docência, ainda que provisória.

ANITA: É uma forma também para praticar um pouco a docência, 
uma vez que, por exemplo, antes eu ficava assim: “Meu Deus, eu 
vou estagiar e agora o que é que eu vou fazer, que eu não fiz 
isso!?”. 

MILLEIDE: Os estágios na realidade não é um período muito 
longo, mas eu vejo que já contribui bastante para minha formação. 
Até o próprio relacionamento entre mim e as pessoas que ali 
estavam, e você sente, digamos assim, responsável por aquela 



turma, por aquele trabalho. Como fazer, como deve ser o meu 
papel? E aí, em relação à prática no momento do estágio, que você 
se sente como professor, digamos assim. 

Nas informações de Milleide, a experiência da prática pedagógica nos estágios 

curriculares supervisionados (ou a docência provisória) tem a importância de levar o 

aluno a se sentir professor. Nesse momento, ele precisa entender e enfrentar as 

situações-problema próprias que todo professor efetivo encara no cotidiano da gestão 

do ensino e da aprendizagem que ocorre no âmbito da sala de aula.

Outro aspecto que cada vez mais tem sido evidenciado na universidade diz 

respeito às dúvidas de muitos graduandos em relação às escolhas feitas quando 

buscaram uma vaga no ensino superior. Há estudantes que nem bem ingressam no seu 

curso superior desistem ou se transferem para outro curso por perceberem que aquele 

escolhido no momento do vestibular não corresponde aos seus desejos profissionais. 

Outros concluem o curso e voltam à universidade para iniciarem outra graduação. 

Para algumas das estudantes desta pesquisa, a prática pedagógica 

desenvolvida nos estágios curriculares supervisionados tem, dentre outros, o sentido 

de um teste através do qual experimentam a docência e descobrem se realmente 

querem ser professor. Evidentemente, esse sentido não representa uma definição por 

parte do estudante em relação à sua permanência ou não no curso, mas sim uma 

reflexão acerca da escolha profissional feita e de afirmação como profissional da 

Pedagogia.

ANITA: É importante ter o estágio, uma vez que, no meu caso 
mesmo, que não tinha essa prática em sala de aula, pra mim foi 
importante para ver se realmente é aquilo que eu quero, e se 
realmente eu quero ser professora. Então, às vezes esse momento 
também é pra gente refletir – será que é isso mesmo que eu quero? 
Então, o momento de estágio é esse momento de afirmação ou não 
da profissão. 

Compreendemos que os estágios não se resumem a esse sentido ou pelo menos 

não podem ser pensados pelos professores do curso com essa perspectiva. Todavia, as 

conversas interativo-provocativas mostraram a recorrência desse sentido. 

Acreditamos, entretanto, que o coletivo de professores que atuam no curso precisa 

refletir sobre essa questão. No nosso entendimento, o fato de os estágios terem esse 



sentido representa, de certa forma, um reducionismo de seu propósito. 

O reconhecimento da importância dos estágios curriculares supervisionados é 

presente em vários momentos das conversas interativo-provocativas. Aqui, a 

estudante ressalta a progressão das melhorias que ela observou na própria prática 

pedagógica, quando destaca que as “experiências vão se acrescentando e melhorando 

cada vez mais”. Entendemos que o fato de o próprio estudante perceber as 

possibilidades de modificações na prática pedagógica é, por si só, um grande ganho 

proveniente da experiência dos estágios, como destaca Milleide: 

Eu acho que o estágio é importantíssimo. Acho que o estágio só 
vem fazer com que suas experiências vão só sendo acrescentadas e 
melhorando cada vez mais sua prática, porque eu vejo quando a 
gente vai estagiar, toda a preocupação que a gente tem. E o 
momento lá, até a questão do planejamento mesmo, a gente muda 
por ser flexível, a gente muda pra atender aquela realidade e sem os 
estágios a gente não vai ter essa visão. Já imaginou se a gente sai do 
curso de Pedagogia sem fazer nenhum, a gente vai chegar na sala de 
aula e vai ser totalmente desesperador também.

A estagiária afirma que, durante os estágios, entendeu que a prática 

demandava alterações no plano das atividades a serem desenvolvidas em sala de aula. 

Ao mesmo tempo, ela esclarece como percebeu a importância de ter realizado um 

planejamento para suas aulas. São duas dimensões muito significativas; de um lado, 

por ela entender os sentidos do plano feito a priori; de outro, por compreender a 

flexibilidade desse plano perante a realidade e a necessidade durante a aula. 

A capacidade de ser flexível é fundamental para qualquer professor. A 

experiência dos estágios tem essa prerrogativa de gerar situações que servem para 

possibilitar ao futuro professor, ainda no processo de sua formação inicial, aprender a 

pensar de forma flexível diante da necessidade de se dar uma resposta imediata a uma 

demanda da própria prática pedagógica. 

A esse respeito, Pessoa (2001) chama a nossa atenção para a necessidade e o 

sentido de se aprender a pensar como professor a partir da reflexividade desde o 

momento da formação inicial. A prática pedagógica nos estágios curriculares 

supervisionados é uma primeira e importante oportunidade que o futuro professor tem 

para aprender a pensar, a analisar de forma reflexiva as diversas situações próprias do 

processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, possibilita aos estagiários vivenciar os 

contextos reais da prática pedagógica no campo de sua futura atuação profissional. Os 



estágios são momentos de exercício flexível de reflexão sobre/na/para a prática 

pedagógica. 

Assim, embora não se possa ensinar a pensar (DEWEY, 1910), o estagiário vai 

aprendendo, aos poucos, a pensar como professor, referendando-se não mais apenas 

no estudo teórico das Ciências da Educação, mas também no exercício teórico-prático 

dos estágios curriculares supervisionados. Pensar como professor é pensar de forma 

reflexiva em um diálogo com a prática (PESSOA, 2001), ou com diversas situações 

educativas, construindo sentidos e, assim, conhecimentos no sentido de uma prática 

pedagógica competente, sobretudo quando esses sujeitos forem exercer a profissão 

docente.



4.2 REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA DESDE A FORMAÇÃO 
INICIAL

Refletir sobre a prática pedagógica desde a formação inicial constitui um 

exercício de grande importância para quem envereda na profissão docente. Todas as 

discussões feitas ao longo do curso, tendo como referência os saberes das Ciências da 

Educação, ganham outra perspectiva na medida em que o graduando tem a 

oportunidade de experimentar a prática pedagógica. Nesse sentido, os estágios 

curriculares supervisionados trazem outro ponto de vista, uma vez que o olhar deixa 

de ser daquele que apenas leu ou escreveu sobre a docência, passando a ser daquele 

que também vivenciou a prática pedagógica de modo efetivo. 

Embora se afirme que o tempo seja curto, as estudantes são capazes de 

assegurar que os estágios têm o sentido da reflexão sobre/na/para a prática 

pedagógica. Há elementos sobre a prática cuja compreensão exige mais que 

teorização. Assim, evidenciam elementos, como o jeito de lidar com a prática, a 

paciência. Refletir sobre/na/para a prática pedagógica desde a formação inicial pode 

se constituir em um exercício que será muito válido e necessário no momento de 

exercer a profissão docente.

ANITA: Então eu aprendi muito no estágio o jeito de lidar com a 
prática, o jeito de lidar... de ter paciência, porque às vezes você tem 
um objetivo, mas às vezes esse objetivo nunca é alcançado e então 
você tem que correr atrás e também ver por que não foi alcançado, 
refletir sobre sua prática em sala de aula, e tentando também 
melhorar, é uma forma também de refletir sobre minha prática e 
tentar melhorar. É como se o estágio fosse um espelho onde eu 
tivesse me vendo e aí olhando pra esse espelho eu ia ver meus 
defeitos e procurar dali em diante melhorar minha prática, meu 
desempenho em sala de aula.

Esse exercício de reflexão possibilita ao futuro professor entender questões 

como a “paciência”, necessária para entender o tempo de aprendizagem de cada 

aluno, por exemplo, que provavelmente não seria capaz de compreender sem ter 

vivenciado de forma efetiva e prática nos estágios curriculares supervisionados.

A conversa com a estagiária evidencia a ideia da espiral da reflexão-ação-

reflexão apontada por Rodríguez (2005), em que o professor e, no caso deste estudo, 

o estagiário, futuro professor, podem descobrir as inconsistências de sua própria 



prática em seus estudos teóricos e também os múltiplos problemas para os quais a 

teoria não oferece soluções predeterminadas. Para esses problemas, a experiência 

cotidiana da prática pedagógica, retroalimentada pela teoria, encarrega-se de formar o 

professor para inventar, de maneira responsável e científica, suas soluções e respostas.

Assim, o sentido da formação inicial se coloca como o de preparar o futuro 

professor não apenas para responder de modo competente aos problemas já 

conhecidos pelos professores formadores, mas também para entender e resolver 

aqueles problemas que a prática pedagógica cotidiana apresenta, seja qual for o nível 

ou modalidade de atuação do professor.

Dizendo de outra forma, a ideia de reflexão sobre/na/para a prática implica, 

como defende Rodríguez Marcos (2005), romper com a lógica circular da prática 

pedagógica orientada por roteiros fixos.

Do mesmo modo, implica superar a prática rotineira (SCHÖN, 1983; 

VÁZQUEZ, 1977; PIMENTA, 2005). Nessa perspectiva, Schön (1983, 1992) propõe 

ao professor a busca de uma efetiva reflexão sobre sua própria prática, de forma que 

essa reflexão lhe possibilite aprender com sua própria prática pedagógica, partindo do 

conhecimento primeiro, que o autor denominou de conhecimento tácito ou 

conhecimento na ação.

4.3 A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA COMO REFERÊNCIA 
DA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO

Durante o curso de licenciatura, e em especial nesse caso o de Pedagogia, o 

estudante, desde o primeiro semestre, participa de discussões sobre a prática 

pedagógica desenvolvida pelos professores que atuam na educação básica, sobretudo 

nos anos iniciais do ensino fundamental. Nesses estudos e discussões sobre a prática, 

em geral, muitos estudantes não têm, ainda, experiência como professor. Do mesmo 

modo, há docentes formadores de professores que conhecem a prática pedagógica na 

educação básica quase que exclusivamente pelos estudos teóricos. De fato, alguns 

professores que atuam nos cursos de licenciatura fizeram sua formação em nível de 

graduação e pós-graduação e, em seguida, realizaram concurso para professor 

universitário sem ter tido a oportunidade de conhecer mais de perto a educação 

desenvolvida na escola básica. Aqui ressaltamos que nem sempre os objetos de 



estudos dos docentes formadores de professores estão localizados no contexto da 

escola e da educação básica.  

Essas discussões e estudos são muitos relevantes para a formação dos 

professores, disso ninguém duvida. No entanto, a nossa experiência como professor 

universitário, acrescida das discussões que estabelecemos com outros colegas de 

diferentes instituições, tem evidenciado que o estudante da licenciatura tem um 

sentimento carregado de preconceito em relação às práticas pedagógicas dos 

professores que atuam na educação básica. Isso se evidencia quando são discutidas 

questões mais relativas à prática pedagógica de professores da educação básica, 

especialmente quando focalizam a prática daqueles que não cursaram o ensino 

superior. 

Nessas situações, muitas vezes, estudantes do curso de Pedagogia se referem a 

esses professores como se fossem desprovidos de arcabouço de conhecimento, 

considerado pelos estudantes da licenciatura como fundamental ao exercício da 

profissão docente. O que se evidencia é que o estudo teórico das Ciências da 

Educação, por vezes, faz com que os estudantes das licenciaturas, em especial os do 

curso de Pedagogia, elaborem um conhecimento sobre a prática pedagógica (ainda a 

distância dessa prática) que os faz pensar que têm condições de desenvolver uma 

prática melhor do que aquela desenvolvida pelos professores atuantes da educação 

básica. 

Nessa perspectiva, a prática pedagógica, no momento de realização dos 

estágios curriculares supervisionados, possibilita aos estudantes realizarem uma 

revisão desse conhecimento eivado de preconceito e, ao mesmo tempo, reelaborarem, 

ou mesmo elaborarem, um conhecimento acerca da prática, constituindo assim um 

novo conhecimento teórico-prático.

A falta de experiência na prática pedagógica por parte dos estudantes e o 

contato com os estudos teóricos sobre a prática pedagógica em especial e a educação 

como um todo ocorrem de modo que o primeiro entendimento a respeito da prática 

seja carregado de um sentimento de superficialidade. Isso é perfeitamente natural, 

dado o momento da formação inicial pelo qual passam esses estudantes. Todavia, 

parece-nos pertinente destacar que o curso, em seu currículo, posterga o contato dos 

estudantes com o seu campo de atuação profissional futura, ou seja, a escola, quando 

se organiza de modo que os estágios ocorram apenas no finalzinho do curso.

Nesse contexto, os estágios curriculares supervisionados constituem a primeira 



oportunidade que grande parte dos licenciandos tem para experimentar uma prática 

pedagógica, ainda que seja por um período curto. Os próprios estudantes afirmam que 

o tempo de exercício da prática pedagógica nas situações de estágio é insuficiente

para conhecer a docência. 

MARIANA: Eu acho que os estágios são pequenos, acho que 
deveriam ser maiores pra ter uma visão mais ampla, porque o tempo 
dos estágios não deu pra gente, assim, entender bastante como é a 
prática, ainda mais pra gente que não ensina ainda.

MILLEIDE: Os estágios, como acrescentam tanto na vida de nós 
estudantes, eu acho até que seria mais proveitoso se fosse um 
período até maior. Só essa questão mesmo, do próprio curso... 

LUCILENE: Eu acho que é pouco tempo de estágio, que o estágio 
deveria ser assim mais longo, porque no caso de Pedagogia tem 
muitas pessoas que já são professores, mas têm alunas que não são e 
que não atuam, eu acho pouco tempo assim para você.

Mesmo breves, os estágios são uma oportunidade para que os futuros 

professores possam, além de exercer uma prática pedagógica com todas as 

implicações de aprendizagem, melhor entender e compreender a prática pedagógica 

dos professores que atuam na educação básica – prática muito criticada durante quase 

todo o curso de licenciatura, especialmente pelos estudantes de Pedagogia.

LUCILENE: Eu comentei com os meus colegas que a maior 
contribuição dos estágios, ou que a minha maior aprendizagem que 
tive com os estágios, foi a questão assim porque você vai observar a 
professora antes do estágio e você já tem um preconceito. Conforme 
a ação, você chega nesse período de estágio mesmo que eu fique, eu 
percebi que você não consegue fazer diferente, você vai observar, 
você fala: “Nossa, por que a professora tá fazendo desse jeito?”, e aí 
quando você vai lá no lugar da professora, eu percebi que eu não 
consegui fazer muita coisa diferente do que a professora que estava 
lá, que não está fazendo curso de Pedagogia, que não fez nem pró-
infantil, curso de capacitação. Então, a maior contribuição dos 
estágios foi me fazer entender que, apesar de eu saber muita coisa 
que estudei no curso, esse conhecimento todo do curso me pareceu 
insuficiente para que poder mudar alguma coisa na prática 
pedagógica nas escolas que, muitas vezes, eu mesma critiquei.

Os estágios curriculares supervisionados são, portanto, uma oportunidade 

significativa para o futuro professor entender que a escola é, realmente, bem mais 

complexa do que, muitas vezes, se imagina durante os cursos de formação inicial de 



professores. É na realização dos estágios curriculares supervisionados que os 

licenciandos percebem que há, no contexto da educação básica, problemas de 

naturezas diversas, como de má formação inicial ou de falta de formação continuada 

para os professores; de gestão competente e democrática da educação, no sentido 

pedagógico, e dos recursos destinados à educação, no sentido administrativo; de 

relacionamento interpessoal; de estrutura, dentre outros.

A experiência da prática pedagógica dos professores das escolas da educação 

básica, além de se constituir como referencial para a formação do pedagogo no 

sentido lato do termo, estabelece também uma referência para que o estagiário 

perceba as suas possibilidades de ser ou não professor.

Assim, um aspecto revelado pelas falas de algumas das estagiárias diz respeito 

ao fato de, mesmo estando prestes a concluir um curso de licenciatura, não terem o 

desejo de ser professoras. Ressaltamos que, diferentemente da maioria dos outros 

cursos de licenciatura, o curso de Pedagogia abre um amplo leque de possibilidades 

de atuação profissional. Além da possibilidade de atuar como professor, 

desenvolvendo seu trabalho na efetiva regência de classe, ministrando aulas, existe a 

oportunidade para o pedagogo de trabalhar em espaços ou projetos de educação não 

formal; na coordenação pedagógica no âmbito de uma escola; na coordenação de 

projetos educativos no âmbito de uma secretaria de educação, ainda, na direção de 

escola. 

ANITA: Pode falar coisas assim, porque assim, olhe só... assim 
informação minha... Eu estou no curso de Pedagogia, mas eu não 
me vejo em sala de aula, sabe... eu posso até trabalhar em 
coordenação, direção, mas eu não me vejo em sala de aula. Então, 
eu tive uma experiência agora de estágio e tudo, apesar que muita 
gente diz que eu pareço ser, parece que eu tenho jeito pra professor, 
mas não é aquilo que eu sinto. Não é minha vontade. Então vim, fiz 
o curso de Pedagogia e fiz o curso assim, mais por fazer, não era 
bem o que eu queira. Gosto muito do curso, o curso é muito bom e 
eu venho cada vez mais avançando e tudo, mas eu ainda não me 
vejo em sala de aula. Eu já estou no 7º semestre e não vejo ainda 
trabalhando assim, na sala de aula. Então o estágio também, agora, 
eu vi, por exemplo, que fosse pra eu estar em sala de aula, eu vi que 
eu não tenho paciência pra lidar com criança, que na creche mesmo 
eu peguei a... também... a pior classe que tinha lá. Então assim, eu 
vi que eu não tenho jeito pra trabalhar com criança, mas eu já tenho 
pra trabalhar com jovens e adultos. Então, eu não me vejo 
trabalhando em sala de aula, mas eu também não vou dizer que 
dessa água não beberei, eu posso daqui um tempo estar trabalhando 
em sala de aula, mas vou preferir trabalhar com jovens e adultos, se 
for o caso.



MARIANA: O estágio como eu disse foi um aprendizado, então eu 
conclui que foi muito bom e serviu pra eu ver que na Educação 
Infantil também eu não saio muito bem e no Normal Médio eu não 
quero nem encostar...

Não podemos perder de vista que a nossa experiência como professor 

universitário tem mostrado que o estudante chega ao final do curso de graduação já 

bastante cansado da rotina própria de estudos, o que pode reforçar o sentimento de 

insatisfação ou incerteza em relação ao exercício da profissão de pedagogo. Essa 

situação se agrava quando os estudantes realizam os estágios curriculares 

supervisionados, ocasião em que eles têm de se deparar com as situações reais que 

ocorrem na educação básica, sobretudo na escola pública, onde faltam recursos e as 

relações de poder são, muitas vezes, bastante acirradas, agravando ainda mais o 

estresse natural já observado em muitos estagiários. Isso pode causar um desinteresse, 

mesmo que passageiro, para com a atuação profissional do pedagogo, posto que 

temos visto muitos estudantes que concluem o curso com depoimentos semelhantes 

aos apresentados pelas estagiárias participantes deste estudo, os quais ingressam, 

futuramente, na profissão docente e terminam desenvolvendo simpatia pela área 

profissional, podendo estabelecer vínculos afetivos com educação e com a 

escolarização, em especial.

4.4 CONTRIBUIÇÕES DOS ESTÁGIOS PARA ENTENDER OS 
CONHECIMENTOS DO CURSO DE PEDAGOGIA

Provocadas a falar sobre as principais contribuições dos estágios curriculares 

supervisionados para o estudante melhor entender os conhecimentos teóricos do curso 

de Pedagogia, muitas foram as expressões das estagiárias.

Para Mariana, os estágios serviram para que ela pudesse se perceber e se 

conhecer como professora.

MARIANA: O estágio contribui e muito para a gente se perceber e 
se conhecer como professora – ou desistir logo de tudo. Os saberes 
teóricos serviram de base para a minha prática docente.

Entendemos que esse conhecimento e percepção do ser professor é algo 



fundamental para aprender a pensar como tal. (PESSOA, 2001). Durante os estágios, 

os estudantes têm a possibilidade real de desenvolver processos reflexivos 

sobre/na/para a prática pedagógica que constituem um momento de grande 

significação para se aprender a pensar como professor ainda durante a sua formação 

inicial. 

Para Milleide, os estágios tiveram o sentido de lhe possibilitar fazer reflexões 

e poder pensar de forma crítica a realidade em que nos encontramos inseridos, no 

contexto educacional.

MILLEIDE: Os estágios contribuem para compreender os 
conhecimentos teóricos por possibilitar aos estagiários fazer 
reflexões e poder pensar um pouco mais criticamente sobre a 
realidade em que estamos inseridos.

Com esse entendimento, Milleide reafirma o sentido da reflexão enquanto 

contribuição dos estágios para a formação do pedagogo, uma vez que possibilita, 

segundo ela, “compreender os conhecimentos teóricos” e, ao mesmo tempo, “pensar 

criticamente sobre a realidade em que estamos inseridos”.

Para Mayra e Anita, os estágios tiveram o sentido da exemplificação dos 

conteúdos estudados na universidade.

MAYRA: Acho que os estágios funcionam como os exemplos que 
os professores nos dão durante as aulas na universidade. Só que 
desta vez a gente sente na pele. Talvez, por isso, quem já está na 
docência compreenda certos assuntos das disciplinas mais 
claramente do que os que não têm experiência. Só nos estágios é 
que vamos dizer: “Ah! Era isso que o professor queria dizer em 
determinada aula em determinada disciplina”.

ANITA: Os estágios contribuíram para que eu vivenciasse na 
prática os conhecimentos que tive das teorias ao longo do curso, 
para que eu conhecesse a realidade da educação e confrontasse com 
a teoria essa realidade prática.

Já esperávamos que os estágios tivessem para os estudantes o sentido da 

exemplificação das discussões desenvolvidas nas diversas disciplinas que compõem o 

currículo do curso. Todavia, ressaltamos que os estágios não podem ser o único 

momento de exemplificação dentro dos cursos de formação de professores, 

especialmente no de Pedagogia. É evidente que os estágios, por sua natureza prática, 

constituem-se um importante elemento do currículo que toma para si a 



responsabilidade de servir de exemplo, mas entendemos que são vários os momentos 

e oportunidades no decorrer do curso para serem exemplos práticos do fazer 

pedagógico. Pelo menos é assim que entendemos um curso de Pedagogia, embora não 

tenhamos como saber de forma comprovada se os professores ministram suas 

disciplinas com essa compreensão e preocupação. 

Concordamos, no entanto, a partir das afirmações de Mayra e Anita, que os 

estágios têm, sim, o sentido da exemplificação. Apenas destacamos que o currículo do 

curso de Pedagogia tem de oferecer outras oportunidades para que os estudantes 

possam perceber a prática pedagógica exemplificada, mesmo antes da realização dos 

estágios curriculares supervisionados.

Por sua vez, Lucilene afirma que percebeu maior contribuição na elaboração 

dos relatórios dos estágios do que na realização desses estágios propriamente.

LUCILENE: Os estágios curriculares supervisionados, em si, pouco 
contribuíram para a minha compreensão dos conhecimentos 
teóricos. Mas a elaboração do relatório sim, pois nesse momento fiz 
uma reflexão sobre a minha ação na sala de aula como estagiária.

A escrita de um relatório no final de cada um dos três estágios desenvolvidos 

no curso de Pedagogia da UESB tem sido uma dinâmica constante desde sua criação. 

O entendimento que se tem é o de que os relatórios podem servir como um momento 

de produção intelectual em que o estudante pode confrontar a teoria e a prática de 

forma escrita. O relatório, além de ser uma descrição pormenorizada de todas as 

etapas de cada estágio, é também um documento de conclusão das disciplinas de 

estágio (Práxis Educativas, Prática das Matérias Pedagógicas e Práticas Pedagógicas 

nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental), no qual o estudante apresenta suas 

inferências acerca da prática pedagógica em face da teoria estudada ao longo de todo 

o curso. 

Nesse sentido, entendemos que o relatório é, por excelência, uma 

oportunidade de o estudante fazer uma reflexão sobre a prática ou reflexão sobre a 

ação, conforme sinaliza Schön (1983, 1992). Nesse momento, referimo-nos aos 

relatórios de estágio na perspectiva da reflexão sobre a ação (SCHÖN, 1983, 1992), 

porque compreendemos que a reflexão feita no momento de escrita desses relatórios 

consiste na possibilidade de o estudante desenvolver diversas análises sobre a prática 

pedagógica que realizou durante cada um dos estágios. A reflexão sobre a ação



possibilita ao estagiário um necessário distanciamento da ação ou dos problemas 

percebidos durante a ação, o que, por sua vez, favorece um melhor entendimento 

sobre problemas suscitados na ação ou na prática pedagógica. Nesse sentido, 

concordamos novamente com Schön, quando defende que esse distanciamento é 

necessário para que o professor perceba aspectos da ação ou da prática pedagógica 

que não foram notados ou que não foram possíveis de entender devidamente no 

momento da ação, dado o nível de envolvimento com eles. A escrita do relatório, 

igualmente, possibilita ao estudante fazer inferências e proposições no sentido da 

solução dos problemas, tendo em vista a sua atuação profissional futura. 

Outro aspecto que nos interessou saber e que, por isso, foi abordado durante as 

conversas interativo-provocativas se refere à forma como os estudantes compreendem 

ou concebem os estágios curriculares supervisionados. Nesse sentido, várias 

compreensões ou concepções se evidenciaram.

Duas estudantes veem os estágios na perspectiva do confronto entre a prática e 

a teoria, no sentido de possibilitar ao estudante de licenciatura ver na prática qual é o 

papel do professor.

ROSÂNGELA: O estágio é um período de confronto, de ver na 
prática, na realidade mesmo, o que é a educação e o que é o papel 
de um professor.

ANITA: Compreendo os estágios curriculares como uma forma de 
conhecer a realidade da sala de aula e vivenciar, na prática, o ato de 
ensinar.

Mariana compreende os estágios como sendo a possibilidade de o estudante 

apresentar o que aprendeu ao longo do curso na universidade.

MARIANA: Compreendo os estágios como atividades de cunho 
prático em que o estagiário terá a chance de mostrar o que aprendeu 
em sala de aula na universidade.

Mayra afirma compreender os estágios na perspectiva de um teste vocacional, 

conforme já ficou evidenciado em outro momento deste estudo.

MAYRA: Para mim, os estágios são fundamentais. Só através deles 
poderemos saber se é isso mesmo que queremos, ou seja, se 
queremos mesmo ser professora, e se aprendemos durante o curso.



Milleide destaca a possibilidade de aperfeiçoamento da prática pedagógica 

para aqueles estudantes que já são professores atuantes na educação básica. 

MILLEIDE: Compreendo os estágios curriculares como uma peça 
fundamental para a aprendizagem e aperfeiçoamento da prática 
pedagógica de quem já trabalha na área e também para quem ainda 
não tem contato direto com a escola.

Sabemos que os cursos de licenciatura, em especial o de Pedagogia, absorvem 

um grande número de professores da educação básica que não possui curso superior e 

que estuda enquanto mantém uma carreira docente paralela. Esse número tem 

abaixado nos últimos anos em decorrência de convênios firmados entre Instituições 

de Ensino Superior (IES) e secretarias de educação, tanto no âmbito estadual quanto 

no municipal. Mediante esses convênios, muitos professores estão desenvolvendo 

seus estudos de graduação de forma paralela, sem ocupar as vagas nos cursos 

regulares das IES. O resultado disso é uma crescente diminuição do número de 

estudantes no Curso de Pedagogia que já são professores na educação básica. Mesmo 

assim, ainda há estudantes no curso de Pedagogia que são professores.

Lucilene ressalta a relevância de se observar a ação do educador na escola 

para poder se ver como professor. Fazer uma análise da prática pedagógica do 

professor que atua na educação básica não implica necessariamente que o estagiário 

pretenda desenvolver seu trabalho ou mesmo o exercício da futura profissão na 

perspectiva da reiteração da prática observada, conforme criticam tantos autores que 

tratam de prática pedagógica. (VÁZQUEZ, 1977; ALTET, 1994; PIMENTA, 2005).

LUCILENE: Penso que os estágios são importantes para a formação 
do profissional da educação, pois é o meio pelo qual você analisa a 
sua ação como educador que atua na educação básica e a nossa 
própria ação como estagiária e, assim, podemos pensar numa ação 
ainda melhor quando for atuar profissionalmente. O que causa a 
resistência quanto aos estágios é a indisponibilidade de tempo, pois 
a grande maioria dos estudantes do curso de Pedagogia é composta 
por trabalhadores. Assim, os estagiários ficam sobrecarregados no 
período dos estágios.

Além disso, Lucilene ainda se refere ao tempo que os estagiários dispõem para 

a realização dos estágios curriculares supervisionados no curso de Pedagogia, fato 

que também acontece em outros cursos de licenciatura. De fato, os cursos de 



licenciatura absorvem um contingente de pessoas já inseridas no mercado de trabalho 

que se interessa em cursar o ensino superior. Essas pessoas, em geral, têm 

dificuldades em conciliar o tempo necessário para se dedicarem às duas funções: de 

estudante e de trabalhador. Diferentemente disso, muitos dos cursos de bacharelado 

recebem estudantes que podem dedicar todo o seu tempo aos estudos. 

No entanto, embora reconheçamos que Lucilene tenha razão quando se refere 

ao pouco tempo disponível para se dedicar à realização dos estágios curriculares 

supervisionados, devemos pensar um pouco sobre as três disciplinas que cada 

estudante de Pedagogia cursa com a natureza de estágio. Somado todo o tempo de que 

se dispõe para estar à frente de uma turma na regência de classe, para cumprir os 

créditos de estágios das três disciplinas, totaliza apenas cinco semanas. No entanto, se 

contabilizarmos a carga horária, são cem horas de aula, ou cento e vinte e cinco 

horas/aulas, se contarmos que em cada turno há cinco aulas. 

Comparando esse total de horas ou de horas/aulas ministradas pelos 

estagiários do curso de Pedagogia da UESB no campus de Vitória da Conquista com 

as horas ou horas/aulas ministradas nos estágios curriculares supervisionados dos 

outros cursos de licenciatura da mesma instituição, percebemos uma superioridade 

quantitativa do curso de Pedagogia. Nas outras licenciaturas, os estagiários assumem 

a regência de classe por uma unidade letiva que dura cerca de dois meses. Todavia, 

realizam a prática tendo de ministrar de duas a cinco aulas semanais. Isso totaliza uma 

quantidade de horas ou horas/aulas ministradas significativamente inferior à 

quantidade de horas ou horas/aulas ministrada pelos estagiários do curso de 

Pedagogia.

É importante ressaltarmos que, quando fazemos essa comparação do total de 

horas ou horas/aulas ministradas por estagiários do curso de Pedagogia e dos outros 

cursos de licenciaturas, referimo-nos tão somente à carga horária destinada à regência 

de aulas e não à carga horária dos estágios em sua totalidade. Os estágios dispõem de 

um tempo destinado à observação e à coparticipação dos estagiários na dinâmica da 

escola, de modo que a carga horária reservada para a regência de classe e de aulas é 

apenas uma parte do total de horas dos estágios. Os cursos de licenciatura, incluindo o 

de Pedagogia, têm seus estágios normatizados pelas Resoluções do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) n. 01, de 18 de fevereiro de 2002, e n. 02, de 19 de 

fevereiro de 2002, que estabelecem, respectivamente, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (em nível superior, 



curso de licenciatura, de graduação plena) a duração e a carga horária dos cursos de 

licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da educação básica em 

nível superior.

Ainda sobre a questão do tempo, Lucilene se refere à indisponibilidade dos 

estagiários em face de outros compromissos que assumem ao mesmo tempo em que 

desenvolvem os estágios, inclusive os compromissos de trabalho. Nesse sentido, 

ressalta a sobrecarga de atividades pelas quais eles passam, tendo em vista que a estas 

se sobrepõem, a saber: a realização dos estágios curriculares supervisionados, as aulas 

que esses estagiários continuam assistindo na universidade referentes às outras 

disciplinas que cursam paralelas aos estágios e ainda as suas atividades profissionais 

fora da IES. Sobre as dificuldades que estudantes trabalhadores enfrentam para 

conciliar tempo de estudo e tempo de trabalho, já realizamos estudos (NUNES, 2004; 

2005) que evidenciam que as mesmas dificuldades são também presentes no contexto 

da educação básica, notadamente no âmbito da escola pública.

Conciliar o tempo do estudo e o tempo do trabalho é um aspecto que faz parte 

da vida estudantil e profissional de grande parte dos estudantes não só da UESB, mas 

também de muitas IES em todo o Brasil. Assim, entendemos que, por parte do 

estudante, ele precisa se organizar para poder assumir e responder com 

responsabilidade os dois compromissos no mesmo período. Por parte dos professores, 

ao assumir o compromisso de atuar profissionalmente numa realidade em que grande 

parte dos estudantes é composta por trabalhadores, podem organizar suas atividades 

docentes junto a esses estudantes de modo a orientá-los no sentido de sua organização 

individual e coletiva em face das duas funções a que se comprometem – a de estudar e 

a de trabalhar. Entendemos que, em qualquer grau, nível ou modalidade de atuação 

profissional, o professor precisa dar conta de compreender a realidade social, 

econômica e cultural alvo de seu trabalho. 

As estagiárias participantes deste estudo, ao chegarem ao final do curso de 

Pedagogia, apesar de tantas críticas feitas ao seu currículo, reconhecem as 

contribuições das disciplinas dos estágios curriculares supervisionados (Prática das 

Matérias Pedagógicas, Práticas Pedagógicas das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, Práxis Educativas) para a compreensão dos fundamentos teóricos da 

educação (Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, Filosofia da Educação, 

História da Educação, Estrutura e Funcionamento da Educação Básica etc.). 

MARIANA: Na prática, precisamos voltar um pouco ao que já foi 



estudado para basear a nossa prática pedagógica.

MILLEIDE: As disciplinas de estágios curriculares supervisionados 
(Prática das Matérias Pedagógicas, Práticas Pedagógicas das Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental, Práxis Educativas) fizeram com 
que eu buscasse me aprimorar mais e adquirir, além da experiência, 
mais conhecimentos.

Nesse sentido, podemos depreender das falas das estudantes que os estágios 

curriculares supervisionados terminam por se constituir uma provocação para um 

mergulho mais atento para a importância dos fundamentos teóricos da educação, 

objeto de estudo das Ciências da Educação.

A seguir, apresentamos discussão das informações que se volta para os 

sentidos que as estudantes estagiárias atribuem à relação entre os saberes das Ciências 

da Educação e a prática pedagógica como referencial para o futuro professor. 



5 OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS À RELAÇÃO ENTRE OS SABERES DAS 
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E DA PRÁTICA PEDAGÓGICA

Este capítulo se refere às informações produzidas acerca dos sentidos da 

relação entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica, articulando o terceiro 

indicador de análise. 

Pensar a relação entre teoria e prática em educação sempre foi uma questão 

geradora de muitas discussões. Nos cursos de formação inicial de professores, a 

tônica recai, por um lado, em vários aspectos e diversas dimensões, nas bases ou 

aportes teóricos que fundamentam a ação do professor. Por outro lado, a tônica 

focaliza a prática tanto por parte do profissional no exercício da docência quanto pelo 

estagiário, quando está aprendendo ou experimentando a prática pedagógica.

O que se observa são as antigas – e ainda atuais – querelas que dificultam o 

estabelecimento de uma harmonia entre estas duas dimensões – a teórica e a prática –, 

verificadas tanto na formação quanto na prática profissional em educação. Muitas 

vezes se concebe o pensar como responsabilidade apenas dos cursos de formação 

inicial de professores e o agir apenas como a obrigação do momento do exercício 

profissional.

Essa forma de compreender a relação entre teoria e prática tem repercussões 

negativas não só no âmbito dos cursos de formação inicial dos professores, mas 

também no âmbito dos sistemas de desenvolvimento de ação profissional.

Na perspectiva dos sistemas educacionais, o problema decorre da 

compreensão da desarticulação entre teoria e prática que se observa na pouca ou, em 

alguns casos, nenhuma formação continuada. Essa desarticulação revela o 

entendimento de que o momento de se pensar sobre a prática já se deu durante os 

cursos de formação inicial. Essa compreensão por parte dos gestores dos sistemas 

educacionais e/ou dos próprios professores faz com que haja poucos cursos de 

formação continuada para os docentes durante o exercício da profissão. 

Na perspectiva dos cursos de formação inicial de professores, essa forma de 

compreender a relação entre teoria e prática acaba por ocasionar currículos 

organizados de modo a oportunizar uma formação de natureza mais teórica durante 

quase todo o curso, deixando a prática pedagógica realizada nos estágios curriculares 

supervisionados, muitas vezes, para o último semestre da licenciatura.



Ainda na perspectiva desses cursos, observa-se que muitos dos próprios 

docentes formadores de professores para atuar nas escolas de educação básica 

entendem que a função de seu trabalho é pensar sobre a prática pedagógica. Esses 

professores percebem que pensar na prática pedagógica é responsabilidade dos 

profissionais em exercício da profissão. 

Os estudantes das licenciaturas, futuros professores, acabam refletindo sobre a 

prática a partir do que lhes ensinam seus professores durante as aulas no ensino 

superior e a partir do que se referem os livros, cuja leitura é recomendada por esses 

mesmos professores. Isso tem gerado, muitas vezes, uma formação inicial 

fragmentada ou mesmo desarticulada da experiência da docência, fazendo com que 

esses estudantes elaborem seu conhecimento sobre a prática pedagógica sem terem 

tido a oportunidade de se aproximar de forma mais efetiva da prática desenvolvida no 

interior das escolas de educação básica.

Tal constatação está fundamentada não só nos estudos bibliográficos que 

realizamos no decorrer deste estudo, mas também na escuta que fazemos 

quotidianamente em nossa prática como professor universitário das vozes dos 

estudantes no contexto das aulas, as quais se repercutem nos textos produzidos por 

eles como parte das atividades das diversas disciplinas que cursam. Do mesmo modo 

– e talvez de forma mais evidente –, também temos feito tal constatação nos projetos 

e relatórios elaborados por esses estudantes durante as disciplinas de didática, 

metodologias de ensino e nos próprios estágios curriculares supervisionados.

De fato, os currículos dos cursos de formação de professores, especialmente os 

dos cursos de Pedagogia, legitimam essa separação entre teoria e prática quando se 

organizam de forma a proporcionar aos futuros professores uma formação com 

momentos muito bem distintos no que se refere à teoria e à prática. Inicialmente, são 

ministradas as disciplinas voltadas para o conteúdo teórico das ciências (no caso do 

curso de Pedagogia, as Ciências da Educação), com pouca ou nenhuma inserção nas 

escolas de educação básica. Posteriormente, as disciplinas que dão a oportunidade aos 

estudantes de “exercitarem” os conhecimentos aprendidos nessas ciências através da 

prática pedagógica, no momento em que realizam os estágios curriculares 

supervisionados, com uma carga horária específica de prática pedagógica.

Nessa perspectiva, este capítulo focaliza as informações produzidas acerca dos 

sentidos da relação entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica, articulando 

o terceiro indicador de análise. 



5.1 O SENTIDO DA RETROALIMENTAÇÃO ENTRE AS CIÊNCIAS DA 
EDUCAÇÃO E A PRÁTICA PEDAGÓGICA

Na reflexão sobre/na/para a prática pedagógica, cabe ressaltar o seu caráter de 

retroalimentação. O exercício de refletir sobre a prática pedagógica desde a formação 

inicial nas atividades dos estágios curriculares supervisionados oportuniza ao 

estagiário realizar um movimento dialético entre os saberes/conhecimentos das 

Ciências da Educação e os saberes/conhecimentos da prática pedagógica. A 

retroalimentação ocorre na medida em que a elaboração teórica do pensamento dá a 

fundamentação necessária para a compreensão e para a explicação da ação. Do 

mesmo modo, a ação constitui o campo de produção da teoria e favorece a apreensão 

de conceitos e definições teóricas, muitas vezes, pouco compreendidas se tratadas 

apenas no plano discursivo. 

Para que ocorra a retroalimentação, no entanto, faz-se necessário que o sujeito 

tenha flexibilidade do pensamento para poder efetivar o movimento de ir e vir do 

teórico ao prático e deste ao teórico, seguindo a lógica de uma racionalidade crítica 

ou interpretativa. (SCHÖN, 1992; RODRÍGUEZ MARCOS, 2002, 2005, 2006; VAN 

MANEN, 1998). Desse movimento dialético, resultará o amadurecimento na 

produção do conhecimento teórico-prático. 

Entretanto, em vários momentos das conversas interativo-provocativas e 

também em nossa prática como professor universitário, pudemos perceber a 

dificuldade que o graduando tem para estabelecer esse movimento entre a dimensão 

teórica e a dimensão prática do saber que é tecido, construído ao longo do curso de 

Pedagogia, embora, muitas vezes, tenha a compreensão tanto da possibilidade quanto 

da necessidade desse movimento.

MILLEIDE: Eu vejo o seguinte: para a prática pedagógica as 
disciplinas introdutórias do curso de Pedagogia que tratam sobre as 
Ciências da Educação vêm contribuir exatamente para o momento 
em que a gente for atuar tanto no estágio como atuar 
profissionalmente; porque é totalmente diferente você estar só na 
sala de aula por estar, mas a partir do momento que você vai lá pra 
frente, que você vai conhecer a realidade. Aí, na prática, você se 
sente como se estivesse trabalhando como professor. Então na 
prática pedagógica é exatamente abrir o caminho pra que possa ter 
outras visões ou mesmo para compreender as discussões feitas nas 
Ciências da Educação.



Entendemos que o sentir-se professor constitui um aspecto essencial na 

formação inicial de professores. Quando o estudante se percebe na situação do 

exercício docente, ele compreende, pouco a pouco, a responsabilidade social do 

trabalho do professor. Desse modo, na situação prática da docência, ele precisa dar 

conta de lacunas de sua formação, buscando saná-las. Sanar as lacunas implica um 

exercício de reflexão em que os saberes teóricos estudados e aprendidos ao longo de 

todo o curso de graduação precisam ser mobilizados para dar conta das diversas 

problemáticas que se apresentam quotidianamente no contexto da prática pedagógica. 

Desse movimento, resulta a possibilidade da abertura para outras visões acerca 

da realidade antes vista de forma ainda difusa. O movimento dialético entre o teórico 

e o prático próprio da experiência docente é aqui entendido na perspectiva de Saviani 

(1983), quando aponta que o processo de aprendizagem passa por três momentos, a 

saber: os momentos de síncrese, análise e síntese. 

A síncrese corresponde à visão primeira que toda pessoa pode ter acerca de 

determinado assunto. Essa visão, ainda desprovida de um estudo, é caótica por ser 

marcada pela incerteza sobre a temática. Sobre todo e qualquer novo assunto, todos 

nós poderemos ter essa visão inicial, a partir da qual devemos nos debruçar para 

melhor compreender, caso nos seja despertado algum interesse. 

Esse momento de nos debruçarmos a respeito do assunto, isto é, de estudarmos 

a temática, corresponde, segundo Saviani (1983), ao momento de análise. A análise se 

refere ao detalhamento e pormenorização acerca do assunto, tendo como base e ponto 

de partida a visão primeira que todos podemos ter diante de um assunto novo.

Como resultado desse processo de análise, ocorre o que Saviani denomina de 

momento de síntese. A síntese, nesse contexto, diz respeito a um estágio em que 

conseguimos atingir um nível mais elaborado de conhecimento sobre o assunto em 

questão, isto é, um momento em que conseguimos estabelecer relações mais 

numerosas a partir da temática, ou seja, é quando passamos a ter uma visão de 

totalidade e podemos estabelecer maiores e mais complexas relações do assunto com 

outros assuntos. 

[...] estou querendo dizer que o movimento que vai da síncrese 
(“visão caótica do todo”) à síntese (“uma rica totalidade de 
determinações e relações numerosas”) pela mediação da análise (“as 
abstrações e determinações mais simples”) constitui uma orientação 
segura tanto para o processo de descoberta de novos conhecimentos 
(o método científico) como para o processo de transmissão-



assimilação de conhecimento (o método de ensino). (SAVIANI, 
1983, p. 74).

Saviani (1983) ressalta ainda que a lógica do movimento dialético aqui 

explicitado tanto serve para o processo de produção de conhecimentos através da 

realização de estudos científicos quanto para o processo de ensino-aprendizagem, no 

que se refere aos métodos de ensinar e aprender.

Nesse contexto, enfatizamos a necessidade de o curso de Pedagogia melhor se 

estruturar no intuito de proporcionar ou de fomentar junto aos professores e 

estudantes as possibilidades de estabelecer esse movimento dialético em que o teórico 

e o prático caminhem um para/com o outro. 

5.2 A PRÁTICA ENTENDIDA COMO DIFERENTE DA TEORIA

Apesar de todas as relações que se estabelecem entre as Ciências da Educação 

e a prática pedagógica dos estágios curriculares supervisionados, há também 

distanciamento/desarticulação. Essa é a constatação de algumas das estagiárias, 

embora elas mesmas, em outros momentos, enfatizem aspectos que comprovem a 

ocorrência, também, da existência de proximidade e de articulação.

MILLEIDE: Nos estágios você vai conhecer toda a problemática, 
porque uma coisa é você estudar ali nos textos o que acontece na 
educação, quais os problemas, quais deveriam ser as soluções, como 
deveria ser levantado a respeito. Outra coisa é quando você vai, que 
você vai conhecer de perto mesmo, você vai sentir na pele. Aí a 
gente se coloca no papel do professor, porque às vezes a gente 
critica tanto quando a gente vai observar uma turma, aí a gente fala: 
“ah, se fosse eu faria melhor”. Mas quando nós estamos ali é que a 
gente vai perceber realmente as dificuldades, até em relação aos 
materiais, em relação ao próprio planejamento, em relação à carga 
horária, às vezes, do professor que é muito longa e ele não tem 
tempo de planejar como a gente, estudar como a gente vê que deve 
ser e como deve fazer essa relação mesmo. Relacionar a teoria com 
a prática sem esquecer porque às vezes a gente pensa que a prática é 
totalmente diferente. A gente não deve descartar na realidade, mas 
estar sempre associando e tentando buscar novas maneiras e os 
estágios já acrescentou assim, bastante.

O fato de o estudante colocar-se no lugar do professor, como afirma Milleide, 

constitui, por si só, uma dimensão importante da experiência dos estágios curriculares 

supervisionados.



MARIANA: É como eu sempre digo, a prática é diferente da teoria. 
Então, na prática a gente tem como ver as situações de perto, tem 
como sentir.

Perceber que na prática tem como “ver as situações de perto” e como sentir-se 

na situação mesmo do professor é mais uma grande contribuição dos estágios para a 

formação do professor.

ROSÂNGELA: Eu acho que as Ciências da Educação dão uma 
visão, acho que elas trazem uma visão daquilo que a gente vai estar 
encarando, mas é claro que muitas vezes a gente vê que a realidade 
é bem complicada, completamente.

Compreender que a “realidade é bem complicada” também é parte integrante 

do processo de formação do professor. 

LUCILENE: Na verdade, quando eu cheguei na sala eu falei assim: 
“Gente! Eu queria que minha professora de estágio na educação 
infantil estivesse aqui”. Sabe por quê? Na hora de você falar, na 
hora de você passar a teoria, na hora de você estudar a teoria, a 
sensação que você tem é que o teórico não tem ideia do que seja a 
realidade na sala de aula. Você não consegue, gente. Você estuda, 
estuda, estuda e na hora da prática... você estuda, mas na hora que 
você tem que partir mesmo para prática na sala de aula você percebe 
que há um distanciamento muito grande. É como se quem 
escrevesse os livros e artigos nunca tivesse experiência de ser 
professor, só tivesse experiência de ter sido aluno, e não tivesse 
experiência de estar ali na sala de aula, no dia a dia. Eu acho que a 
dificuldade do professor é isso, você não consegue, não consegue 
muito levar mesmo para a prática o que aprende na teoria... Porque 
você sabe que na sala de aula são muitas relações, é muita coisa que 
implica dentro da sala de aula não é só o teórico, não é o que você 
estuda, tem outras coisas em jogo também que às vezes você não 
consegue. Eu acho que as discussões teóricas estão pouco 
relacionadas ou muito distantes das práticas quotidianas da sala de 
aula na hora da realização dos estágios.

Consideramos bastante naturais esses entendimentos de estranheza da prática 

em face da teoria durante o processo de formação. Todavia, defendemos que o 

estudante precisa superar esse entendimento de que a teoria é para ser levada para a 

prática. A teoria e a prática são dimensões da formação que devem ser ensinadas, 

aprendidas, experimentadas, vivenciadas e construídas quotidianamente durante a 

formação inicial, prolongando-se pela atividade profissional do professor. 

Talvez um dos fatores que estabelecem certo distanciamento entre a teoria e a 



prática tenha origem no fato de os estágios não retomarem as disciplinas do início do 

curso que tratam das Ciências da Educação de forma mais teórica.

Dessa forma, a relação entre teoria e prática, percebida através da ligação 

entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica, é colocada em xeque 

novamente. Há estudantes que chegam ao final do curso de Pedagogia e não 

identificam semelhanças entre as disciplinas que têm caráter introdutório no estudo 

das Ciências da Educação e as que têm o caráter de natureza mais prática através da 

realização dos estágios curriculares supervisionados. 

LUCILENE: Achei os estágios que eu fiz estão muito distantes de 
tudo aquilo que estudei nas disciplinas introdutórias do curso de 
Pedagogia que tratam das Ciências da Educação. Na verdade, não 
percebi assim que as disciplinas introdutórias que tratam das 
Ciências da Educação me ajudaram nos estágios. Se ajudaram, foi 
tão pouco que eu nem percebi... mas eu acho que não ajudaram 
mesmo. Eu acho que os estágios meio que esqueceram das 
disciplinas do início do curso. Para mim, não teve muita relação não 
ou então eu não consegui estabelecer essa relação.

O fato de não retomar os conteúdos das Ciências da Educação no momento de 

realização dos estágios curriculares supervisionados também está relacionado a outro 

fato, pois há estudantes que chegam ao final do curso de Pedagogia sem se lembrar 

sequer dos conteúdos das disciplinas de natureza teórica estudadas, sobretudo, na 

primeira metade da licenciatura.

O quadro que apresentamos a seguir comprova essa situação. Solicitamos que 

cada uma das estagiárias falasse apenas o título de alguns conteúdos estudados em 

algumas disciplinas. Focalizamos cinco das disciplinas estudadas por todas no curso 

de Pedagogia da UESB nos quatro primeiros semestres, quais sejam: Psicologia da 

Educação, Sociologia da Educação, Filosofia da Educação, História da Educação e 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. 

QUADRO 1
Conteúdos estudados em disciplinas específicas que foram importantes para a 

realização dos estágios curriculares supervisionados

PSICOLOGIA DA 
EDUCAÇÃO

SOCIOLOGIA 
DA 

EDUCAÇÃO

FILOSOFIA DA 
EDUCAÇÃO

HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO

ESTRUTURA E 
FUNCIONAMENTO 

DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA

ROSÂNGELA Não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Não me lembro.

LUCILENE As fases de 
desenvolvimento 
humano de Piaget e 
Vygotsky.

Não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Referenciais Curriculares 
para a Educação Infantil, 
Diretrizes Curriculares do 
Curso de Pedagogia.



MARIANA Teorias 
sociointeracionistas, 
construtivismo etc.

Instituições 
familiares, 
religiosas etc.

Não me lembro. Não me lembro. Tive problemas nessa 
disciplina e não aprendi 
nada.

MAYRA Piaget e seus estágios 
de desenvolvimento, 
Vygotsky e sua teoria 
do desenvolvimento 
pela construção social.

Relações de 
poder.

Não me lembro. Não me lembro. Nos bate-papos com os 
profissionais da escola 
durante os estágios, 
lembrei-me muito do que 
os professores dessa 
disciplina falavam, mas 
não de assunto em 
especial.

MILLEIDE Estágios do 
desenvolvimento e 
teorias 
comportamentais.

A forma como a 
educação foi e é 
pensada por 
inúmeros autores, 
pesquisadores etc.

Como filósofos 
definem a 
educação e suas 
teorias.

Foi uma 
disciplina “mal 
realizada”, não 
havia muito 
compromisso por 
parte da 
professora, 
portanto não me 
recordo muito.

As leis que regem a 
educação e a trajetória 
educacional no Brasil, 
junto aos marcos legais 
no decorrer dos anos.

ANITA Os estágios do 
desenvolvimento de 
Piaget.

Não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Os estudos feitos com a 
LDB em relação à 
educação básica.

As respostas são surpreendentes. Uma estudante (Rosângela) afirmou não se 

lembrar de nenhum conteúdo estudado em nenhuma das cinco disciplinas que 

apresentamos. Apenas uma estudante (Milleide) conseguiu lembrar o título de pelo 

menos um conteúdo para cada uma das cinco disciplinas. Outra estudante (Anita) 

conseguiu se lembrar de títulos de conteúdos de duas disciplinas (Psicologia da 

Educação e Estrutura e Funcionamento da Educação Básica). Duas estudantes 

(Mariana e Mayra) se lembraram de títulos de conteúdos de três disciplinas estudadas 

(Psicologia da Educação, Sociologia da Educação e Estrutura e Funcionamento da 

Educação Básica).

Para as disciplinas Psicologia da Educação e Estrutura e Funcionamento da 

Educação Básica, cinco das seis estudantes afirmaram se lembrar de alguns conteúdos 

estudados. Sociologia da Educação contou com três respostas afirmativas, em que as 

estudantes informaram títulos de conteúdos estudados, e três respostas negativas, que 

aqui apresentamos de forma resumida pela expressão “Não me lembro”. Filosofia da 

Educação e História da Educação obtiveram cada uma apenas uma resposta positiva e 

cinco respostas do tipo “Não me lembro”.

Conforme consta no fluxograma do curso de Pedagogia da UESB (Anexo 

único), as disciplinas a que nos referimos são todas estudas por pelo menos dois 

semestres. Na área da Psicologia, além de um semestre de Psicologia Geral, ainda são 

oferecidos três semestres de Psicologia da Educação. Na área de Sociologia, tem um 



semestre de Introdução à Sociologia e dois semestres de Sociologia da Educação. O 

mesmo ocorre na área de Filosofia, a qual possui um semestre de Introdução à 

Filosofia e mais dois semestres de Filosofia da Educação. Nas áreas de História da 

Educação e Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, cada uma é oferecida em 

dois semestres, sendo que o estudo da História da Educação é considerado pré-

requisito para o estudo da Estrutura Funcionamento da Educação Básica. 

Embora já tenhamos afirmado que as respostas são surpreendentes, talvez 

fosse mais adequado afirmar que as respostas são desanimadoras. Uma análise sucinta 

do quadro evidencia que lacunas estão permeando o currículo do curso. Precisamos 

identificar se essas lacunas estão presentes no decorrer das disciplinas teóricas que 

focalizam as Ciências da Educação, seja no aspecto de conteúdo, seja na forma de 

ensinar e aprender esses conteúdos, tanto no tratamento dado pelos professores dessas 

disciplinas quanto no modo com que os estudantes estão tratando do estudo delas. É 

preciso atentar para os sentidos que os estudantes dão a essas disciplinas quando estão 

ainda na metade do curso.

Por outro lado, há de se identificar também se as lacunas estão presentes no 

decorrer das disciplinas voltadas para a prática pedagógica, sobretudo as disciplinas 

de metodologia de ensino e as de prática de ensino (estágios curriculares 

supervisionados). 

Aqui lembramos que as conversas interativo-provocativas foram realizadas já 

no final do sétimo e do oitavo semestre do curso de Pedagogia, ou seja, depois de as 

estudantes terem cursado todas as disciplinas que focalizam as Ciências da Educação 

e no final das disciplinas que focalizam a prática pedagógica. Esse é o momento 

durante o curso que o estudante tem para melhor compreender a relação entre a parte 

do curso que apresenta uma ênfase eminentemente teórica, tendo em vista a natureza 

das Ciências da Educação, e a parte de maior envolvimento com a prática pedagógica, 

tendo em vista a natureza das disciplinas dos estágios curriculares supervisionados. 

5.3 OS PROFESSORES DAS DISCIPLINAS DE ESTÁGIOS E A RELAÇÃO 
ENTRE TEORIA E PRÁTICA

Apesar de muitos estudantes não conseguirem perceber ou estabelecer 

relações entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica, há professores que 



provocam o estabelecimento dessa relação no âmbito das aulas das disciplinas sob sua 

responsabilidade. Todavia, a estudante Lucilene entende que a provocação para a 

constituição dessa relação aconteceu muito tardiamente. Segundo a estudante, 

somente durante a realização dos estágios curriculares supervisionados é que ela 

percebeu essa atitude por parte dos seus professores.

LUCILENE: Os professores das disciplinas de estágio até procuram 
suscitar nos estagiários que a gente estabeleça a relação entre os 
estudos das disciplinas introdutórias que estudam as Ciências da 
Educação... mas, assim, na hora dos relatórios que eles pedem isso. 
Porque eles falam assim: “pra gente buscar nos teóricos que a gente 
estudou e tal”. E, assim, quando a gente vai observar eles pedem 
isso também. Antes do estágio mesmo, no período de observação, 
eles falaram assim pra gente analisar o que nós já estudamos, o que 
já temos e que pode servir para ajudar na questão de observar, como 
que você observa. Mas, assim, eu acho que é pouco.

Dessa forma, entendemos que a intenção de se estabelecer uma relação 

produtiva entre o campo teórico das Ciências da Educação e o campo prático dos 

estágios curriculares supervisionados deve ser permeada por uma compreensão de 

educação numa perspectiva teórico-prática. Essa perspectiva deve obrigatoriamente 

permear todo o currículo do curso, desde o seu início. Evidentemente, a efetivação 

dessa relação se torna mais propícia no momento em que são oferecidas as disciplinas 

de estágio, devido à natureza prática dessa atividade, porém o estabelecimento da 

relação entre o estudo das Ciências da Educação e as práticas pedagógicas deve 

ocorrer ao longo do curso.

Aqui, ressaltamos que a nossa compreensão acerca dos estágios curriculares 

supervisionados vai além de uma atividade prática de fazer ou de ministrar aulas. 

Compreendemos os estágios como a oportunidade de se fazer um estudo sobre e na 

prática pedagógica. Nesse sentido, todos os saberes ensinados e aprendidos durante 

todo o curso são fundamentais enquanto referenciais para este estudo.

Não obstante os professores das disciplinas de estágios curriculares 

supervisionados, muitas vezes, provoquem o estabelecimento da relação entre a teoria 

e a prática, há também, no curso de Pedagogia, professores que não têm essa 

preocupação no foco de seu trabalho docente junto aos estudantes, futuros professores 

da educação básica.

MARIANA: Nos estágios que eu fiz, eu concluí que os professores 



dos estágios não estabeleciam relação entre teoria e prática. Não 
retomavam as discussões feitas a partir das disciplinas que 
estudavam as Ciências da Educação. Assim, bastante coisa antes 
que a gente tinha estudado não eram relacionadas com os estágios. 
Mas eles focaram mais a matéria que a gente tá estudando no 
momento dos estágios mesmo. Não retomou os conceitos das 
Ciências da Educação, não, nada disso.

ANITA: Essa coisa de suscitar no aluno essa relação, não entre as 
Ciências da Educação, pode até ter tido de forma implícita, mas, 
assim, de forma explicita, falar: Oh, gente! vamos manter relações 
com as ciências estudadas lá nos primeiros semestres... e coisa e 
tal... não teve não. Só se foi de forma bem implícita mesmo.

O que se depreende da fala de Mariana e Anita é que há uma carência por 

parte dos professores das disciplinas dos estágios curriculares supervisionados no seu 

compromisso em promover o estabelecimento da articulação entre as discussões de 

natureza teórica das Ciências da Educação e a prática pedagógica.

Nesse sentido, entendemos que o trabalho dos professores de estágios vai além 

do acompanhamento da elaboração e desenvolvimento de um estágio e da redação de 

um relatório de estágio. Compreendemos os estágios como atividades de reflexão 

sobre e a partir de toda a experiência de estudo realizada durante todo o curso de 

graduação. 

Assim, concordamos com Alves (1992) quando ela afirma que os estágios não 

podem ser tomados como o simples cumprimento de uma carga horária obrigatória 

estabelecida legalmente. 

O estágio curricular não pode ser pensado na qualidade de mero 
cumprimento de uma exigência legal, desligado de um contexto, de 
uma realidade. Assim, entendo que o estágio assume um caráter de 
pesquisa sobre a ação, pois é nesse contexto de atuação que os 
conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da trajetória acadêmica 
são externalizados em ações pedagógicas de reflexão-ação-reflexão. 
(ALVES, 1992, p. 65).

Os estágios curriculares supervisionados são uma oportunidade de estudo 

muito importante para a formação do futuro professor. Como tal, eles precisam, no 

nosso entendimento, ser percebidos pelos estudantes e pelos professores como uma 

experiência formativa em que todos os momentos são relevantes para que os 

estagiários possam ter um primeiro entendimento do que é a prática pedagógica e de 

como se processa a escolarização na educação básica, agora vista na perspectiva de 

futuros professores. Como futuros professores, que estão concluindo toda uma 



formação inicial, o olhar deve ter uma natureza científica, isto é, a atitude dos 

estagiários deve ter a intenção de “coletar informações da e na prática” para que, a 

partir delas, possam começar a delinear o seu próprio ser professor, ou seja, o seu 

modo de iniciar sua prática pedagógica futura, depois que terminarem de cursar a 

graduação e entrarem no efetivo exercício da profissão docente. 

5.4 A RELAÇÃO ENTRE AS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA

Provocadas a comentar sobre a relação que perceberam existir entre teoria e 

prática durante a realização dos estágios, as estudantes responderam de modo 

divergente em alguns aspectos, mas se pode perceber a compreensão por parte delas 

da importância dessa relação.

Mariana ressalta a relevância dos conceitos aprendidos a partir do estudo das 

Ciências da Educação para uni-los à prática pedagógica durante a realização dos 

estágios curriculares supervisionados. 

MARIANA: Eu acho que a relação existente entre as Ciências da 
Educação e a prática pedagógica está no fato de introduzir a gente 
nos conceitos... pra entender conceitos, sabe? E na prática 
pedagógica, mesmo no estágio, é importante sim a gente ter 
conceitos da educação, conceitos do mundo social, por exemplo, 
Filosofia da Educação que trata bem sobre isso, Sociologia da 
Educação também... Assim, eu penso que a relação teoria e prática 
foi vigente quando em alguns momentos eu precisava me basear em 
algum texto teórico para saber como seria minha prática. Também 
quando eu realizava uma atividade que eu via não estar condizente 
com o que eu havia estudado. Eu percebia que essa falta de 
correlação entre teoria e prática quando eu refletia sobre a atividade 
tanto durante a própria aula como depois dela.

Milleide também destaca a importância da relação entre a dimensão teórica e a 

dimensão prática presentes no curso de Pedagogia. Todavia, percebe-se que ela 

entende a teoria apenas como “noção” do que virá a ser a prática. Por outro lado, 

compreende a prática como a oportunidade de ter uma “noção” do que é a teoria ou 

para que ela serve. Porém, ela conclui focalizando a importância da teoria para refletir 

sobre a sua prática como estagiária. 

MILLEIDE: Há uma relação entre as Ciências da Educação e a 
prática pedagógica. Assim... sempre quando você vai fazer algum 
trabalho, quando você vai para a prática. No caso, nós que 
estudamos Pedagogia estamos sendo preparados para trabalhar com 



o ensino fundamental e tal. Então, a gente tem que aliar essa questão 
da teoria com a prática, então, assim, todo esse ensino faz com que 
suscite em nós mesmos alcançar os nossos objetivos, então é uma 
relação, digamos assim, que há um... como se fosse algo 
complementar. Estudar, no caso, as disciplinas introdutórias do 
curso que tratam de questões mais teóricas faz com que a gente 
possa pensar o que vem futuramente. Porque, na realidade, quando a 
gente entra na universidade, que a gente tem logo de início essas 
disciplinas, a gente não sabe muito bem o porquê, então: “por que 
eu estou estudando isso? A gente não tem uma certa noção. Mas, ao 
desenvolver, no decorrer do curso, a gente vai ter uma noção pra 
que vai servir. É tudo aquela questão assim de você conhecer, pra 
que quando você for partir pra prática você possa estar vendo 
direitinho seu trabalho, estar voltando às questões teóricas. Assim, a 
teoria foi importante para que percebêssemos como a educação, 
ainda, deixa a desejar. Muito daquilo que estudamos e que seria o 
viável nem sempre acontece por vários motivos. Assim, tendo 
consciência da importância da teoria ficou mais fácil refletir sobre a 
nossa prática pedagógica como estagiários.

Mayra, por sua vez, evidencia algo que também temos percebido na 

experiência com estudantes não só do curso de Pedagogia, mas também de diversos 

cursos de licenciatura. Muitas vezes, os estudantes, muito antes de terminarem a 

graduação, pensam que já sabem lidar com a realidade prática da educação básica. 

Esse entendimento, por vezes, faz com que eles deem pouca importância ao estudo de 

diversos conteúdos e/ou disciplinas, por acreditarem que são irrelevantes e que já têm 

a formação necessária para o exercício da profissão docente. Há estudantes que, não 

raramente, concluem o curso com esse entendimento. Felizmente, há também muitos 

que conseguem avançar e chegam a uma compreensão mais elaborada sobre a relação 

entre teoria e prática.

MAYRA: Quando a gente está na faculdade, pensa que vai saber 
como lidar com todas as situações que aparecem. Achamos até que 
os professores já ensinaram tudo que precisamos aprender, que 
estamos enrolando nosso tempo. Mas, quando vamos para os 
estágios, vemos como, às vezes, tudo é tão diferente. Ao mesmo 
tempo, vamos lembrando de tudo que aprendemos – que nem 
lembramos mais que tínhamos aprendido. É muito interessante. O 
ruim é quando nos deparamos com algo que não temos domínio, 
como, por exemplo, como conseguir ensinar numa sala com mais de 
trinta alunos, alguns que não são alfabetizados.

Anita e Lucilene, no entanto, criticam a relação que perceberam – ou a 

inexistência dessa relação – entre a teoria e a prática durante o curso de Pedagogia. 

ANITA: A relação que existe entre teoria e prática é muito 



arbitrária, pois nem tudo que está na teoria acontece na prática.

LUCILENE: A sensação que tive é que nos livros os problemas são 
fáceis de resolver, enquanto que na prática a história é outra. Dentro 
da sala de aula como estagiária tenho que ser multifuncional para 
tentar ajudar a todos.

O que percebemos a partir das informações de Anita e Lucilene é que elas 

chegaram ao final do curso ainda entendendo que a teoria é para ser posta em prática. 

Esse entendimento permeia o curso de Pedagogia e também outros cursos de 

licenciatura, mas muitos estudantes conseguem avançar e superar essa compreensão 

equivocada sobre a relação entre teoria e prática. No entanto, como observamos nas 

expressões de Anita e Lucilene, ainda há estudantes que permanecem acreditando que 

a formação inicial tem a natureza de um ensaio e que a prática é a realidade. 

Nessa perspectiva, afirmamos que a teoria e a prática são dimensões reais de 

um mesmo fenômeno. A teoria constitui a dimensão pensada sobre e na ação (prática) 

e a prática, a dimensão da ação ou do desenvolvimento do pensado, ou seja, a 

externalização real/prática do que foi antes e/ou é pensando durante a ação (prática). 

Assim, o pensar e o fazer estão interligados na medida em que um orienta o outro.

Desse modo, provocadas a expressar suas impressões sobre aspectos do curso 

de Pedagogia que constituem entraves para a relação entre as Ciências da Educação e 

a prática pedagógica e sobre os aspectos que podem ser elencados como facilitadores 

dessa relação, as estudantes apresentam questões tanto relativas ao distanciamento 

entre a posição muito bem separada das disciplinas que estudam a dimensão teórica e 

aquelas que estudam a dimensão da prática pedagógica na estruturação curricular do 

curso. Do mesmo modo, apareceram também impressões relacionadas ao 

distanciamento de conteúdo e de compreensão da importância da teoria e da prática 

para a formação do pedagogo. 

Nesse sentido, apesar de em muitos momentos as estudantes estagiárias 

afirmarem ou deixarem perceber que têm dificuldades no que se refere ao 

estabelecimento de uma relação entre a dimensão teórica e a dimensão prática do 

currículo do curso de Pedagogia, manifestada essa relação através do movimento 

entre as disciplinas que estudam as Ciências da Educação e as disciplinas dos estágios 

curriculares supervisionados, em outros momentos, elas mesmas fazem questão de 

afirmar que percebem e experimentam alguma relação entre esses dois aspectos da 

formação no curso. 



No entanto, destaca-se a existência também da percepção de que se trata de 

uma relação distanciada, em que a teoria e a prática estão presentes no currículo do 

curso, mas que se localizam em momentos distantes entre si na estruturação e na 

organização curricular das disciplinas.

MARIANA: Na primeira metade do curso, quando estudamos as 
disciplinas mais voltadas para as Ciências da Educação e os seus 
fundamentos teóricos, nós nos deparamos com muita teoria sobre 
questões que nos pareciam como algo distante à gente. Por outro 
lado, quando já estamos desenvolvendo os estágios curriculares 
supervisionados, recorremos a essas teorias para basear nossa 
prática pedagógica.

MAYRA: As disciplinas mais voltadas para as Ciências da 
Educação e os seus fundamentos teóricos nos ajudam no 
conhecimento teórico que precisamos para poder fazer um trabalho 
bem feito não só durante os estágios, mas também na atividade 
profissional. Por outro lado, o que dificulta é a distância (tempo 
passado) entre essas disciplinas e a realização dos estágios. Acho 
que tem que ser pensado num jeito dos estágios serem realizados no 
meio do curso e não no final.

Há ainda a percepção da falta de proximidade entre os próprios conteúdos das 

disciplinas voltadas para as Ciências da Educação e das disciplinas mais direcionadas 

à prática pedagógica. Nesse aspecto em específico, Milleide afirma que falamos muito 

de teoria ao longo do curso, mas ela percebeu que essa teoria não consegue 

estabelecer relações com a prática ou está distanciada da desta. Porém, a estudante 

ressalta que há outros momentos em que foi provocada a refletir e a relacionar a teoria 

estudada com a realidade. No entanto, destaca que essa possibilidade só ocorreu nos 

estágios. Nesse sentido, ela lamenta que não tenha tido a oportunidade de pensar mais 

detidamente sobre a prática pedagógica, mesmo antes de desenvolver os estágios.

MILLEIDE: Muitas vezes, o que dificulta a relação entre as 
disciplinas de fundamentos teóricos da educação e os estágios 
curriculares é exatamente a falta de proximidade dos conteúdos das 
Ciências da Educação e a prática pedagógica. Por isso que muitas 
vezes falamos tanto que a teoria não tem nada a ver com a prática. 
Por outro lado, facilita a partir do momento que tais conhecimentos 
são refletidos levando-nos a relacioná-los com a realidade. 
Lamentavelmente, isso acaba somente acontecendo quando vamos 
para os estágios.

Lucilene destaca que sua percepção vai além do currículo específico do curso 

de Pedagogia da UESB e da compreensão dos professores e dos alunos acerca da 



relação entre teoria e prática. Para ela, o sentido percebido nessa relação atinge alguns 

dos autores dos livros estudados durante o curso. Assim, o que ela depreende da 

leitura que faz do conteúdo de muitos dos livros é que os seus autores não conhecem 

o campo de atuação profissional do professor. Entretanto, registra que há outros 

“poucos” autores que, no seu entendimento, conseguem estabelecer uma relação entre 

as discussões teóricas e a realidade da sala de aula. 

LUCILENE: O que dificulta é que parece que a maioria dos teóricos 
que escrevem sobre a educação nunca estive em sala de aula 
atuando como professor, só foram estudantes mesmo. O que 
estudamos nos livros parece não ter nenhuma relação com a prática 
pedagógica. Mas há alguns poucos teóricos que conseguem 
estabelecer alguma proximidade de suas discussões teóricas com a 
nossa realidade, o que nos favorece no nosso trabalho como 
estagiária.

Ao afirmar que “parece que os teóricos nunca estiveram em sala de aula 

atuando como professor”, ela expressa sua compreensão de que, para conhecer a sala 

de aula, a pessoa tem de ter alguma experiência como docente, em especial, em 

escolas das mesmas séries nas quais vão atuar os futuros professores formados a partir 

da leitura de seus livros.

Rosângela e Anita, por sua vez, registram apenas que entendem positivamente 

a relação entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica porquanto essa relação 

possibilita uma melhor compreensão acerca dos desafios próprios do momento de 

realização dos estágios curriculares supervisionados e da realidade da sala de aula 

como um todo. 

ROSÂNGELA: Os estágios curriculares nos levam a entender o que 
é educação, como ela acontece e como lidar numa sala de aula.

ANITA: A relação entre as Ciências da Educação e a prática 
pedagógica facilita na compreensão da educação e seus desafios 
durante os estágios.

O que se pode afirmar sobre tudo isso é que, embora em muitos momentos os 

estagiários registrem sua insatisfação com diversos aspectos da organização curricular 

do curso de Pedagogia da UESB, especialmente no que se refere à relação entre as 

Ciências da Educação e a prática pedagógica em situação de estágios supervisionados, 

também enfatizam diversos aspectos positivos frutos dessa relação. Isso nos leva a 

concluir que há muito a fazer no tocante à organização curricular, mas há, igualmente, 

alguns aspectos que estão se apresentando de forma satisfatória. Para os estudantes, 



conseguir avaliar favoravelmente o fato de se sentirem beneficiados pela relação que 

conseguem estabelecer entre a dimensão teórica das Ciências da Educação e a 

dimensão prática dos estágios curriculares supervisionados constitui um ganho grande 

para sua formação e, do mesmo modo, significa que o curso de Pedagogia vem, nesse 

sentido, alcançando alguns de seus objetivos. 

5.5 RELAÇÕES ENTRE AS DISCIPLINAS DOS FUNDAMENTOS DA 
EDUCAÇÃO E AS DISCIPLINAS COM FOCO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA

A fim de concluir essa discussão sobre a compreensão que os estudantes têm 

acerca das relações entre as disciplinas que apresentam como foco os fundamentos 

teóricos das Ciências da Educação (Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, 

Filosofia da Educação, História da Educação, Estrutura e Funcionamento da 

Educação Básica etc.) e as disciplinas cujo foco é a prática pedagógica (Prática das 

Matérias Pedagógicas, Práticas Pedagógicas das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, Práxis Educativas), provocamos as estudantes estagiárias participantes 

deste estudo no que diz respeito aos sentidos de tal relação na perspectiva delas.

Assim, pudemos observar que há quem não consiga perceber relação alguma. 

É o caso de Lucilene, que, além de fazer tal afirmação, ainda declarou seu medo de 

não ser no futuro uma boa professora das séries iniciais do ensino fundamental 

justamente por conta de não compreender ou não perceber relação entre as discussões 

de natureza mais teórica sobre as Ciências da Educação e a prática pedagógica 

realizada no contexto dos estágios curriculares supervisionados.

LUCILENE: Não percebo uma relação direta entres as disciplinas 
que tratam dos fundamentos teóricos da educação e prática 
pedagógica desenvolvida nos estágios. Estou terminado o curso com 
a sensação que não aprendi nada. Tenho medo de não ser uma boa 
profissional da educação, mais precisamente uma boa professora das 
séries iniciais. Estou cansada de ver alunos que passam até cinco 
anos na escola e mal sabem assinar o nome e ver professores que 
não se sentem envergonhados por esse fracasso. Espero ser digna de 
ser chamada de educadora. E, se falhar, espero ter capacidade de 
buscar outra profissão.

Por outro lado, Mariana afirma perceber a existência de tal relação e ainda 

ressalta a natureza da complementação entre as Ciências da Educação e a prática 

pedagógica, quando destaca a necessidade que o estagiário tem de voltar aos 



conteúdos estudados teoricamente para melhor compreender a prática pedagógica e, 

também, os próprios conteúdos teóricos em face da prática.

MARIANA: Percebo que apesar de haver um distanciamento entre 
as disciplinas cujo foco são os fundamentos teóricos da educação 
(Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, Filosofia da 
Educação, História da Educação, Estrutura e Funcionamento da 
Educação Básica etc.) e as disciplinas cujo foco é a prática 
pedagógica (Prática das Matérias Pedagógicas, Práticas Pedagógicas 
das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Práxis Educativas), no 
que se refere à organização no fluxograma, elas se complementam e 
se completam, pois precisamos voltar às primeiras para entender as 
últimas. Há um sentido de complementaridade ou complementação 
entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica também 
porque nos possibilita compreender também as discussões teóricas e 
sua relação com a prática, estando já na prática. Isso quer dizer que, 
durante os estágios, pude melhor compreender a prática e pude 
também melhor compreender as teorias estudas no início do curso.

Esse processo de reflexão apontado por Mariana é de fundamental importância 

no contexto da formação inicial, posto que o estudante pode compreender os sentidos 

das diversas relações entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica. Essas 

discussões são às vezes promovidas pelos professores no contexto de suas disciplinas 

e, às vezes, provocadas pelas próprias situações formativas que surgem oriundas da 

prática ou mesmo das experiências dos estudantes.

 Milleide destaca a natureza reflexiva da relação entre as Ciências da 

Educação e a prática pedagógica, focalizando a importância do erro percebido como 

elemento provocador de novas aprendizagens e como estimulador de novas reflexões.

MILLEIDE: Vejo que as disciplinas de estágios, por estarem mais 
direcionadas à prática pedagógica, levam-nos a pôr em prática 
muito daquilo que já estudamos. Aquilo que não conseguimos fazer 
servirá de aprendizado, estimulando-nos a pensar mais sobre a 
educação. Vejo que há aí o sentido de provocação da reflexão.

Por outro lado, Milleide aponta que os estágios levam os estudantes a “pôr em 

prática” muito do conteúdo já estudado ao longo da graduação. Ressaltamos que o 

nosso entendimento acerca dos sentidos das relações existentes entre as Ciências da 

Educação e a prática pedagógica, tanto no contexto de realização dos estágios 

curriculares supervisionados quanto no contexto de exercício da profissão docente, 

parte dos princípios da reflexão, da retroalimentação e da revisão epistemológica 

constante da teoria em relação à prática e da prática em relação à teoria. Isso significa 



que a teoria constitui referência para o entendimento da prática e a prática, do mesmo 

modo, constitui referência para a compreensão daquilo que estudamos no campo 

teórico das disciplinas voltadas para as Ciências da Educação.

As discussões sobre reflexividade em educação surgem a partir de Dewey 

(1910), quando propõe a reflexividade como elemento preponderante na formação. 

De acordo com Dewey, a ação reflexiva requer atitudes como a abertura de espírito 

para a percepção da existência de conflitos e, consequentemente, o reconhecimento e 

compreensão das causas dos diversos conflitos próprios do processo de ensino-

aprendizagem; responsabilidade para com esses conflitos, que implica a consideração 

cuidadosa das consequências de sua prática nos autoconceitos, no desenvolvimento 

intelectual e na vida de seus alunos; e sinceridade para reconhecer que os próprios 

professores, como sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, podem ser, ao 

mesmo tempo, parte dos problemas e conflitos e, do mesmo modo, parte da sua 

solução. 

Nesse sentido, Dewey (1910) entende que para a existência dessas atitudes 

(abertura de espírito, responsabilidade e sinceridade) alguns recursos nativos são pré-

requisitos fundamentais para uma prática pedagógica reflexiva. Desse modo, ele 

elenca a curiosidade, tanto na perspectiva orgânica quanto na social e na intelectual; 

as sugestões ou criatividade para propor formas de resolução dos problemas ou 

conflitos próprios do processo de ensino-aprendizagem, destacando-se que devem ser 

variadas e profundas; e a organização, entendida como a capacidade de organizar o 

processo, tendo em vista as diversas formas de gerenciar os conflitos e os problemas. 

Enfatizamos que, no contexto educacional em que o professor é a autoridade 

imediatamente responsável pelo bom andamento das atividades relativas à docência , 

essas atitudes e esses recursos se constituem elementos ou requisitos fundamentais. 

Retomando as bases teóricas de Dewey (1910), Schön (1983, 1992), ao pensar 

sobre as práticas pedagógicas e os conhecimentos elaborados pelos professores no 

âmbito de sua formação e de sua atividade de ensino, destaca a possibilidade de o 

professor refletir sobre sua prática pedagógica e aprender com ela. Entretanto, ele 

destaca a existência de um conhecimento primeiro, utilizado para enfrentar e 

solucionar os diversos problemas cotidianos do processo de ensino-aprendizagem, 

denominado de conhecimento tácito ou conhecimento na ação. Para alcançar o nível 

da reflexividade, ele parte da compreensão de que o professor precisa superar a 

prática pedagógica pautada na atividade rotineira, cuja ação se dá sem o pensar 



consciente. 

Nesse sentido, Schön (1983, 1992) compreende o processo de reflexão da 

prática pedagógica a partir de três perspectivas ou dimensões. A primeira se refere à 

reflexão na ação, que consiste na capacidade de o professor surpreender-se com o que 

o aluno faz ou diz, refletir sobre si próprio e sobre o que o aluno fez ou disse, procurar 

formular o problema a seu próprio modo e ao modo como o percebe, formular e 

questionar o aluno a fim de testar hipóteses sobre a sua forma de pensar acerca de 

determinado problema vivenciado em aula. Em outras palavras, a reflexão na ação

começa a fazer parte do universo de atividade do professor na medida em que ele 

começa a refletir sobre questões e a perceber problemas no contexto de sua atuação 

sobre os quais ele sequer percebia ou pensava. 

A partir da reflexão, inicia-se certa perplexidade em relação ao que antes era 

corriqueiro ou, de certa forma, invisível e que, uma vez percebido, implica, exige e, 

ao mesmo tempo, possibilita uma reorientação da prática manifestada através de 

respostas e proposição de alternativas ou soluções imediatas pelo professor em 

relação aos problemas percebidos. Por se tratar de uma reflexão em concomitância 

com a ação, favorece ao professor operar alterações em sua prática pedagógica já no 

momento da mesma ação ou na mesma aula em que a reflexão foi suscitada.

A segunda perspectiva ou dimensão da reflexão, de acordo com Schön, refere-

se à reflexão sobre a ação, que consiste nas diversas análises que o professor faz de 

sua prática pedagógica logo após uma determinada ação do processo de ensino-

aprendizagem. Por se tratar de uma reflexão de caráter retrospectivo, a reflexão sobre 

a ação possibilita ao professor certo distanciamento da ação ou do problema 

percebido durante esse processo, favorecendo o entendimento das dificuldades 

suscitadas, as quais, no momento mesmo da ação, não seriam possíveis de serem 

compreendidas devidamente, dado o nível de envolvimento, não sendo, igualmente, 

possível realizar proposições para solucionar tais dificuldades.

A terceira perspectiva ou dimensão da reflexão proposta por Schön é a da 

reflexão sobre a reflexão na ação, que consiste em um nível de elaboração bastante 

aprofundado que possibilita ao professor pensar sobre as reflexões que se dão durante 

a ação. Para tanto, faz-se necessário um distanciamento epistemológico, condição sine 

qua non para a compreensão das interpretações que faz de sua prática pedagógica.

 Nessa mesma linha de Dewey (1910) e de Schön (1983, 1992), Zeichner 

(1993) advoga que a reflexão da prática pedagógica constitui uma atitude que se 



relaciona com as características de personalidade do professor. Para que o professor 

seja reflexivo, ou para que ocorra a reflexividade em educação, no entendimento de 

Zeichner (1993), algumas atitudes se impõem como elementos fundamentais. Uma 

delas se refere à mentalidade aberta por parte do docente, para que possa escutar e 

respeitar as diferentes perspectivas presentes em sala de aula, levando em conta as 

possíveis alternativas de solucionar os problemas que ocorrem no processo de ensino-

aprendizagem e reconhecer a possibilidade do erro (tanto por parte do aluno quanto 

do próprio docente) como uma tentativa de acerto.

Outra atitude fundamental para a reflexividade em educação elencada por 

Zeichner diz respeito à responsabilidade do professor em relação ao processo de 

ensino-aprendizagem, considerando que a ele cabe compreender as causas e as 

consequências do trabalho planejado ou desenvolvido, tanto no curto quanto no médio 

prazo, bem como buscar soluções para as deficiências percebidas, ressaltando a 

dimensão do seu compromisso com o ensino (e com a educação, numa perspectiva 

mais ampla) e especialmente com o incessante esforço no intuito de promover a 

aprendizagem por parte do aluno.

Por fim, a última atitude referida por Zeichner (1993) focaliza o entusiasmo, 

entendido como característica essencial para um efetivo questionamento por parte do 

professor no que tange às questões sobre o processo de ensino-aprendizagem ou que a 

ele se referem. Além disso, o entusiasmo é igualmente imprescindível para aguçar a 

curiosidade e instigar a percepção das necessidades de promover mudanças na prática 

pedagógica e na educação, num sentido mais amplo.

Na perspectiva de Alarcão (1996, 2000), para a reflexividade de sua prática 

pedagógica, o professor precisa ser capaz de ler todos os sinais que estão à sua volta, 

interpretar, observar, compreender melhor o outro, escutar, sentir, parar, refletir, 

respirar e agir de modo que de sua prática pedagógica resulte alguma transformação 

da realidade. Em outras palavras, o professor precisa entender a dimensão política de 

sua prática pedagógica e, ao mesmo tempo, ser capaz de planejar, executar e avaliar 

sua prática no sentido de promover as transformações que entende ser necessárias de 

acordo com as necessidades locais e globais.

A compreensão como atividade docente como algo comprometido com a 

transformação da realidade social implica que o professor seja conhecedor da 

conjuntura política, social, cultural e econômica do contexto campo de sua atuação 

para, assim, desempenhar uma prática pedagógica pautada no contexto específico. 



Desse modo, o professor precisa ter uma ampla formação que lhe possibilite efetivar 

esse percurso dialético que vai da teoria à prática e desta à teoria novamente, ou seja, 

o movimento dialético da reflexão sobre/na/para a prática pedagógica.

É importante destacar que a atividade docente é a um só tempo de natureza 

teórica e prática. Nesse sentido, é preciso ressaltar que do mesmo modo que não se 

pode pensar uma prática sem fundamentação teórica, não se pode pensar uma teoria 

que não tenha aporte prático que lhe dê possibilidade de se manifestar. Vázquez 

(1977), ao tratar da relação entre teoria e prática, afirma que entre a teoria e a 

atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação das consciências, 

de organização dos meios materiais e planos concretos de ação, tudo isso como 

passagem indispensável para desenvolver ações reais, efetivas.

Além disso, Vázquez (1977) destaca a articulação entre a teoria e a prática no 

sentido de que esta se constitui o campo de materialidade daquela, isto é, a prática é o 

espaço de existência efetiva da teoria. Contudo, ele entende – e este estudo concorda 

com o autor – que a prática não é o teórico se materializando, mas que ela é o meio 

através do qual a teoria se manifesta ou sai do plano da abstração para se colocar a 

serviço da transformação social. Nesse sentido, Vázquez (1977, p. 202) advoga que “a 

atividade teórica em seu conjunto – como ideologia e ciência –, considerada também 

ao longo de seu desenvolvimento histórico, só existe por e em relação com a prática, 

já que nela encontra seu fundamento, suas finalidades e seu critério de verdade”.  É, 

portanto, através da prática que a teoria apresenta as possibilidades decorrentes de 

suas existências. 

A teoria em si – nesse como em qualquer outro caso – não 
transforma o mundo. Pode contribuir para sua transformação, mas 
para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar, tem que 
ser assimilada pelos que vão ocasionar com seus atos reais, efetivos, 
tal transformação. (VÁZQUEZ, 1997, p. 206-207).

A teoria, quando ganha espaço para se manifestar através da prática, ao 

mesmo tempo em que alimenta essa prática, alimenta a si mesma, em um movimento 

dialético que faz com que ela – a teoria – oriente a ação reflexiva dos sujeitos e 

também possa ser modificada (revista), uma vez que a prática é campo de teste da 

teoria ou o seu critério de verdade. Entretanto, para que a teoria tenha esse espaço ou 

para que ela tenha a possibilidade de se manifestar efetivamente na relação com a 

prática, é preciso que os sujeitos eduquem suas consciências para entender a relação 

de retroalimentação entre teoria e prática. Essa é a perspectiva de Dewey (1910) 



quando advoga que não se pode conhecer sem agir e não se pode agir sem conhecer. 

Essa relação de retroalimentação entre teoria e prática, do mesmo modo que 

possibilita o teste da teoria, torna possível também que a prática não seja a ação pela 

ação para ser uma ação ou uma prática transformadora. Essa relação será tão mais 

produtiva quanto maior for a consciência dos sujeitos envolvidos. 

Alarcão (1996) refere-se à relação entre teoria e prática ressaltando a 

necessidade, para o processo de reflexão da ação, de o professor compreender os 

referenciais que dão sentido à sua ação docente. Os referenciais que constituem o 

arcabouço teórico que fundamenta a ação do professor (e, do mesmo modo, a ação do 

estudante estagiário, futuro professor) são exatamente os saberes que o professor 

possui provenientes de sua formação inicial, de sua trajetória ou de sua experiência de 

vida. Para Alarcão, o resultado da relação entre teoria e prática é uma reorganização 

ou aprofundamentos do conhecimento.

Quando reflectimos sobre uma acção, uma atitude, um fenómeno, 
temos como objecto de reflexão a acção, a atitude, o fenómeno e 
queremos compreendê-los. Mas para os compreendermos 
precisamos de os analisar à luz de referentes que lhe deem sentido. 
Esses referentes são os saberes que já possuímos, fruto da 
experiência ou da informação, ou os saberes à procura dos quais nos 
lançamos por imposição da necessidade de compreender a situação 
em estudo. Desta análise, feita em função da situação e dos 
referentes conceptuais teóricos resulta geralmente uma 
reorganização ou um aprofundamento do nosso conhecimento com 
consequências ao nível da acção. É nesta interação que reside para 
mim a essência da relação teoria-prática no mundo profissional dos 
professores. (ALARCÃO, 1996, p. 179).

Amaral, Moreira e Ribeiro (1996) igualmente ressaltam o caráter 

transformador da relação teoria e prática, na medida em que defendem a prática 

reflexiva como uma possibilidade de reconstrução dos saberes e como um atenuante 

no que se refere à separação entre teoria e prática. 

O modelo de ensino reflexivo permite a interação harmoniosa entre 
a prática e os referentes teóricos. Uma prática reflexiva leva à (re)
construção de saberes, atenua a separação entre teoria e prática e 
assenta na construção de uma circularidade em que a teoria ilumina 
a prática e a prática questiona a teoria. (AMARAL; MOREIRA; 
RIBEIRO, 1996, p. 99).

Pimenta (2005), ao se referir à indissociabilidade entre teoria e prática e 



atividade docente, ressalta a necessidade de se conhecer o ensino-aprendizagem 

enquanto requisito para qualquer mudança em educação. Para ela, o conhecimento 

demanda mais do que o olhar, é preciso mobilizar vários procedimentos e recursos. O 

conhecimento, segundo ela, não se adquire “olhando”, “contemplando”, “ficando ali 

diante do objeto”, exige que se instrumentalize o olhar com teorias, estudos, olhares 

de outros sobre o objeto, que, por sua vez, é fenômeno universal. (PIMENTA, 2005, 

p. 120). Pimenta então atribui grande importância tanto à teoria quanto à prática, 

ponderando as suas respectivas relevâncias para a educação e enfatizando a 

retroalimentação de uma pela outra. Em suas palavras: “A teoria é a um tempo reflexo 

e parte da realidade material, determinada imediatamente pela prática e determinante 

da práxis humana [...]. A teoria não muda, por si, a práxis. Ela é instrumento para a 

ação. São os homens, os educadores que agem”. (PIMENTA, 2005, p. 104).

Na perspectiva de Pimenta, portanto, depreendemos que a teoria constitui o 

fundamento que justifica as escolhas metodológicas feitas pelo professor em sua 

prática pedagógica. Ao mesmo tempo, a prática pedagógica, fundamentada pela 

teoria, pode gerar ou determinar novas concepções teóricas na medida em que 

possibilita ao professor (e ao estagiário) experimentar o pensamento, criando e 

testando novas hipóteses acerca da prática em desenvolvimento. Dessa forma, a 

perspectiva de Pimenta da relação entre a teoria e a prática no contexto da formação 

de professores é a da retroalimentação, em que a teoria se fortalece através da prática 

e a prática através da teoria.

Compreensão semelhante tem Pérez Gómez (1992) ao chamar a atenção para a 

necessidade de o professor se envolver com a realidade na qual se insere o seu 

trabalho. Esse autor entende esse envolvimento como requisito indispensável para a 

reflexão. Para ele, “a reflexão implica a imersão consciente do homem no mundo da 

sua experiência, um mundo carregado de conotação, valores, intercâmbios simbólicos, 

correspondências afetivas, interesses sociais e cenários políticos”. (PÉREZ GÓMEZ, 

1992, p. 103). 

Rodríguez Marcos (2005), focalizando a formação inicial de professores, 

destaca a importância dos estágios curriculares supervisionados na aprendizagem de 

uma cultura profissional. Para essa autora, “aprender a ser maestro es más que una 

cuestión de ‘saber’ y ‘saber hacer’, supone también aprendizaje de actitudes y 

disposiciones para las que tiene una gran relevancia la cultura profesional que se vive 

en el aula y en el centro de Prácticas”. (RODRÍGUEZ MARCOS, 2005, p. 32).



Mais adiante na mesma obra, a autora retoma a importância dos estágios 

curriculares supervisionados enquanto oportunidade do exercício da reflexão e da 

aprendizagem da cultura profissional do ser professor. 

[...] no basta enseñar habilidades y estrategias sino que es 
imprescindible crear en el aula una cultura de pensar que induzca a 
ponerlas em práctica constantemente, para enseñar a “enseñarbien” 
es necessario que en las aulas en las que se preparan los profesores 
se “respire” esa “buena enseñanza” que también les induzca a 
practicarla así continuamente. (RODRÍGUEZ MARCOS, 2005, p. 
33).

Nesse sentido, reafirma-se a atividade do professor na perspectiva do 

paradigma da racionalidade crítica e interpretativa, uma vez que implica o seu 

compromisso político com o contexto social, cultural, econômico em que se insere o 

campo de sua atuação profissional, ou seja, a escola (referindo-se a uma abrangência 

micro) e a sociedade como um todo (entendendo-se o campo de atuação profissional 

do professor numa abrangência mais ampla).

Embora Dewey (1910) defenda que não se pode ensinar a pensar, é ele mesmo 

que igualmente defende que se pode aprender a pensar – e a pensar bem. Ao futuro 

professor, muito mais que aprender conceitos e procedimentos metodológicos, cabe 

aprender a pensar sobre e a partir dos conceitos e procedimentos metodológicos 

ensinados e aprendidos durante todo o curso de licenciatura. Aqui não se nega a 

importância do conteúdo ensinado e aprendido nas diversas disciplinas de cada curso. 

Ao contrário disso, aqui se reafirma e se dá relevo à sua importância no contexto da 

formação inicial de professores. Porém, os conceitos e procedimentos metodológicos 

ensinados e aprendidos devem ser tomados como ponto de partida para/no processo 

de reflexão.

Nessa dimensão, Pessoa (2001) destaca a necessidade de se aprender a pensar 

como professor a partir da reflexividade ainda no processo de formação inicial, como 

a primeira oportunidade que o futuro professor tem para aprender a pensar, analisar de 

forma reflexiva as diversas situações que compõem o processo de ensino-

aprendizagem. Nesse sentido, ela ressalta:

O candidato a professor precisa aprender, ele próprio, a pensar, isto 
é, a analisar e refletir sobre as situações de ensino-aprendizagem e a 
investir, também, de modo flexível na descoberta de si e dos outros, 
enquanto profissional que vivencia um determinado contexto. 
(PESSOA, 2001, p. 123). 



Aos docentes formadores cabe, segundo Pessoa (2001), a responsabilidade de 

fomentar junto aos estudantes um pensamento semelhante aos dos bons professores 

em sua atuação profissional no que se refere aos contextos por eles vivenciados. 

Nesse sentido, as experiências dos estágios curriculares supervisionados constituem 

uma oportunidade de grande relevância na formação inicial dos professores, uma vez 

que possibilita aos estagiários vivenciar os contextos reais de prática pedagógica no 

campo de sua futura atuação profissional. Essa experiência é, seguramente, um 

exercício flexível de reflexão sobre/na/para a prática pedagógica. Assim, embora não 

se possa ensinar a pensar, o estudante vai aprendendo a pensar como professor. 

Pensar como professor, conforme afirma Pessoa (2001), é pensar de forma reflexiva 

num diálogo ou conversa com a prática, ou com diversas situações educativas, 

construindo sentidos ou significados e, assim, conhecimentos no sentido de uma ação 

competente.

A reflexão na perspectiva de Dewey (1910) se constitui mais do que uma 

simples sequência, e, sim, uma consequência de ideias em que cada uma determina a 

seguinte que, por sua vez, está determinada pelas ideias anteriores, ou, no mínimo, 

está a elas relacionadas. Esse processo encadeado de reflexão se inicia, segundo 

Dewey (1910), com a tomada de atitude como abertura de espírito para a percepção 

da existência de conflitos, conforme já mencionamos. 

A reflexão, de acordo com Pessoa (2001) e em consonância com Dewey 

(1910), é um processo (ou um conjunto de processos) que pressupõe

uma ligação ou relação com uma experiência, com uma 
situação, com uma prática ou realidade;
uma relação que começa ou tem como base emoções ou 
sentimentos de incerteza, dúvida, perplexidade, surpresa, 
paixão, falta ou ausência;
esta relação implicará a identificação do problema, a 
desconstrução da situação problemática para a construção 
de um problema resolúvel;
esta relação, finalmente, tende e é determinada para a 
resolução do problema. Através da análise cuidada dos 
meios disponíveis e finalidades propostas, o sujeito constrói 
potenciais soluções com vista a um juízo conclusivo. 
(PESSOA, 2001, p. 103-104).

A formação inicial de professores deve possibilitar as condições para que 

possam desenvolver os requisitos necessários para estabelecer uma relação dialógica e 



reflexiva entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica. Assim, refletir sobre 

essa prática desde a experiência da formação inicial é entendido, neste texto, como 

exercício necessário para se compreender os sentidos da prática e, do mesmo modo, 

os sentidos da teoria, no contexto das diversas disciplinas que compõem o currículo 

dos cursos de licenciatura, uma vez que esse exercício proporciona ao futuro 

professor pensar sobre a relação que existe entre as diversas Ciências da Educação e a 

prática pedagógica desenvolvida ao longo dos estágios curriculares supervisionados. 

Isso constitui o que Pessoa (2001) chama de aprender a pensar como professor.

Entretanto, perceber a relação entre prática pedagógica e teorias da educação 

tem sido um dos grandes desafios propostos aos estudantes dos cursos de licenciatura. 

Apesar disso, alguns conseguem responder satisfatoriamente a esse desafio. Todavia, 

a experiência dos cursos de formação inicial de professores tem evidenciado uma falta 

de compreensão por parte de muitos dos estudantes nesse sentido. Mesmo aqueles em 

fase de conclusão da graduação, apesar de terem vivenciado tanto as disciplinas mais 

voltadas para as Ciências da Educação quanto as disciplinas direcionadas para a 

prática pedagógica através dos estágios curriculares supervisionados, ainda assim 

apresentam dificuldades de compreensão no que tange à relação entre teoria e prática.

Apesar dos esforços empreendidos tanto pelos professores formadores quanto 

por muitos dos estudantes, futuros professores, têm-se observado muitas experiências 

infrutíferas no tocante à construção de um conhecimento que articule, a um só tempo, 

os saberes/conhecimentos da prática e os saberes/conhecimentos sobre a prática. Os 

estudantes, durante a experiência da prática pedagógica nos estágios curriculares 

supervisionados, demonstram, na maioria das vezes, certo estranhamento em relação 

aos saberes/conhecimentos ensinados e aprendidos nas diversas disciplinas que se 

propõem a discutir os saberes/conhecimentos sobre a prática.

Não se pode negar que, entre os professores que ministram disciplinas 

voltadas aos saberes/conhecimentos sobre a prática (Ciências da Educação), 

geralmente são poucos os que efetivamente conseguem relacioná-la aos 

saberes/conhecimentos da prática (estágios curriculares supervisionados). Desse 

modo, há também professores que orientam e ministram disciplinas voltadas aos 

saberes/conhecimentos da prática, especificamente as disciplinas de estágios 

curriculares supervisionados, que igualmente apresentam poucas incursões no que se 

refere aos saberes/conhecimentos mais aprofundados acerca das Ciências da 

Educação. 



Tanto num caso como no outro, pode-se atribuir esse desencontro entre teoria 

e prática a motivos diversos, seja por falta de interesse, seja por falta de uma 

formação mais fortalecida no que se refere aos fundamentos teóricos das Ciências da 

Educação, seja ainda por questões curriculares como a alocação das disciplinas de 

estágios curriculares supervisionados, muitas vezes, no final do curso, ou mesmo 

devido à distribuição da carga horária destinar pouco tempo para esse fim. Os motivos 

são diversos e careceriam de uma atenção maior, o que certamente não constitui 

objeto deste texto.

Em outras palavras, falta um exercício contínuo de reflexão por parte de 

professores e estudantes que fomente a compreensão da necessidade de se refletir 

constantemente acerca da docência. Cabe destacar, entretanto, que a docência não é 

uma atividade apenas prática, mas, sim, uma atividade teórico-prática. Todavia, como 

já foi afirmado, a reflexão tem como requisito básico e imprescindível a capacidade 

de flexibilidade, isto é, a abertura para pensar além de uma racionalidade estritamente 

técnica e de uma estritamente prática para atingir o nível de uma racionalidade 

crítico-interpretativa. A reflexividade é pautada no princípio dialético do movimento 

de pensar sobre/na/para a ação e exige do sujeito um pensamento flexível e contínuo. 

Não bastam as habilidades e as estratégias, embora elas sejam muito importantes na 

formação e na atuação do professor. 

Nesse contexto, ressalta-se a importância do exercício da reflexão, não apenas 

por parte dos estudantes das licenciaturas, futuros professores, durante a experiência 

dos estágios curriculares supervisionados, mas também por parte de seus professores. 

Os próprios professores formadores precisam entender e tomar também para si a 

responsabilidade de refletir sobre a relação entre teoria e prática no âmbito dos 

currículos dos cursos de licenciatura. Dessa forma, necessitam refletir sobre as 

possibilidades de fazer com que as Ciências da Educação possam melhor se relacionar 

e melhor fundamentar a prática pedagógica, bem como a prática pedagógica possa 

participar do processo de retroalimentação na construção das teorias educacionais.

Pensar de forma reflexiva no diálogo com a prática significa refletir tanto 

sobre questões relativas à prática pedagógica quanto sobre as concepções teóricas que 

fundamentam e são fundamentadas pela ação do professor reflexivo. Nesse sentido, 

cabe ao estagiário perceber e compreender as formas de condução do processo de 

ensino-aprendizagem de maneira flexível, uma vez que a prática pedagógica é 

marcada por situações ou problemas que não podem, muitas vezes, ser previstos e que 



requerem soluções imediatas por parte do professor. Essa flexibilidade do pensamento 

orienta o estagiário a se descobrir como professor e, do mesmo modo, a aprender a 

pensar como professor.

Nesse momento, é pertinente recorrer, mais uma vez, às contribuições de 

Pessoa (2001), quando se refere à natureza diversa da prática pedagógica e à 

necessidade de o futuro professor adquirir uma aprendizagem igualmente diversa, em 

face das exigências da atividade de ensino.

Tendo em conta que aprender a pensar como professor é também 
aprender a reflectir ou a pensar em situações ou problemas por 
natureza confusos, complexos pouco-estruturados e para os quais 
não há técnicas ou soluções susceptíveis de lhes dar uma ou a mais 
válida das definições e/ou respostas, podemos dizer que o 
desenvolvimento do profissional competente ou do professor 
excelente deverá pressupor uma aprendizagem diversa. (PESSOA, 
2001, p. 207).

Pensar na diversidade de problemas ou situações conflituosas que se 

apresentam ao professor e nas soluções ou respostas exigidas para eles no contexto da 

prática pedagógica requer pensar nas diversas dimensões da aprendizagem do que 

significa ser professor. Nesse contexto, ao se tratar dos aspectos relativos aos saberes 

da prática provenientes ou experimentados nas situações dos estágios curriculares 

supervisionados, cabe destacar que a atividade docente abrange, além das dimensões 

do conteúdo a ser ministrado, das estratégias e das metodologias de condução do 

ensino, também a compreensão dos aspectos relativos às dimensões da afetividade, da 

política, da responsabilidade e da ética.

O conteúdo a ser ministrado precisa ser sempre revisto pelo estagiário antes e 

durante cada aula, tendo em vista as inovações científicas por que passam as diversas 

ciências na contemporaneidade. O estagiário necessita, então, estudar os conteúdos a 

serem ministrados, sanando eventuais dúvidas ou incompreensões de elementos ou 

aspectos importantes relativos aos saberes ensinados. Essa é uma exigência que se 

aplica igualmente aos professores efetivos no exercício da profissão docente.

Ao mesmo tempo em que estuda os conteúdos a serem ministrados, o 

estagiário precisa refletir sobre as estratégias que terão maior êxito no momento da 

prática pedagógica. Essa previsão, feita ao planejar a condução da aula, exige dele um 

esforço reflexivo que tem obrigatoriamente de passar pelos saberes/conhecimentos 

teóricos das Ciências da Educação e pelos saberes/conhecimentos da prática, os quais 

vão, aos poucos, sendo experimentados pelo futuro professor no decorrer dos estágios 



curriculares supervisionados.

Do mesmo modo que a dimensão do conteúdo e a dimensão da forma, o 

estagiário precisa também se ater à compreensão dos aspectos relativos à dimensão da 

afetividade. O processo de ensino-aprendizagem implica a existência de sujeitos que 

ensinam e sujeitos que aprendem. Sendo a docência uma relação entre sujeitos, ela é, 

essencialmente, uma ação humana, carregada de emoções. Assim, o futuro professor 

precisa, desde a formação inicial, refletir sobre a natureza das emoções presentes em 

sala de aula e dar contar de respeitar a diversidade humana que compõe o coletivo de 

sujeitos que constituem a turma de alunos em que se processa sua prática pedagógica.

As relações interpessoais que se dão no contexto da escola, dentro e fora da 

sala de aula, são marcadas pelas emoções ou pela afetividade das pessoas. Nesse 

sentido, o estagiário precisa aprender a lidar com as próprias emoções e com as 

emoções dos estudantes que, por sua vez, precisam aprender a lidar com as emoções 

tanto do professor como dos colegas. Do mesmo modo que a dimensão do conteúdo e 

a dimensão da forma, a dimensão da afetividade tem também implicações no binômio 

sucesso/insucesso no processo de ensino-aprendizagem e, assim, na prática 

pedagógica não só do estagiário, no contexto da formação inicial, mas também do 

professor efetivo, no contexto da docência profissional.

Além das dimensões do conteúdo, da forma e da afetividade, ao futuro 

professor cabe refletir sobre a dimensão política da atividade docente. A dimensão 

política tem implicações no compromisso do estagiário com a prática pedagógica e 

com os desdobramentos dela na vida dos estudantes. O estagiário precisa aprender a 

pensar e a perceber-se como futuro profissional cuja ação repercute na formação de 

pessoas. As escolhas feitas por ele têm desdobramentos nas vidas dos estudantes. Por 

isso, precisa-se aprender a pensar de forma responsável e comprometida com a 

realidade social dos estudantes. Nesse sentido, a dimensão política pode ser entendida 

também como dimensão do compromisso ou da responsabilidade. 

Finalmente, ao lado das dimensões do conteúdo, da forma, da afetividade, da 

política ou do compromisso e da responsabilidade, igualmente importante é a 

dimensão da ética. Essa dimensão diz respeito à atuação do estagiário em relação aos 

estudantes, professores da escola e demais sujeitos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. Entendemos que a ética se localiza no ponto de interface na relação 

entre pessoas, de modo que toca diretamente as questões referentes ao respeito mútuo. 

Essas dimensões são aqui referidas como elementos fundamentais para a 



constituição dos saberes/conhecimentos sobre/na/para a prática pedagógica, tanto do 

estagiário quanto do professor efetivo no exercício da profissão docente.

Ao futuro professor, concordando com Pessoa (2001), portanto, cabe aprender 

a pensar de forma reflexiva e flexível, tendo em vista a diversidade e multiplicidade 

de perspectivas presentes no contexto incerto da prática pedagógica. Aos cursos de 

formação de professores, cabe oferecer aos seus estudantes as condições para essa 

aprendizagem. Concordamos com Dewey (1910), quando defende que o pensamento 

reflexivo é a melhor forma de pensar e que a reflexão requer formação. Do mesmo 

modo, concordamos com Pessoa (2001), quando reforça que a flexibilidade do 

pensamento constitui uma exigência para o desenvolvimento da reflexividade.

A formação inicial de professores constitui uma oportunidade privilegiada de 

se estabelecer uma efetiva relação de cooperação entre teoria e prática em educação. 

É nesse sentido que aqui se defende que os cursos de licenciatura devem promover 

junto aos estudantes, futuros professores, uma sólida e consistente formação em 

relação ao arcabouço de saberes/conhecimentos elaborados com base nas Ciências da 

Educação, cuja natureza teórica fortalece e favorece ao estudante estagiário, no 

âmbito da formação inicial, refletir sobre a prática pedagógica desenvolvida nos 

estágios. 

Os estágios curriculares supervisionados são uma experiência de grande e 

significativa referência na formação inicial dos professores. Além de consistir na 

primeira oportunidade que muitos dos estudantes têm para conhecer a sala de aula a 

partir da perspectiva do professor, consiste também – e principalmente – em um 

momento na formação em que ocorre uma efervescência na construção dos sentidos 

da prática para o futuro professor em face das experiências da formação teórica 

proveniente das tantas disciplinas cursadas ao longo da graduação.

A sala de aula é para o estagiário o espaço de expressão de sua compreensão 

acerca do saber/fazer do professor numa dimensão individual e subjetiva, tanto no que 

diz respeito ao campo metodológico, na forma como organiza e desenvolve o 

processo de ensino-aprendizagem, quanto no que se refere às reflexões que faz 

sobre/na/para a sua própria prática pedagógica. A sala de aula é, desse modo, o lócus 

por excelência para que ele possa sentir-se professor. 

Assim, os estágios curriculares supervisionados são para o estudante estagiário 

o campo em que ele pode compreender as relações que se estabelecem entre o pensar 

e o fazer pedagógico, tecendo e produzindo os sentidos que atribui à relação entre os 



saberes das Ciências da Educação e da prática pedagógica enquanto elementos 

organizadores na construção do saber/fazer docente no momento do estágio. Nesse 

contexto, o estudante estagiário produz, portanto, um conhecimento acerca do que é 

ser professor; conhecimento este que não está escrito ou publicado, dada a sua 

dimensão subjetiva, mas que está circunscrito em sua prática pedagógica na situação 

da realização dos estágios curriculares supervisionados e na situação da prática 

docente profissional, quando se tornar professor efetivo. 

Esse conhecimento circunscrito, pessoal e subjetivo é sempre acrescido e 

amadurecido na medida em que o sujeito se dispõe a exercer quotidianamente e de 

forma flexível o movimento dialético da reflexão sobre/na/para a prática pedagógica. 

Aqui se parte do princípio de que a atividade do professor implica a capacidade de 

pensar e de refletir sobre/na/para a prática pedagógica. 

Nessa perspectiva, as experiências dos estágios curriculares supervisionados 

devem ser entendidas tanto pelos professores formadores de professores quanto pelos 

futuros professores como um momento de síntese no processo formativo. Aos 

primeiros cabe, sobretudo, a responsabilidade de refletir sobre os currículos das 

diversas licenciaturas, focalizando, nesse contexto, as possibilidades que estão sendo 

criadas para que os futuros professores construam, articulem e relacionem, desde a 

formação inicial, os saberes/conhecimentos das Ciências da Educação com os 

saberes/conhecimentos sobre/na/para a prática pedagógica. Aos estudantes cabe o 

compromisso e o desafio de construir as suas experiências formativas na perspectiva 

da reflexividade a fim de que possam (a partir da formação inicial, mas tendo em vista 

a formação continuada) perceber as possibilidades de a teoria alimentar a prática 

pedagógica e, do mesmo modo, de a prática pedagógica fazer com que as teorias 

sejam repensadas em face das problemáticas que se manifestam no contexto do 

processo de ensino-aprendizagem. 

A seguir, apresentamos a nossa análise sobre as teorizações das estudantes 

sobre a teoria e a prática na formação do pedagogo. Para essa análise, tomamos como 

ponto de partida os relatórios feitos por elas sobre os estágios supervisionados.



6 TEORIZAÇÕES DAS ESTUDANTES SOBRE A RELAÇÃO TEORIA E 
PRÁTICA NA FORMACÃO DO PEDAGOGO

Analisamos, neste capítulo, as produções das estudantes sistematizadas nos 

relatórios de estágio curricular supervisionado do curso de Pedagogia, visando a 

identificar e a analisar como elas atribuem sentidos às experiências que dão 

materialidade à relação entre os conhecimentos teórico-práticos das Ciências da 

Educação e os conhecimentos da prática pedagógica. Para essa análise, foram 

utilizados seis relatórios referentes ao último estágio desenvolvido pelas estudantes, 

ou seja, o estágio que se dá durante a disciplina Práticas Pedagógicas das Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental.

É importante salientar que estão previstos no projeto pedagógico do curso três 

estágios curriculares, contabilizando a carga horária total de 405 horas de formação. 

O estágio matéria dos relatórios analisados é realizado no oitavo e último semestre do 

curso, enquanto os outros dois estágios anteriores (Práticas das Matérias Pedagógicas 

e Práxis Educativas) (Anexo único) são realizados no sexto e sétimo semestres, 

respectivamente. No caso das seis estudantes envolvidas neste estudo, elas 

desenvolveram os dois primeiros estágios no sétimo semestre e o terceiro estágio no 

oitavo semestre letivo.

Nesse sentido, escolhemos analisar os relatórios do último estágio curricular 

supervisionado por entendermos que contêm informações produzidas em um 

momento no qual as estudantes já haviam passado por todo o processo formativo do 

curso de Pedagogia, tanto pelas disciplinas voltadas para o estudo das Ciências da 

Educação quanto por aquelas direcionadas ao estudo das práticas pedagógicas. 

Desse modo, apresentamos, a seguir, as análises dos seis relatórios de estágio 

curricular supervisionado, organizadas em quatro eixos indicadores: relatos das 

trajetórias de formação e de vida; os espaços de desenvolvimento da prática 

pedagógica; as relações com a realidade, com a prática e com o desenvolvimento da 

docência; e a importância dos estágios para a formação do pedagogo. 

6.1 TRAJETÓRIAS DE FORMAÇÃO E DE VIDA: RELAÇÕES COM O 



TORNAR-SE PROFESSOR/PEDAGOGO

A análise dos relatórios das estagiárias nos mostra uma preocupação das 

estudantes em apresentar uma ampla e detalhada descrição do processo de formação 

acadêmica, destacando vários elementos de suas trajetórias escolares. Somente depois 

desse registro histórico sobre a formação acadêmica e da vida pessoal é que se 

apresentam os elementos referentes ao estágio propriamente dito.

 Esse cuidado revela, mais uma vez, a preocupação em descrever a história da 

formação acadêmica, enredada à história pessoal como um todo. Essa preocupação 

está ancorada no entendimento de que a história de vida em geral tem implicações nas 

escolhas que o sujeito faz ao longo do processo de formação profissional, como 

pudemos constatar nas diversas vezes em que atuamos como professor de estágio no 

curso de Pedagogia da UESB.

Embora a história de vida, como referida por autores como Josso (2002) e 

Souza (2006), não seja o foco de nossos estudos, dado o teor dos relatórios de estágio 

analisados, referimo-nos à história de vida como elemento que ajuda as estudantes a 

darem sentidos aos seus percursos de formação. Nos relatórios, aparece fortemente a 

relação entre história de vida, história de formação e os sentidos que são construídos 

pelas estudantes sobre o que se tornaram como pessoas e como acadêmicas, futuras 

pedagogas.

Nessa perspectiva, recorremos a Haguette (2001), quando destaca que, do 

ponto de visto do pesquisador, a história de vida, mais do que qualquer outra técnica 

de produção de informação, excetuando-se talvez a observação participante, é aquela 

capaz de dar sentido à noção de processo. Então, entendemos esse processo formativo 

como em movimento que requer, portanto, uma compreensão da vida das alunas 

envolvidas. É dessa maneira que focalizamos os sentidos que as estudantes estagiárias 

atribuem à relação entre Ciências da Educação e prática pedagógica no processo de 

sua formação acadêmica a partir do ponto de vista de cada uma delas, ou seja, da 

perspectiva de quem vivencia, no âmbito de suas histórias de vida; não apenas por 

meio de teorizações e práticas, mas também de suposições, medos, anseios, pressões, 

impressões, constrangimentos etc.

Bosi (1994), compartilhando a mesma visão de Haguette, considera que o que 

nos interessa quando trabalhamos com história de vida é a narrativa da vida de cada 

um, da maneira como cada sujeito a reconstrói e do modo como pretende que seja a 



vida assim narrada. 

Assim, as estudantes estagiárias apresentam suas histórias pessoais 

entrelaçadas com suas histórias de vida acadêmica, denotando os sentidos que elas 

possuem para as experiências de formação e, do mesmo modo, evidenciando também 

os sentidos que as experiências têm para as histórias de vida. 

Desse modo, ao relacionar a formação acadêmica com sua história pessoal 

extraescolar, Lucilene destaca que a “educação é um processo formativo que não 

acontece exclusivamente na escola, mas também em outros ambientes”. Nesse 

momento, ela registra o sentido do incentivo de amigos e familiares, considerados por 

ela como elementos pertencentes à vida extraescolar, mas que tiveram importância 

significativa para a sua formação.

Milleide também ressalta a importância da família em seu percurso de 

formação pessoal ao registrar a participação de seu irmão mais velho como parceiro e 

incentivador de seus estudos, ajudando-lhe a perceber os sentidos dos estudos para si 

a partir do sentido que o irmão atribuía a eles. 

Mayra se refere à trajetória de sua formação relacionando-a às experiências 

formativas como elementos decisivos para as escolhas que fez na sua vida acadêmica 

atual:

Nos meus doze anos de vida na escola nunca tive problemas, fui 
uma aluna normal, até “CDF”, como se costuma falar. [...] Foi a 
melhor fase da minha vida, pelo menos até hoje: todos os meus 
amigos estudavam lá e os professores eram bons, na medida do 
possível. Acho que por estar estudando para me formar professora, 
hoje consigo fazer uma avaliação mais detalhada de cada professor 
que eu tive [...]. Foram eles que contribuíram de forma significativa 
para minha formação, mesmo com algumas exceções. (Relatório de 
Mayra, 2008, p. 5).

Mayra destaca a importância dos próprios professores como sujeitos que 

contribuem para a formação de sentidos tanto para nossas vidas pessoais quanto para 

as escolhas no percurso de formação profissional.

Do mesmo modo, Mariana ressalta a influência de seus professores da 

educação básica no processo de produção de sentidos da educação para a sua vida 

pessoal. Assim, relata uma situação em que uma professora dizia que ela era muito 

“sonsa” e que precisava amadurecer. Mariana afirma que ficou muito triste naquele 



momento e que atualmente ela entende essa posição da professora frente a uma 

criança como sendo uma atitude que demonstrava algum despreparo profissional, 

posto que representou uma ofensa e uma falta de ética. Ressalta, ainda, seu 

entendimento de que um professor, ao se referir ou se dirigir a um aluno, 

independentemente de qual seja a sua idade, precisa ter uma atitude ética. Nessa 

perspectiva, recorre a Freire (1997), quando ele aborda o ensino da ética e da moral, 

registrando que “se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não 

pode dar-se alheio à formação moral do educando. Educar é substantivamente 

formar”. (FREIRE, 1996, citado no Relatório de Marina, 2008, p. 13).

Rosângela afirma, para explicar as escolhas feitas no que diz respeito a se 

tornar professor, as experiências que teve em sua vida religiosa.

Analisando uma experiência com sala de aula durante algum tempo 
como auxiliar de uma professora da escola bíblica dominical em 
uma igreja evangélica, da qual faço parte, tendo por algumas vezes 
de assumi-la na ausência da professora. (Relatório de Rosângela, 
2008, p. 7).

Ressalvadas as especificidades da função religiosa da escola bíblica a que se 

refere Rosângela, ela registra essa experiência de sua trajetória de vida como algo 

marcante para seu processo formativo, uma vez que entende que foi a partir de então 

que ela começou a se sentir professora.

Anita traz para discussão a influência dos pais no seu percurso formativo: 

Um dos maiores fatores que provocaram a mudança de minha 
família para a zona urbana foi o acesso à educação. Os meus pais 
sempre tiveram grande preocupação com a nossa educação. 
Encaravam-na como forma de crescimento, de transformação. 
Ainda me lembro das palavras de meu pai, hoje falecido, “podem 
tirar muitas coisas de você, mas o conhecimento é algo que não vão 
conseguir tirar”. (Relatório de Anita, 2008, p. 7).

  

Ressaltamos, assim, a influência de pessoas e experiências de vida no processo 

de escolhas que as estudantes fizeram no que diz respeito à formação profissional em 

nível superior. Tornar-se professor apresenta raízes nos percursos formativos e de 

vida que conduzem ou influenciam as decisões que cada uma das estudantes tomou ao 



longo de suas histórias pessoais. Estão presentes de forma incisiva as relações 

familiares e o valor que tem a educação para as famílias em geral e para aquelas 

estudantes advindas das camadas economicamente excluídas da população. Outras 

relações importantes dizem respeito às experiências escolares e com os professores da 

infância e da adolescência.

Como já mencionado, apoiado em discussões feitas por Charlot (2000), a 

noção de sentido está intimamente relacionada à ideia de subjetividade, uma vez que 

ele é percebido sob o olhar de algum sujeito. Nessa perspectiva, entendemos que os 

sentidos que vão sendo atribuídos por cada estudante a sua própria formação, ao 

longo de suas trajetórias de formação e de vida, têm fortes implicações na construção 

dos sentidos que ele próprio futuramente vai atribuir ao “tornar-se professor ou sentir-

se professor”. Do mesmo modo, acreditamos que os sentidos que a própria história 

possibilita construir são decisivos nas escolhas profissionais feitas no momento de 

optar por um curso de formação de professores (licenciatura) no momento de se 

inscrever no vestibular, nesse caso o curso de Pedagogia. 

Ao abordarmos nesta discussão as histórias pessoais das estudantes, 

destacamos a compreensão de que as relações que vão sendo travadas ao longo de 

seus percursos de vida são marcadas por impressões que se constituem elementos que 

se tornam um grande legado de suas relações familiares, escolares, entre outras. 

Destacamos também a importância das trajetórias de vida e de formação nesse 

processo de produção e atribuição de sentidos. Muitos dos sentidos que são atribuídos 

à relação entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica são decorrentes de 

sentidos anteriores já presentes nas trajetórias de vida e de formação das estudantes 

participantes deste estudo. 

Se confrontarmos um pouco as trajetórias de vida e de formação de cada uma 

das estudantes participantes desta pesquisa com aquilo que responderam quando 

provocadas a citar conteúdos de disciplinas estudadas e as obras citadas nos relatórios 

de estágio, percebemos que a atribuição de sentidos que elas dão à relação entre as 

Ciências da Educação e a prática pedagógica está associada aos sentidos que elas 

construíram para o ser professor ao longo de suas trajetórias de vida e de formação.



QUADRO 2

Trajetória de vida e de formação e as disciplinas de Ciências da Educação estudadas 
no curso de Pedagogia

ALUNAS FRAGMENTOS DAS TRAJETÓRIAS DE VIDA E DE FORMAÇÃO DISCIPLINAS

ROSÂNGEL
A

No ensino superior, ela pretendia ingressar no curso de Psicologia, mas, como se tratava de 
um curso que na cidade só existia nas faculdades privadas, e por falta de condições 
financeiras, ela entrou para a universidade pública em um curso que não era de sua 
preferência na terceira tentativa de vestibular, tendo já passado dois anos desde a conclusão 
do ensino médio. Afirma que o curso de Pedagogia é bom, mas não pretende atuar 
profissionalmente na área e que escolheu fazê-lo porque não tinha condições financeiras 
para cursar o que queria. Destaca, no entanto, que o fato de cursar Pedagogia pode ser 
entendido como uma oportunidade de ter no seu currículo um título de nível superior, 
proporcionando-lhe a participação em concursos públicos de outras áreas que exijam apenas 
curso superior.

Não se lembra de 
conteúdo de nenhuma das 
disciplinas citadas.

LUCILENE
Optou pelo curso de Pedagogia por ter afinidade. Considera que cursar Pedagogia é uma 
coisa muito importante. Afirma que está parcialmente satisfeita por estar concluindo o curso 
de Pedagogia, pois, apesar de gostar do curso e de reconhecer que ele oferece perspectivas 
de um futuro profissional melhor, declara não se sentir bem preparada.

Lembra-se de conteúdo de 
Psicologia da Educação;
não se lembra de conteúdo 
de Sociologia da 
Educação, Filosofia da 
Educação, História da 
Educação e Estrutura e 
Funcionamento da 
Educação Básica.

MARIANA
Sempre gostou de estudar e de tirar boas notas nas avaliações escolares. Quando ingressou 
no ensino superior, não sabia ao certo do que se tratava a Pedagogia, sabia apenas que dizia 
respeito à educação. Considera que cursar Pedagogia é uma coisa muito importante, mas 
nunca havia sonhado em ser professora. Afirma que está satisfeita por estar concluindo o 
curso de Pedagogia, pois entende que lhe oferece perspectivas de um futuro profissional 
melhor.

Lembra-se de conteúdo de 
Psicologia da Educação, 
Sociologia da Educação e 
Estrutura e 
Funcionamento da 
Educação Básica;
não se lembra de conteúdo 
de Filosofia da Educação 
e História da Educação.

MAYRA
No ensino médio, estudou o curso de Formação Geral e não o Magistério, mas afirma ter se 
arrependido por isso. O curso de Pedagogia era sua opção efetiva para ingresso no ensino 
superior, embora não tenha se dedicado muito. Considera que cursar Pedagogia é uma coisa 
muito importante. Afirma que está satisfeita por estar concluindo o curso de Pedagogia, pois 
entende que lhe oferece perspectivas de um futuro profissional melhor.

Lembra-se de conteúdo de 
Psicologia da Educação, 
Sociologia da Educação e 
Estrutura e 
Funcionamento da 
Educação Básica;
não se lembra de conteúdo 
de Filosofia da Educação 
e História da Educação.

MILLEIDE
Considera que cursar Pedagogia é uma coisa muito importante. Afirma que está insatisfeita 
por estar concluindo o curso de Pedagogia. Destaca que sempre quis atuar profissionalmente 
na área de educação.

Lembra-se de conteúdo de 
todas as disciplinas 
citadas.

ANITA
No ensino médio cursou Magistério. Nunca tinha pretendido cursar o ensino superior, de 
modo que prestou o vestibular sem muita pretensão e sem se dedicar muito. No entanto, 
considera que cursar Pedagogia é uma coisa muito importante. Afirma que está satisfeita por 
estar concluindo o curso de Pedagogia, pois entende que lhe oferece perspectivas de um 
futuro profissional melhor. Afirma, ainda, que estudar Pedagogia serviu também para ajudá-
la a enfrentar sua timidez e mudar o seu modo de ser e de pensar, que eram, segundo ela, 
muito restritos tempos antes de ingressar em Pedagogia.

Lembra-se de conteúdo de 
Psicologia da Educação e 
Estrutura e 
Funcionamento da 
Educação Básica;
não se lembra de conteúdo 
de Sociologia da 
Educação, Filosofia da 
Educação e História da 
Educação.

A análise do Quadro 2 evidencia que, se por um lado Rosângela não consegue 

se lembrar de nenhum conteúdo de nenhuma disciplina do curso de pedagogia, por 

outro lado ela nunca quis ser professora. Durante as conversas interativo-

provocativas, ela afirma que pretendia cursar Psicologia e que, por falta de condições 

financeiras para se manter em outra cidade onde poderia cursá-lo, acabou ingressando 



no curso de Pedagogia apenas para ter um diploma de nível superior.

Milleide apresenta nas conversas interativo-provocativas, com facilidade, 

conteúdos de todas as disciplinas listadas. Isso coaduna com seu desejo inicial, pois 

ela também afirma que sempre quis atuar profissionalmente na área de educação.

Lucilene afirma que está parcialmente satisfeita por estar concluindo o curso 

de Pedagogia, pois, apesar de gostar do curso e de reconhecer que ele oferece 

perspectivas de um futuro profissional melhor, diz não se sentir bem preparada. 

Provocada a citar conteúdos de disciplinas estudadas, Lucilene consegue se lembrar 

apenas de alguns conteúdos e de somente duas disciplinas.

Mariana não apresenta consistência no que se refere à clareza sobre o seu 

desejo de ser professora/pedagoga, embora afirme se sentir satisfeita por estar 

concluindo o curso de Pedagogia, pois entende que lhe oferece perspectivas de um 

futuro profissional melhor. Todavia, mostrando sua incerteza acerca do curso, declara 

que considera que cursar Pedagogia é uma coisa muito importante, mas nunca havia 

sonhado em ser professora. Além disso, quando ingressou no ensino superior, não 

sabia ao certo do que se tratava a Pedagogia, sabia apenas que dizia respeito à 

educação.

Mayra, embora declare que sua opção era mesmo ingressar no curso de 

Pedagogia, afirma também que não se dedicou muito ao curso. 

 Anita afirma que nunca tinha pretendido cursar o ensino superior, de modo 

que prestou o vestibular sem muita pretensão e sem se dedicar muito. Além disso, não 

se percebe, durante as conversas interativo-provocativas, interesse em ser professora 

ou em atuar na área de educação de alguma forma. O que se evidencia em suas 

declarações é que estudar Pedagogia serviu também para ajudá-la a enfrentar sua 

timidez e mudar o seu modo de ser e de pensar, que eram, segundo ela, muito restritos 

tempos antes de ingressar em Pedagogia.

De modo geral, consideramos que aquelas estudantes, cujas trajetórias de vida 

e de formação, em sua desejabilidade, apontavam para uma escolha futura no campo 

da educação, apresentaram maior clareza do entendimento da importância do curso e 

da necessidade de se dedicar um pouco mais a ele. 

Nessa perspectiva, ressaltamos, desse modo, que a atribuição de sentidos pelas 

estudantes à relação entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica na situação 

dos estágios curriculares supervisionados tem uma correlação direta com as suas 

trajetórias de vida e de formação.



Assim, os sentidos que são construídos nas relações estabelecidas durante toda 

a vida de cada sujeito têm relações com outros sujeitos, posição que coaduna com o 

pensamento de Leontiev (2004), quando afirma que as possibilidades da subjetividade 

não apresentam origem na subjetividade do indivíduo, mas sim nas relações sociais 

em que a sua atividade está inserida. 

Nessa mesma perspectiva, além das relações entre as pessoas, recorrendo a 

Boavida e Amado (2006), ressaltamos a importância dos contextos sociais e culturais 

em que vivem as pessoas como outro elemento que também influencia no processo de 

construção de sentidos. Os contextos nos quais as pessoas vivem são marcados por 

elementos que se articulam permanentemente com as realidades complexas e, desse 

modo, constituem o lócus de produção de sentidos pelos sujeitos neles inseridos.

6.2 ESPAÇOS/TEMPOS DE DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA

As escolas em que são realizados os estágios curriculares supervisionados do 

curso de Pedagogia da UESB integram a rede pública do município de Vitória da 

Conquista, com algumas exceções para escolas de outros municípios vizinhos. A 

experiência como professor da disciplina Prática Pedagógica nas Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental tem nos permitido conhecer a precariedade da estrutura física de 

algumas escolas. No entanto, há muitos casos de escolas públicas com uma estrutura 

física bastante satisfatória, tanto na nossa visão quanto na perspectiva de professores 

da educação básica com os quais temos travado diálogos nos espaços/tempos de 

acompanhamento e supervisão dos estágios.

Após a apresentação de suas histórias de formação, as estudantes se voltam 

para uma descrição detalhada da estrutura física e administrativa das escolas onde 

realizaram os estágios. Para tanto, elas utilizam informações produzidas durante as 

duas primeiras fases do estágio, sendo denominadas de fase de estágio de observação 

e fase de estágio de coparticipação. Embora os estágios possam ocorrer de forma a 

alocar mais de um estudante em uma mesma escola, coincidentemente, cada uma das 

estagiárias participantes deste estudo realizou seus estágios em escolas diferentes.

Assim, Mayra descreve a rotina de funcionamento da escola, dando destaque 

para o planejamento feito semanalmente pelos professores em horário já estabelecido 



em seu calendário de atividades.

Mariana, ao fazer uma descrição detalhada da estrutura física e administrativa 

da escola onde realizou o estágio, destaca a importância de ter conhecido a rotina de 

funcionamento da escola para que ela pudesse organizar e desenvolver a fase mais 

prolongada do estágio, a fase denominada de regência de classe.

Nesse aspecto específico da estrutura física, Milleide registra o nível de 

precariedade das instalações da escola. Trata-se de uma escola localizada em um 

bairro próximo ao centro da cidade, onde residem pessoas de classe média. Todavia, a 

escola atende a uma parcela da população econômica e socialmente desfavorecida que 

se desloca de um bairro vizinho, muito conhecido na cidade pelo alto índice de 

violência. 

Assim, Milleide destaca a dificuldade para desenvolver seu estágio em uma 

escola com instalações precárias, cujos sanitários ficavam trancados com cadeado, 

impedindo o acesso dos estudantes. Ela registra que uma criança se machucou e ficou 

sangrando até o final da aula sem poder se lavar porque os sanitários estavam 

trancados. 

Existe um pensamento corrente entre os alunos do curso de que encontrarão 

uma escola com uma estrutura física e didático-pedagógica ideal, embora suas 

experiências demonstrem exatamente o contrário. Entendemos ser esse um aspecto 

pertinente, tendo em vista que toca diretamente a formação do pedagogo no 

enfrentamento dos problemas que envolvem as condições de trabalho dos 

profissionais da educação. 

Milleide não é a única do total de seis estudantes que se deparou com uma 

situação de precariedade das condições de trabalho docente. Presenciamos, no 

quotidiano de nossa prática pedagógica no âmbito do curso de Pedagogia da UESB, 

que outros estudantes também apresentam uma noção idealizada de escola básica que 

é, muitas vezes, bastante diferente da escola pública real que temos na região. Durante 

o curso, muitas oportunidades são oferecidas aos estudantes, através das diversas 

disciplinas, para conhecerem a escola básica real. Mesmo assim, muitos deles não 

conseguem se apropriar da realidade, no que se refere ao entendimento do contexto 

em que se inserem as escolas campo de realização dos estágios, quando deixam de 

focalizar a dimensão social e cultural, bem como as próprias condições de trabalho do 

professor da educação básica, especialmente aqueles que atuam na escola pública. 

Dessa forma, ficam as indagações acerca dos motivos desse fenômeno: se esse fato 



acontece porque há algum problema de organização e orientação por parte dos 

professores que atuam no curso de Pedagogia em relação às atividades previstas para 

serem realizadas pelos estudantes – ou com a participação deles –, quando precisam ir 

à escola básica, seja para coletar dados para algum estudo, seja nas ocasiões de aulas 

práticas de alguma disciplina.

Outro aspecto abordado por Milleide que a deixou indignada se refere à falta 

de gestão dos recursos humanos por parte do poder público na área de educação. 

Segundo a estagiária, os profissionais da educação que atuam na escola não recebem 

nenhum tipo de exigência ou cobrança da Secretaria de Educação, nem mesmo da 

sociedade. Em seu relatório, registra que os profissionais daquela escola se 

preocupam pouco ou quase nada com a qualidade da escolarização. A estagiária 

afirma sua indignação, posto que ela esteve na escola por todo o período de realização 

do estágio e tudo que ela observou de errado, como os sanitários trancados, é visto 

como natural por todos, de modo que ninguém faz nada para mudar, nem mesmo fala 

sobre o assunto. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que não são oferecidas boas 

condições de trabalho, não são cobrados os resultados desse trabalho pedagógico 

quanto à aprendizagem dos alunos. De fato, no contexto em que ocorre a 

escolarização em muitas escolas, não haveria respaldo para se esperar resultados 

satisfatórios no que diz respeito a essa aprendizagem. 

Não é de se estranhar a indignação da estudante Milleide, uma vez que na 

experiência que temos como professor que atua em disciplinas de estágio realizamos 

inúmeras visitas a diversas escolas na região. Essas visitas nos mostraram uma grande 

quantidade de escolas com pouca ou nenhuma possibilidade de ser chamada de 

escola, pois não ofereciam as condições de infraestrutura e de recursos didático-

pedagógicos necessários ao desenvolvimento de uma prática pedagógica de 

qualidade. Quanto ao envolvimento dos profissionais da educação, vê-se que há 

muitos que não se comprometem e que não são poucos os que atuam na área de 

educação por falta de oportunidade de trabalho em outras áreas.

A organização da escola, no tocante à estrutura física, à rotina do trabalho 

pedagógico e às condições de trabalho docente como um todo, é bastante importante 

para a garantia da qualidade social da educação e está relacionada à formação inicial e 

continuada do professor. Os estudantes dos cursos de licenciatura, em geral, 

constroem sentidos muito negativos sobre o trabalho docente. Os professores atuantes 

nas escolas reforçam esse entendimento no momento dos estágios curriculares 



supervisionados, na medida em que evidenciam uma prática marcada pela 

precariedade das condições de atuação profissional. Essa perspectiva faz com que o 

licenciando enalteça os sentidos negativos sobre a prática pedagógica e a profissão 

docente.

Assim, acreditamos que os espaços/tempos de desenvolvimento da prática, 

relacionados à rotina das atividades da escola, às condições de vida dos alunos e à 

precariedade das condições de trabalho, são determinantes para a produção de 

sentidos pelos estudantes acerca da profissão do pedagogo.

Nesse contexto, o que as estudantes fazem é um exercício de reflexão sobre a 

própria prática pedagógica, o que é, em nosso entendimento, uma ruptura com a 

prática pedagógica rotineira em que o professor não questiona nem seu ato de ensinar, 

nem as bases que a inspiram e lhe dão fundamentação teórica, conforme critica 

Rodríguez Marcos (2002, 2005, 2006). Essa reflexão, do mesmo modo, contrapõe-se 

à prática pedagógica pautada na imitação de bons modelos ou bons professores, 

conforme Pimenta (2005), ou prática pedagógica imitativa ou reiterativa, se 

pensarmos a partir de Vázquez (1977). 

Diferentemente da prática pedagógica rotineira, imitativa ou reiterativa, em 

que as ações são repetidas seguindo sempre uma mesma lógica circular e um mesmo 

caminho com roteiros fixos, a prática pedagógica reflexiva funciona, segundo 

Rodríguez Marcos (2002, 2005, 2006), como uma espiral. A prática pedagógica, na 

perspectiva da espiral, conforme Rodríguez Marcos (2002, 2005, 2006), funciona de 

modo que o professor possa desenvolver processos de reflexão sobre sua própria 

prática, tomando como referências toda a teoria que o professor aprendeu e construiu 

ao longo de sua formação inicial e continuada.

Enrolado en una espiral continua de reflexión-acción-reflexión, el 
profesor puede descubrir las inconsistencias de su propia práctica a 
la luz de la teoría, pero descubre también múltiples problemas para 
los que la teoría no le ofrece soluciones predeterminadas; problemas 
que, sin embargo, la vida diaria del aula le obliga a solventar. 
(RODRÍGUEZ MARCOS, 2005, p. 19).

Desse modo, o futuro professor, na experiência dos estágios curriculares 

supervisionados, e assim também os professores em sua prática pedagógica 

profissional podem, seguindo o modelo reflexivo da espiral referido por Rodríguez 

Marcos (2002, 2005, 2006), sempre retomar a prática. Essa retomada não é para 



repeti-la, mas para repensá-la, alterá-la naquilo que entender ser necessário modificar, 

tendo em vista o seu constante aperfeiçoamento.

Pensar sobre a prática pedagógica na perspectiva da reflexividade significa 

romper com a lógica circular. Na perspectiva circular, a prática pedagógica funciona 

de modo repetitivo, uma vez que não é feito um exercício de pensar sobre a própria 

prática. Assim, o professor ou o estagiário perde a oportunidade de perceber o que 

existe de positivo e de negativo em sua própria prática. Por isso, deixa tanto de 

reforçar o que há de bom, operando melhorias, quanto de corrigir as eventuais falhas 

existentes.

Como já foi mencionado, refletir sobre a própria prática pedagógica não 

significa refletir apenas na lógica da racionalidade técnica do como operacionalizar as 

aulas, mas essencialmente pela racionalidade prática e pela racionalidade crítica. 

(SCHÖN, 1983, 1992; RODRÍGUEZ MARCOS, 2002, 2005, 2006; VAN MANEN, 

1998). A reflexão, por se dar na perspectiva da espiral, possibilita (e também requer) 

um movimento contínuo e dialético de ação-reflexão-ação, uma vez que é refletir 

sobre a ação tendo em vista a própria ação (prática). É, portanto, o refletir 

sobre/na/para a prática, isto é, refletir sobre a prática já realizada, refletir durante a 

realização da prática e para a realização da próxima prática pedagógica.

A esse respeito, Rodríguez Marcos (2002, 2005, 2006) pondera que qualquer 

que seja o foco da reflexão (antes, durante ou depois) é preciso perceber que ela 

depende do tipo de lente que se utiliza para observar o ensino e os profissionais que a 

ele se dedicam. A esses tipos de lente, partindo da leitura de Schön (1983, 1992) e de 

Van Manen (1998), Rodríguez Marcos (2002, 2005, 2006) chama de paradigmas e os 

classifica em três.

O primeiro paradigma é o da racionalidade técnica, própria dos modelos 

positivistas. Essa racionalidade, segundo Schön (1983, 1992), Rodríguez Marcos 

(2002, 2005, 2006) e Van Manen (1998), concebe o ensino como atividade técnica, 

caracterizada por um conjunto de destrezas mais ou menos fechado, isto é, como uma 

ciência aplicada.

O ensino a partir da racionalidade técnica tem em vista a relação entre causa e 

efeito. Desse modo, ensinar pressupõe ter domínio de técnicas que garantam a 

eficácia dos resultados. Não se quer aqui negar a importância da técnica, pois ela é 

necessária tanto para o ensino quanto para o desenvolvimento de qualquer ciência. 

Todavia, entendida como elemento mais importante do processo de ensino-



aprendizagem, a racionalidade técnica deixa de levar em conta os diversos aspectos 

subjetivos e contextuais que permeiam e que fazem parte de qualquer prática 

pedagógica.

O segundo paradigma, de acordo com Schön (1983, 1992), Rodríguez Marcos 

(2002, 2005, 2006) e Van Manen (1998), é o da racionalidade prática, que concebe o 

ensino como uma atividade orientada para o bem e para a moral, o que requer do 

professores e estagiários focalizar em sua prática pedagógica os fins educativos.

Entretanto, do mesmo modo que a racionalidade técnica, ao se pensar a 

realidade a partir da racionalidade prática, não se pode esquecer que a realidade 

quotidiana é permeada por diversos aspectos que dizem respeito à subjetividade e à 

contextualidade. Assim, ao se olhar para o ensino a partir da racionalidade prática, 

precisa-se entender que na realidade subjetiva e contextual há diversas compreensões 

para a moral, o bem, a justiça, a honestidade, a integridade etc. Desse modo, o ensino 

deveria se pautar, antes de tudo, em critérios de natureza ética, uma vez que o 

entendimento do que seja bom ou ruim, do que seja certo ou errado é subjetivo, 

conjuntural e cultural.

O terceiro paradigma apresentado por Schön (1983, 1992), Rodríguez Marcos 

(2002, 2005, 2006) e Van Manen (1998) é o da racionalidade crítica ou 

interpretativa. Na perspectiva da racionalidade crítica ou interpretativa, uma ação de 

um professor ou estagiário pode ser corrigida desde que essa ação seja refletida. A 

reflexão da ação, no entendimento de Rodríguez Marcos, incorpora a dimensão 

política, uma vez que pretende orientar o pensamento e a ação do professor e do 

estagiário a fazer mudança social em função de um mundo mais justo e democrático. 

Sobre essa questão, pontualmente Rodríguez Marcos (2005) assim se posiciona:

Cuando la lente que nos colocamos es la del denominado paradigma 
crítico la educación, la enseñanza, el currículo y la formación del 
profesorado se perciben como elementos con un fuerte contenido 
político de cara a la construcción de una sociedad más justa y 
democrática. (RODRÍGUEZ MARCOS, 2005, p. 23).

Nesse ponto, é pertinente retomar a ideia da reflexão já mencionada, entendida 

a partir da lógica do movimento contínuo e dialético sobre/na/para a prática, em que o 

ato de refletir a prática pedagógica implica o debruçar-se sobre essa própria prática –

tanto aquela já realizada quanto a prática em processo de realização, e, do mesmo 



modo, também a prática futura. Essa ideia reforça o entendimento já explicitado da 

reflexão sobre/na/para a prática. Esse é, sem dúvida, o propósito da atividade didática 

realizada pelas estudantes do curso de Pedagogia ao elaborar os relatórios de estágios 

curriculares supervisionados.

Entendemos que a reflexão na perspectiva da racionalidade crítica ou 

interpretativa reconhece especificidades advindas tanto da subjetividade dos atores 

envolvidos no processo de ensino quanto das variáveis de natureza conjuntural e 

cultural que caracterizam uns contextos diferentemente de outros.

Sendo assim, a reflexão sobre/na/para a prática pedagógica exige voltar-se 

sobre as experiências, no âmbito da fundamentação ou aportes teóricos que 

fundamentam a prática, e sobre a própria experiência da prática, seja a prática 

pedagógica nos estágios curriculares supervisionados, para o caso da formação inicial, 

seja a prática pedagógica profissional, para o caso da formação continuada.

Desse confronto entre fundamentação teórica e experiência prática, em 

consonância com a lógica da reflexividade, resultará um entendimento que, além de 

ser um conhecimento modificado sobre a própria prática pedagógica, é também um 

conhecimento modificante ou modificador dessa mesma prática. É, portanto, algo 

transformado e transformador, uma vez que leva em conta no processo de reflexão 

sobre si e sobre/na/para a sua prática não só elementos da prática stricto sensu, mas 

também questões de abrangência política, social, econômica, cultural e afetiva.

Nessa perspectiva, para além da racionalidade técnica e da racionalidade 

prática, o processo de reflexão perpassa, de forma crítica e reflexiva, por questões que 

dizem respeito às relações de poder em sala de aula, na escola e na sociedade como 

um todo; questões que tocam o currículo e as implicações deste para e pela vida dos 

estudantes e do professor.

Diversos estudiosos, como Freire (1977, 1987, 1992, 1996), Giroux (1997), 

Gramsci (1989, 1991, 1995), entre outros, compreendem o ensino a partir desse 

paradigma crítico-interpretativo. Para esses autores, a prática pedagógica constitui 

uma oportunidade para o educador (profissional ou estagiário) estabelecer uma 

política contra as desigualdades e em defesa das camadas sociais desprovidas das 

condições necessárias para uma vida digna.

Desse modo, o que queremos enfatizar é que o paradigma crítico-

interpretativo, ao defender a promoção da reflexão da prática pedagógica na lógica do 

movimento de ação-reflexão-ação, tem como resultado uma prática pedagógica que 



não pode ser neutra politicamente. Não pode e não deve, pois, sendo pautada na ideia 

da reflexão e do paradigma crítico-interpretativo, ela se encontra ancorada e 

comprometida com a melhoria das condições de vida das pessoas que constituem o 

foco primeiro, imediato e mediato, de sua abrangência, envolvendo, portanto, os 

estudantes e a sociedade de maneira mais ampla. A prática pedagógica é, nessa 

perspectiva, entendida como um ato político.

Assim sendo, a prática pedagógica reflexiva ultrapassa os limites da técnica e 

pela técnica pura e simples. Do mesmo modo, ultrapassa os limites da prática 

enraizada nos princípios da moral e dos bons costumes e chega, finalmente, a ser, de 

forma crítica e interpretativa, compreendida e compreendedora da realidade histórica, 

cultural e social em que se inserem os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem.

É nesse sentido que se reafirma a necessidade de se alcançar o nível da 

racionalidade crítica e interpretativa como possibilidade real de efetivação de uma 

prática pedagógica mais comprometida com o processo ensino-aprendizagem. 

Entendemos que a reflexividade, a partir da racionalidade crítica e interpretativa, 

possibilita mais desenvolvimento profissional do professor, tanto no que se refere a 

sua formação inicial quanto no que diz respeito à formação continuada.

6.3 RELAÇÃO COM A REALIDADE, COM A PRÁTICA E 
DESENVOLVIMENTO DA DOCÊNCIA

A realização dos estágios curriculares supervisionados possibilitou, segundo 

Mayra, ver a grande distância que separa a escola de que se fala na universidade da 

escola real onde efetivamente se dá a educação básica. Nesse sentido, ressalta que, 

durante o curso de Pedagogia, teve oportunidades de ouvir relatos de colegas de 

classe que já atuavam como professores da educação básica, mas declara que tudo 

isso é, segundo ela, insuficiente para se ter um conhecimento necessário sobre os 

entraves que ocorrem no quotidiano escolar. Por isso, registra que considera os 

estágios de efetiva regência de classe “muito intensos”.

Desse modo, Mayra se refere às experiências da vida quotidiana no curso de 

Pedagogia, sobretudo no momento de realização dos estágios curriculares 

supervisionados, numa perspectiva que se aproxima da noção de quotidiano defendida 

por Haller (2004), quando afirma:



A vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem 
participa na vida cotidiana com todos os aspectos de sua 
individualidade, de sua personalidade. Nela colocam-se “em 
funcionamento” todos os seus sentidos, todas as suas capacidades 
intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, 
paixões, ideias, ideologias. (HELLER, 2004, p. 17, grifo do autor). 

Assim, ressaltamos que é, portanto, no enfrentamento quotidiano de todo o 

curso de Pedagogia e, sobretudo, na realização dos estágios curriculares 

supervisionados que os estudantes vão construindo um entendimento mais amplo e 

aprofundado sobre a realidade da educação. Ao mesmo tempo, são produzidos 

também sentidos para as discussões teórico-epistemológicas e metodológicas travadas 

ao longo do curso.

Mayra enfatiza que durante a realização dos estágios percebeu a importância 

do planejamento para o docente e que, na prática, sentiu muita dificuldade para fazer 

planos de aula, elemento ensinado pelos professores no curso de Pedagogia. Sobre 

isso, ela afirma que não atribui diretamente essa dificuldade em fazer planos de aula 

aos estudos desenvolvidos no curso e sim à falta de prática e por não conhecer a 

rotina de uma sala de aula com seus inúmeros imprevistos.

Essa afirmação nos faz pensar sobre o lugar da prática no curso de Pedagogia. 

Se o estudante afirma chegar aos estágios curriculares supervisionados, realizados no 

final do curso, sem ter um conhecimento sobre a prática, caberia aos cursos de 

Pedagogia refletir sobre o momento em que os estudantes aprendem e passam a ter 

um conhecimento sobre a prática. Nessa perspectiva, teríamos de refletir se somente o 

momento de desenvolvimento dos estágios curriculares supervisionados é suficiente 

para o estudante construir um conhecimento sobre a prática que somente seria 

adquirido/construído a partir do conhecimento na prática, nos momentos de realização 

de efetiva prática pedagógica nos estágios. 

Nessa mesma linha de pensamento, os relatórios das estudantes nos fazem 

perceber que há necessidade de o curso de Pedagogia da UESB refletir sobre os 

contextos e as situações dentro da organização curricular do curso em que devemos 

voltar o ensino, de modo mais específico, para a aquisição pelos estudantes dos 

conhecimentos mais voltados para a prática pedagógica na educação básica, 

promovendo e intensificando a relação teoria e prática na dinâmica quotidiana do 



curso.  

Em relação à fase de observação para conhecer a escola e ter os primeiros 

contatos com a turma onde se desenvolveria a fase do estágio denominada de regência 

de classe, Rosângela afirma que percebeu ser essa uma etapa dos estágios de grande 

importância, posto entender que a maioria das disciplinas não oportuniza um contato 

mais direto com a realidade do quotidiano das escolas de educação básica. A fase de 

coparticipação serviu-lhe para conhecer a turma e o nível de aprendizagem dos 

alunos. Rosângela relata que nessa oportunidade pôde verificar que a turma já se 

encontrava em seu quarto ano do ensino fundamental e, mesmo assim, havia crianças 

de nove a onze anos que não sabiam ler, sendo que algumas delas sequer sabiam 

identificar as letras do alfabeto.

Situação como essa relatada por Rosângela é comum nas escolas em diversos 

espaços espalhados pelo Brasil, especialmente nas escolas públicas. As crianças não 

aprendem os conhecimentos previstos para serem ensinados e aprendidos na infância 

e, mesmo assim, são promovidas para a fase seguinte da escolarização carregando 

consigo todas as dificuldades e a defasagem de aprendizagem. 

As políticas públicas para a educação (BRASIL, 2006c, 2005b, 2001a, 2001b, 

1997, 1996a, 1996b, 1996c, 1988), que favorecem a promoção do aluno para a série 

ou ciclo seguinte considerando apenas a sua idade, apresentam, nesse sentido, grandes 

e graves falhas que possibilitam existir no seio da escola alunos que passam pelo 

processo de escolarização, tendo atendido muitas das obrigações que lhes são exigidas 

sem, no entanto, aprender os conteúdos propostos para cada ano letivo. Mesmo assim, 

independentemente de terem aprendido ou não, as crianças recebem o aval da escola 

para continuar a etapa seguinte do processo de escolarização. Ou seja, os mecanismos 

de avaliação da aprendizagem possibilitam que elas sejam aprovadas em cada ano 

letivo, levando para o ano seguinte as dificuldades dos anos anteriores.

Curiosamente, essa situação que gera uma distorção entre série de 

escolarização e nível de aprendizagem, relatada por Rosângela, não é um fato isolado 

da escola onde essa estudante desenvolveu seus estágios curriculares supervisionados, 

nem é um problema desconhecido pela sociedade. Os demais relatórios de estágio 

também abordaram esse aspecto. 

Isso nos faz concordar com os questionamentos feitos pelas estudantes que 

provocam reflexões acerca de qual seria a real função da avaliação da aprendizagem, 

tanto no âmbito da formação inicial de professores como no exercício da profissão na 



educação básica. Nessa perspectiva, as estudantes são incisivas ao levantarem outras 

indagações para as quais não apresentam respostas, mas que constituem provocações 

para todos que se dedicam à formação de professores. Assim, questionam elas: quais 

são as metodologias de ensino empregadas pelos professores? Quais são as 

metodologias de aprendizagem de que dispõem as crianças para enfrentar as 

deficiências no ensino e na aprendizagem? Como e em que nível de seriedade as 

políticas públicas educacionais estão enfrentando (ou não) o problema? De quem é a 

responsabilidade? 

Contudo, ressaltamos que a percepção da existência dessa problemática no 

contexto da escola é de fundamental importância para os estagiários do curso de 

Pedagogia. Depois de formados, os egressos encontrarão uma realidade educacional 

marcada por problemas de graves proporções, os quais eles terão de enfrentar com 

competência profissional, embora essa não seja uma responsabilidade exclusiva do 

professor.

Outra questão relatada por Rosângela que também é cada vez mais presente 

nas escolas diz respeito à violência, mesmo em se tratando de escolas onde estudam 

apenas crianças. Tanto no que se refere à defasagem de aprendizagem quanto no que 

tange à questão da violência nas escolas, é pertinente ressaltar que a estagiária destaca 

em seu relatório esses dois elementos como aspectos importantes a serem enfrentados 

no campo de atuação profissional do pedagogo. Além disso, mesmo o estágio sendo 

um período relativamente curto, ela afirma ter se posicionado em sua prática 

pedagógica frente ao problema na busca de melhor enfrentá-lo ou ao menos amenizá-

lo.

Esse posicionamento da estagiária é de grande relevância no processo de 

formação do pedagogo, que, como futuro professor, precisa aprender a perceber os 

problemas do quotidiano escolar, formular possíveis soluções ou alternativas de 

enfrentamento desses problemas e, efetivamente, enfrentá-los com determinação, 

competência e responsabilidade. Se o pedagogo, no campo de sua atuação 

profissional, desenvolver suas atividades sem se dar conta dos problemas presentes na 

prática pedagógica e sem enfrentá-los com a devida atenção, a universidade que o 

formou não terá cumprido grande parte de seu compromisso com a educação 

enquanto instituição formadora de professores para atuar na educação básica. Os 

professores universitários podem contribuir com a educação básica de forma direta; 

formando profissionais que desenvolvam uma educação básica de qualidade, 



contando para isso com igual comprometimento por parte dos governantes na 

elaboração e aplicação das políticas públicas educacionais.

Além dos problemas já enfatizados, Rosângela apresenta também a questão da 

quantidade elevada de alunos em cada classe nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Ela considera que essa fase da formação humana demanda grande atenção e 

acompanhamento por parte do professor. Desse modo, a qualidade da aprendizagem 

tende a ser comprometida, tendo em vista que o professor dispõe de menos tempo 

para desenvolver um acompanhamento mais individualizado das necessidades e 

dificuldades de aprendizagem de todos os alunos.

Em nome da universalização do ensino, as políticas públicas educacionais 

(BRASIL, 2006c, 2005b, 2001a, 2001b, 1997, 1996a, 1996b, 1996c, 1988) têm tido 

uma grande preocupação em ampliar a matrícula da educação básica com o intuito de 

fazer com que o processo de escolarização consiga atingir o maior número de pessoas 

não escolarizadas, especialmente aquelas em idade escolar. De fato, concordamos que 

tal preocupação seja bastante pertinente e necessária. Todavia, acreditamos que, ao se 

atentar para a quantidade das pessoas atendidas pela escola, muitas vezes, as políticas 

públicas educacionais terminam relegando a qualidade dos processos formativos 

desenvolvidos nas e pelas escolas. 

Acreditamos também que as políticas públicas educacionais, não raramente, 

deixam de levar em conta o que pensam professores que atuam efetivamente nas 

escolas da educação básica. Assim, essas políticas chegam às escolas como se 

tivessem sido elaboradas para serem aplicadas em outros contextos ou em outras 

realidades sociais, cujos problemas são diferentes daqueles enfrentados 

quotidianamente pelos professores no âmbito das escolas. Desse modo, parecem 

políticas importadas e não elaboradas com base nas necessidades, nos problemas 

educacionais percebidos e enfrentados pelos professores; e, do mesmo modo, sem que 

sejam observados os objetivos desses professores em relação à escolarização da 

sociedade em que se inserem as escolas nas quais atuam. Nesse sentido, concordamos 

com Saviani (2004, p. 95), quando ele reflete:

[…] ao aderir ao “modelo americano”, nós corremos o risco de 
universalizar o ensino fundamental, sem corrigir, porém, erradicar o 
analfabetismo. E esse risco fica evidente ao se constatar que um dos 
principais vetores dessa política educacional é a redução de custos, 
sob aspecto econômico, o que leva a apostar todas as fichas na 
“produção automática” como via de possibilitar a todas as crianças a 



conclusão do ensino fundamental.

Além das políticas públicas educacionais que permitem e, muitas vezes, até 

determinam devido ao elevado número de alunos por sala de aula, Rosângela ressalta 

em seu relatório a importância da participação de pais de alunos no processo de 

escolarização das crianças. Ela entende que, com a participação dos pais ou 

responsáveis pelas crianças, a escola terá mais força no sentido de enfrentar as 

diversas dificuldades relativas à problemática educacional. Concordamos com 

Rosângela quando afirma que a participação dos pais de alunos constitui uma aliada 

no processo ensino-aprendizagem. Destacamos, no entanto, que essa participação 

deve ser mobilizada e direcionada pela própria escola, no intuito de fomentar junto 

aos filhos a dinâmica e a responsabilidade em relação aos estudos e ao compromisso 

com a pontualidade, com a frequência e, sobretudo, com a constituição de um projeto 

pessoal por parte do aluno no que diz respeito aos sentidos da escolarização para suas 

próprias vidas. A escolarização é uma responsabilidade da instituição escolar, mas 

deve ser também um compromisso dos pais de alunos, posto que é apenas parte, 

embora importante e significativa, do processo educativo. 

Em seu relatório, Milleide se refere à questão da sexualidade das crianças. 

Segundo ela, as crianças se encontravam em uma fase de desenvolvimento da 

sexualidade na qual gestos e atos eram praticados demonstrando a efervescência de 

suas energias sexuais. Isso causava certa interferência na realização das atividades 

planejadas para cada aula. Havia meninos que tocavam o corpo de meninas 

demonstrando interesse sexual. Evidentemente, não podemos afirmar com certeza que 

se tratava de interesse sexual, se era fruto de uma falta de educação familiar ou ainda 

se era em função de as práticas de atos sexuais serem tão comuns tanto nos meios de 

comunicação de massa quanto na própria realidade social onde vivem as crianças. 

Nesse sentido, a estagiária faz uma análise sobre o tabu que sempre foi tratar do 

assunto sexualidade em sala de aula de uma escola que atende crianças e pré-

adolescentes. Em sua análise, ela também defende a importância de a escola inserir a 

educação sexual em seus currículos desde os anos iniciais do ensino fundamental. A 

educação sexual deve ter início no âmbito da educação familiar, mas continuar e ser 

desenvolvida no nível da escolarização. A sexualidade é parte do ser humano e, como 

tal, demanda uma atenção por parte da instituição escolar, que tem a responsabilidade 

de ensinar aos alunos conteúdos das diversas áreas do conhecimento, incluindo, 



portanto, os referentes ao desenvolvimento sexual.

Milleide registra, ainda, sua surpresa ao se deparar com crianças 

indisciplinadas, sujas e sem interesse pelos estudos, crianças que falavam em tom 

alto, eram violentas, brigavam umas com as outras.

Ao ser iniciado o estágio no primeiro ano do ciclo I, foi quebrada 
toda uma expectativa criada e sonhada por três anos e meio. 
Pensava num encontro com crianças comportadas, com vontade de 
aprender e que a higiene se percebia em seus corpos – fardas limpas, 
de tênis e caderno organizado, mas o esperado foi diferente do 
encontrado. (Relatório de Milleide, 2008, p. 12).

É bastante curioso e comum estudantes de Pedagogia que ainda não atuaram 

como professores terem expectativas parecidas, como as de Milleide, a respeito da 

escola básica. Nossa atuação como coordenador de colegiado do curso de Pedagogia 

por um período de dois anos (2003-2005) e também a nossa experiência como 

orientador e supervisor de estágios curriculares supervisionados nos anos iniciais do 

ensino fundamental mostraram incontáveis casos de estudantes que fantasiavam uma 

escola “cheia de maravilhas”, onde estagiariam e aturariam profissionalmente no 

futuro. Depois tinham a decepção ao encarar a realidade marcada pela existência de 

escolas com estrutura física extremamente precária, sem recursos didático-

pedagógicos, com uma organização administrativa marcada por inúmeros problemas 

de gestão, entre tantos outros problemas que se evidenciam quotidianamente nas 

escolas públicas de educação básica.

Lucilene também relata sua dificuldade em lidar com o problema da 

indisciplina dos alunos em sala de aula, colocando essa questão como algo pouco 

tratado no curso de Pedagogia. Além disso, ela ressalta que a ausência da professora 

regente em sala de aula serviu para acentuar a indisciplina dos alunos, posto que ela 

não conseguiu estabelecer com os alunos uma dinâmica de disciplina favorável ao 

desenvolvimento das atividades de suas aula. 

A indisciplina dos alunos durante as aulas tem sido objeto de muitos estudos 

(SILVA, 2004; LA TAILLE, 2001; TARDELI, 2003; GOMIDE, 2004; GUNSPUN, 

2004) que a tratam como um problema a ser enfrentado sob seus diversos aspectos, 

referentes à dimensão social, à dimensão psicológica e às relações de autoridade tanto 

no âmbito da família quanto no contexto escolar. De uma forma ou de outra, esses 



autores chama a atenção para a necessidade de estabelecer limites, definir uma 

equivalência entre autoridade e liberdade, trazendo para a cena a necessidade de se 

promover um trabalho em parceria com os pais dos alunos, entendendo-os como 

parceiros do processo de superação da indisciplina.

Ao lado disso, a estagiária destaca a cobrança constante por parte da direção 

da escola em relação à indisciplina, causando para ela certo desconforto e a sensação 

de despreparo para lidar com a prática pedagógica em relação ao estabelecimento da 

disciplina dos alunos. Nesse contexto, a estagiária ainda registra a posição da direção 

da escola ao atribuir a responsabilidade no que diz respeito à indisciplina dos alunos 

ao estagiário, sem, no entanto, fazer nenhuma referência à ausência em sala de aula 

por parte da professora responsável pela turma. 

Esse problema de o professor não comparecer a muitas das aulas a partir do 

dia em que os estagiários começam a fase de estágio de regência de classe leva-nos a 

especular a existência de algumas irresponsabilidades na escola. Uma delas pode estar 

relacionada à possibilidade de haver uma atitude corporativista de não exigir dos 

colegas professores que assumam suas responsabilidades, seja do diretor em relação 

ao professores regentes de classe, seja dos professores entre si. Também é possível 

que falte autoridade por parte da direção da escola em relação aos professores da 

escola. Como já afirmamos, esse é um problema a ser enfrentado conjuntamente pela 

universidade e pelas secretarias de educação, juntamente com os professores e 

diretores das escolas onde são realizados os estágios curriculares supervisionados não 

só do curso de Pedagogia, mas dos demais cursos de licenciatura.

Mariana conclui o seu terceiro e último estágio curricular supervisionado e 

afirma que se assustou com alguns fatos que presenciou na escola. Um deles foi o 

caso de crianças de oito a nove anos de idade falar ao mesmo tempo, em tom alto e 

fora do comum, além da decorrente falta de atenção delas em relação às aulas 

ministradas tanto pela estagiária quanto pela professora regente de classe nas fases 

dos estágios de observação e de coparticipação. “A turma era composta por treze 

meninos e vinte meninas, trinta e três alunos frequentes. Algo me assustou muito, pois 

observei que eles gostavam de falar ao mesmo tempo e numa altura fora do comum”. 

(Relatório de Mariana, 2008, p. 15).

Do mesmo modo, a estagiária se surpreende ao saber que havia crianças na 

classe que não sabiam ler qualquer texto, mesmo se fosse pequeno, nem escrever o 

que pensavam ou o que lhe fosse pedido para escrever sem ser cópia. Sabiam escrever 



apenas se fosse cópia, seja do livro, seja da lousa.

Sobre o fato de a estagiária afirmar ter se sentido surpresa durante a realização 

dos estágios em relação aos atos de indisciplina, de falta de atenção, de violência, e ao 

nível de aprendizado defasado, parece-nos pertinente nos determos um pouco para 

fazer uma breve reflexão.

Nesse sentido, vale lembrar que a estudante, ao participar da última fase de 

produção das informações presentes neste estudo, encontrava-se cursando o final do 

último semestre do curso de Pedagogia. Destacamos também que o momento relatado 

pela estudante Mariana diz respeito ao início do terceiro estágio curricular 

supervisionado, tendo cursado, portanto, praticamente todas as disciplinas que 

compõem o currículo do curso. A estudante já havia cursado, desse modo, tanto as 

disciplinas voltadas para o estudo das Ciências da Educação quanto aquelas que se 

ocupam em estudar as metodologias e práticas de ensino. 

A relação com a realidade educacional vivenciada por professores da educação 

básica no contexto do processo educativo, ou seja, com a prática pedagógica 

quotidiana das escolas, é um fator muito relevante no desenvolvimento de uma 

fundamentação teórico-prática do conceito de docência para o estagiário, futuro 

professor. Assim, consideramos ser esse momento uma etapa da formação inicial de 

pedagogos que muito contribui para a produção dos sentidos da prática e, ao mesmo 

tempo, da teoria.

6.4 IMPORTÂNCIA DO MOMENTO DOS ESTÁGIOS

O momento de realização dos estágios curriculares supervisionados tem 

também uma importância específica para as estudantes no que diz respeito à sua 

compreensão sobre a necessidade de se aproximar duas dimensões da formação inicial 

do pedagogo, ou seja, a dimensão da construção de conhecimentos sobre a prática e a 

construção de conhecimentos na prática pedagógica. Entender a relação entre a 

formação ocorrida no âmbito da sala de aula universitária e a ocorrida no âmbito da 

experiência docente na sala de aula da educação básica é, em nossa perspectiva, um 

elemento fundamental para a produção, pelos estudantes, de sentidos para a realização 

dos estágios curriculares supervisionados. Assim, apresentamos alguns aspectos 

destacados pelas estudantes acerca da importância do momento dos estágios.



Comecemos por Mayra, que destaca a importância dos estudos desenvolvidos 

nas diversas disciplinas do curso de Pedagogia para a realização dos estágios 

curriculares supervisionados e para a compreensão da relação existente entre a teoria 

e a prática, afirmando que “as leituras, discussões, explicações de professores de 

outras disciplinas foram importantes no estágio, é quando percebemos que a prática 

não é completa sem a teoria. Mas não a teoria vaga, e sim a teoria pensada, refletida, 

analisada frente à prática”. (Relatório de Mayra, 2008, p. 14).

Mayra ressalta que a aprendizagem obtida durante a realização dos estágios foi 

bastante significativa e a fez pensar sobre a educação e o sistema educacional 

brasileiro, nesse contexto geral da educação, sentindo a responsabilidade que acarreta 

o ato de ensinar. Assim, os estágios serviram, segundo ela, para que pudesse 

compreender a importância da profissão docente, da educação, além de terem servido 

também para fazê-la perceber que havia gostado da experiência de ensinar, mesmo 

tendo sido por um curto período.

Mayra entende o estágio na ótica de Pimenta (1999), quando a autora afirma 

que o estágio tem a finalidade de propiciar ao aluno, futuro professor, uma 

aproximação com a realidade na qual atuará profissionalmente. 

Nesse sentido, Mayra destaca que o grande desafio inicial na realização desse 

e dos outros estágios curriculares supervisionados é pensar como articular a aula de 

modo a envolver e atender satisfatoriamente os diferentes níveis de aprendizagem 

observados na classe. Esta é, sem dúvida, uma tarefa que consideramos muito difícil 

até mesmo para um professor experiente.

Anita também registra a importância de ter desenvolvido três estágios em três 

realidades distintas, um estágio na educação infantil, outro no normal médio e um 

terceiro nas séries iniciais do ensino fundamental. Considera relevante o fato de o 

curso de Pedagogia ter oportunizado a ela e a todos os seus colegas vivenciar campos 

distintos de atuação profissional do pedagogo.

Anita destaca a importância das fases de cada estágio, especialmente a de 

estágio de observação e a de coparticipação. Ela entende que essas duas fases foram 

oportunas de modo especial para aprender com a observação que fez da metodologia 

de ensino da professora regente da classe e de sua prática pedagógica como um todo. 

Anita afirma que tanto ter estudado sobre o modo como se dá aula em várias 

disciplinas do curso de Pedagogia quanto ter observado e coparticipado do modo 

como a professora conduzia as aulas e organizava seu trabalho pedagógico foram 



fundamentais para a realização do estágio curricular supervisionado.

Do mesmo modo, as duas primeiras fases do estágio (de observação e de 

coparticipação) tiveram o sentido de oportunizar a Anita conhecer a turma, verificar o 

perfil da classe, identificando os principais problemas, como, por exemplo, as 

dificuldades que os estudantes apresentavam no que se refere à leitura e à escrita, as 

quais ela teria de enfrentar durante a fase de regência de classe com o exercício 

efetivo da prática pedagógica.

Quando Anita destaca cada fase dos estágios curriculares supervisionados, ela 

também nos faz entender o sentido de cada uma delas para o estagiário. Assim, a 

partir de seu relatório, podemos perceber que a fase de observação tem o sentido de 

conhecer o “fazer do outro” já experiente, ou seja, conhecer a prática pedagógica do 

professor da educação básica, vista aqui como o ponto de onde parte o estagiário, isto 

é, o sentido de conhecer a realidade de onde vai começar a desenvolver uma prática 

pedagógica. A fase de coparticipação tem o sentido do “fazer junto com outro”, ou 

seja, supervisionado e atendido por outro sujeito já experiente (no caso, o professor 

regente de classe e o professor da universidade). A terceira fase, a de efetiva regência 

de classe, tem o sentido do “fazer por si só”. Na verdade esse “fazer por si só” ainda é 

bastante relativo, pois há nessa fase a presença e participação do professor da 

educação básica e do professor da universidade que supervisiona o estágio. 

Anita considera os estágios curriculares supervisionados, especialmente a fase 

de regência de classe, como um momento importante de sua formação para 

desenvolver a criatividade, conduzir a turma e conhecer o ambiente educacional.

A fase dos estágios denominada de fase de regência de classe é muito 

importante, especialmente para quem não teve ainda nenhuma oportunidade de 

ministrar aulas, para que o graduando comece a sentir-se professor e perceba também 

as responsabilidades que acarreta a profissão docente. Para Anita, ser chamada pela 

primeira vez de professora significou um grande peso e, do mesmo modo, um grande 

ganho para sua vida pessoal.

Os estágios proporcionam ao futuro professor conhecer o funcionamento de 

uma escola e da vida escolar como um todo, favorecendo a formação inicial que o 

graduando está prestes a concluir. Permite conhecer aquilo que durante os vários 

momentos do curso de Pedagogia se chamou de “filosofia de uma escola”, 

organização do trabalho pedagógico em uma determinada escola, estrutura e 

funcionamento burocrático e pedagógico de uma escola, dentre outras tantas 



possibilidades que surgem durante a realização dos estágios curriculares 

supervisionados.

Nesse sentido, Anita considera todos esses conhecimentos importantes para o 

futuro exercício profissional como pedagoga. Além disso, a experiência dos estágios 

permite ainda ao estudante perceber suas reais possibilidades e limitações dentro do 

campo de atuação profissional do pedagogo no atual contexto educacional.

Os estágios curriculares supervisionados também constituem uma 

oportunidade para o futuro pedagogo conhecer de perto e de forma real como se dão 

as relações de poder no âmbito de uma escola, seja na relação que se estabelece entre 

professor e alunos, no sentido de garantir a disciplina e o respeito destes em relação 

àquele; seja na relação que o professor estabelece com os outros colegas professores e 

com a direção da escola, no sentido de definir seu espaço e sua fatia de poder no 

contexto da escola.

A respeito da relação de autoridade que o professor aprende a estabelecer com 

seus alunos, Siqueira (2004, s/p) assim se posiciona:

Para exercer sua real função, o professor precisa aprender a 
combinar autoridade, respeito e afetividade; isto é, ao mesmo tempo 
em que estabelece normas, deixando bem claro o que espera dos 
alunos, deve respeitar a individualidade e a liberdade que esses 
trazem com eles, para neles poder desenvolver o senso de 
responsabilidade.

Compreendemos que as relações de poder e autoridade que os futuros 

professores começam a estabelecer no âmbito dos estágios curriculares 

supervisionados constituem um dos elementos essenciais a serem aprendidos desde a 

graduação. Entendidas enquanto saberes/conhecimentos, as relações de poder e 

autoridade dizem respeito às questões de ética, cidadania, moralidade etc.

Outro aspecto importante com que o estagiário tem contato de forma mais 

direta, embora sem o mesmo nível de aproximação e aprofundamento que tem ao 

ministrar suas aulas, diz respeito às políticas públicas para a educação. A escola é o 

palco por excelência de materialização das políticas públicas educacionais. Nesse 

sentido, na escola, ainda que em situação de realização de estágios curriculares 

supervisionados, o graduando tem a oportunidade de ver as políticas educacionais se 

manifestando nas práticas quotidianas dos professores e direção. 



Dessa forma, acreditamos que os estágios são mais do que a simples 

oportunidade de o estudante ministrar aulas. Eles são o momento por excelência de 

formação teórica, prática, metodológica, política, como igualmente são todos os 

outros momentos da formação inicial do professor.

Os conhecimentos e as atividades que constituem a base formativa 
dos futuros professores têm por finalidade permitir que estes se 
apropriem de instrumentos teóricos e metodológicos para a 
compreensão da escola, dos sistemas de ensino e das políticas 
educacionais. (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 102).

A apropriação desses instrumentos não se dá de forma fácil; demanda esforço 

pessoal, além de uma formação sólida de natureza teórico-prática que prepare o 

estudante para entender a relação que se estabelece entre os conhecimentos das 

Ciências da Educação e os conhecimentos da prática pedagógica, sem, no entanto, 

achar que são dimensões estanques no contexto do curso. 

Nesse sentido, Anita afirma que enfrentou dificuldades na realização de seus 

estágios curriculares supervisionados, mas ressalta que as dificuldades encontradas 

são “normais para todo estágio, tendo em vista a falta de experiência natural dessa 

fase de formação de qualquer profissional”. Assim, destaca que encarar as 

dificuldades com disposição e determinação é a melhor saída para um estagiário. 

Assumir uma sala de aula e estar à frente de uma turma organizando e coordenando o 

trabalho pedagógico, bem como o processo ensino-aprendizagem, exige paciência, 

humildade e muita dedicação. Esses elementos são considerados por Anita como 

sendo importantes para a superação da falta de experiência natural no período de 

estágio. 

Entendemos que os estágios são fases da formação profissional que 

oportunizam ao futuro professor, através do contato e da vivência na realidade 

escolar, confrontar a teoria e a prática. Os conhecimentos ensinados e aprendidos nas 

disciplinas voltadas para as Ciências da Educação e os conhecimentos também 

ensinados e aprendidos na prática pedagógica são confrontados, comprovam-se, 

negam-se e reafirmam-se em vários momentos durante a realização dos estágios 

curriculares supervisionados. É, sem dúvida, um momento riquíssimo no processo de 

formação inicial do professor.

Anita, em seu relatório, afirma que os estágios serviram, dentre outras coisas, 



para analisar e repensar o tipo de profissional que ela quer ser, além de ter sido uma 

oportunidade de melhor compreender conceitos, termos e definições presentes na 

literatura educacional que foi lida durante todo o curso de Pedagogia, especialmente 

ao cursar as disciplinas voltadas para as Ciências da Educação.

Não podemos deixar de ressaltar que as experiências dos estágios oportunizam 

também que o estagiário, futuro pedagogo, reflita sobre a política educacional do país, 

observando questões como financiamento educacional, gestão educacional, qualidade 

do ensino e da aprendizagem, dentre outras questões pertinentes sobre a educação 

básica.

Rosângela, após realizar todos os estágios curriculares supervisionados do 

curso de Pedagogia, registra que para a formação do profissional pedagogo não é 

suficiente apenas absorver aquilo que é ensinado e aprendido nas disciplinas que 

tratam das Ciências da Educação. Nesse sentido, ela reafirma a relevância da inserção 

do graduando no quotidiano escolar através da realização dos estágios curriculares 

supervisionados como um tempo de formação imprescindível para que o estudante 

possa, de forma real e efetiva, melhor compreender, para além da teoria, os elementos 

que dão organicidade à prática pedagógica.

Nos estágios curriculares supervisionados, o estudante se depara com 

situações práticas, muitas vezes, não previstas do ponto de vista teórico, 

especialmente aquelas voltadas para o estudo das Ciências da Educação. Assim, os 

estágios terminam por ser a primeira oportunidade que o estudante tem para exercitar 

sua capacidade de enfrentar os diversos problemas próprios da prática pedagógica no 

quotidiano escolar e, nesse sentido, utilizar os conhecimentos aprendidos e 

construídos a partir do estudo das Ciências da Educação para poder solucionar ou ao 

menos amenizar as situações problemáticas que vão surgindo no exercício da 

docência, de modo a possibilitar a realização do processo ensino-aprendizagem.

Nesse sentido, consideramos que Rosângela demonstra em seu relatório certa 

fragilidade no que se refere aos conhecimentos sobre a prática, mesmo tendo 

percorrido toda uma trajetória acadêmica que supostamente a qualificaria para saber 

que no contexto da escola os estagiários e os professores efetivos regentes de classe 

enfrentam quotidianamente problemas diversos, como defasagem de aprendizagem, 

indisciplina, violência e tantos outros.

Ao chegar ao último semestre do curso de Pedagogia, a estudante deveria não 

apenas ter ciência de tais situações problemáticas no contexto das escolas de 



educação básica, mas também deveria ter ideias e propostas de enfrentamento dos 

referidos problemas à luz das discussões teórico-práticas travadas durante o curso, 

remontadas aos estudos da vasta literatura pertinente ao tema existente. Além disso, a 

estudante tem outras oportunidades para conhecer a realidade das escolas da educação 

básica, seja nas experiências dos estágios curriculares supervisionados, seja nas 

situações de atividades práticas desenvolvidas como parte de algumas disciplinas do 

curso, as quais incluem visitas a escolas; seja, ainda, em alguma atividade de pesquisa 

realizada durante o curso de Pedagogia.

Ressaltamos nosso entendimento de que o fato de um estudante finalizar seu 

curso de Pedagogia ainda se surpreendendo com questões comumente vivenciadas 

pelos professores no âmbito das escolas de educação básica é algo a ser tratado como 

objeto de reflexão por parte dos professores do curso. Entendemos que o curso não 

pode dar conta de tudo que acontece na prática, e existem muitas questões da prática 

que irão surpreender os estagiários (como irão surpreender também o professor 

experiente), mas há aspectos da prática pedagógica que podem ser previstos ou, ao 

menos, imaginados tendo como referência a formação construída a partir dos estudos 

das Ciências da Educação e mesmo das outras diversas disciplinas que se ocupam de 

refletir sobre a prática. O curso de Pedagogia, com o intuito de formar o pedagogo 

que atuará nas escolas, precisa qualificar o estudante, até o final do curso, para que 

ele tenha desenvolvido a capacidade teórico-prática de fazer análises sobre a realidade 

educacional dentro e fora da escola, respeitando, evidentemente, os limites da 

formação inicial. 

O estudante precisa terminar o curso de Pedagogia com conhecimentos 

necessários sobre o campo de sua atuação profissional futura. Nessa eventual 

profissão, ele aperfeiçoará esse conhecimento da realidade das escolas, mas é ainda na 

formação inicial, especialmente no âmbito do curso de Pedagogia, que ele deve se 

apropriar e construir conhecimentos necessários para o enfrentamento da profissão. 

Evidentemente, esses conhecimentos serão aperfeiçoados ao longo da experiência de 

atuação na profissão e na formação continuada, mas entendemos que seja ainda na 

formação inicial no Curso de Pedagogia que o graduando deve ter acesso as esses 

conhecimentos necessários para o ingresso na profissão de pedagogo.

Outro aspecto também relatado por Mariana diz respeito à falta de orientação e 

participação da professora regente de classe durante os estágios curriculares 

supervisionados. Esse é, no nosso entendimento, um grande problema a ser 



enfrentado oficialmente pela universidade junto às escolas onde são realizados os 

estágios. 

A prática dos estágios curriculares supervisionados consiste, entre outras 

coisas, no aprendizado que os estagiários vão ter em ministrar aulas em uma classe, 

contando para isso com a supervisão do professor da universidade e com a efetiva 

participação e orientação do professor da educação básica, responsável pela turma. 

Não se pode admitir que o professor se afaste informalmente de suas atividades e 

deixe a classe inteiramente sob a responsabilidade do estagiário. Essa questão tem 

sido alvo de críticas e discussões em reuniões de que já participamos com diretores de 

escolas, professores da educação básica e até mesmo em reuniões com secretarias 

municipais de educação, além de ser também uma temática já muitas vezes abordada 

em palestras de eventos na universidade. Todavia, ainda persiste a prática inadequada 

e irresponsável de que professores, ao receber estagiários em suas classes, deixam as 

suas turmas total ou parcialmente sob a responsabilidade daqueles que estão ali para 

aprender.

Mariana relata sua preocupação em ensinar não apenas através do conteúdo 

programado para cada aula. Ela afirma que sua atenção ao ensino é proveniente de 

suas ações dentro da sala de aula, entendendo que o professor ensina também por 

meio de suas atitudes e das conversas informais que estabelece com os estudantes da 

educação básica.

Nesse sentido, a estagiária demonstra compreender que as ações pedagógicas 

do professor no âmbito da sala de aula devem ter uma intencionalidade. Entendemos 

ser essa preocupação pertinente por parte dos estagiários, futuros professores, e dos 

próprios professores no exercício de sua profissão. A respeito da intencionalidade das 

interações presentes nas ações pedagógicas, Machado (2001, p. 399) assim se 

posiciona:

A intencionalidade educativa presente nas interações adulto/criança, 
parceiros mais/menos experientes, explicita-se, sobretudo, quando o 
adulto responsável assume o compromisso de levar ao êxito os 
propósitos aos quais a interação se destina, especialmente quando se 
trata de interações pedagógicas, ou seja, daquelas que justificam a 
existência de espaços educacionais.

Seguindo uma posição semelhante a de Machado, Mariana relata também que 



procurou sempre conversar com seus alunos dos estágios curriculares supervisionados 

sobre diversos assuntos. Nessas situações, ela buscava provocar a expressividade por 

parte das crianças e também se expressava enquanto professora. A oralidade 

observada nas situações comunicativas possibilita não apenas as interações de que 

trata Machado, mas também instiga a participação social. Através das conversas com 

as crianças, muitos ensinamentos são possíveis, inclusive aquele de que falar sobre os 

diversos assuntos abordados em classe constitui um exercício para uma participação 

nos diversos segmentos sociais, como nas rodas de amigos, nas reuniões de trabalho, 

nos setores de representação de categorias profissionais etc.

Milleide considera o estágio muito importante para conhecer a escola da 

educação básica, o perfil dos alunos e a própria dinâmica de uma da pratica 

pedagógica desenvolvida pelos professores nas séries iniciais do ensino fundamental.

[...] o estágio da disciplina Práticas Pedagógicas das Séries Inicias 
do Ensino Fundamental foi uma experiência ímpar, visto que o meu 
contato com a sala de aula ainda está iniciando. Acredito que esse 
estágio me possibilitou novos e significativos conhecimentos e 
experiências, que serão de grande importância para a minha 
caminhada profissional. (Relatório de Milleide, 2008, p. 8).

Para encerrar seu relatório, Milleide faz uma síntese do que representou a 

experiência dos estágios curriculares supervisionados para ela, destacando como 

percebe a importância da prática pedagógica para compreender a relação existente 

entre a teoria e a prática em educação. Nesse sentido, ela enfatiza a relevância de se 

saber lidar com a prática pedagógica para se conseguir bons resultados em educação.

Só quem lida diariamente com a realidade de uma sala de aula é 
capaz de entender que cada caso é uma situação diferente. Por mais 
teoria que o professor conheça, ele só conseguirá um resultado 
razoável no processo de aprendizagem, se considerar alguns 
aspectos da vida do seu aluno, como a sua formação escolar, o meio 
social e familiar onde ele está inserido, os seus anseios e objetivos 
de vida, enfim a sua realidade. Além disso, uma sala de aula é 
formada por uma grande diversidade dessas características. Ignorar 
essa verdade implica fatalmente em uma ação sem resultados. 
(Relatório de Milleide, 2008, p. 15).

Ela conclui afirmando que o curso de Pedagogia lhe trouxe uma formação 



teórica que não acreditava ser tão importante, facilitando muito sua compreensão e 

seu posicionamento como pessoa e como educadora.

Lucilene faz considerações sobre o conceito de educação e sobre o seu sentido 

na vida de uma pessoa. Em seguida, ela recorta a discussão para apresentar seu 

entendimento sobre a Pedagogia. Logo após, destaca a importância dos estágios 

curriculares supervisionados enquanto oportunidade de o estudante ter um contato 

mais direto com a escola básica e sua prática pedagógica cotidiana, oportunidade que 

permitiu a ela observar, atuar e refletir sobre as ações desenvolvidas no contexto 

escolar.

Entendo o estágio como uma peça fundamental na minha formação, 
isto por representar um relevante encontro entre a teoria e a prática 
de forma reflexiva e dinâmica, tornando-se a práxis e, 
ultrapassando, assim, os limites das fundamentações teóricas. Posso 
afirmar que esse tempo foi de questionamentos, dúvidas, incertezas 
e reflexões. (Relatório de Lucilene, 2008, p. 9).

Entendemos ser muito significativo na formação inicial do professor que ele 

consiga compreender conceitos teóricos provenientes dos estudos desenvolvidos ao 

longo da graduação, especialmente aqueles abordados nas disciplinas que se ocupam 

do estudo das Ciências da Educação, e, do mesmo modo, compreender também os 

conceitos provenientes da prática pedagógica vivenciada nos estágios curriculares 

supervisionados. Todavia, entendemos ser mais relevante para sua formação e para 

sua atuação profissional futura que o estudante dos cursos de licenciatura, e em 

especial do de Pedagogia, consiga estabelecer desde a formação inicial uma unidade 

entre a teoria e a prática. Essa unidade não pode ser vista na perspectiva da 

justaposição da dimensão teórica à dimensão prática, mas sim como a 

inseparabilidade e unidade filosófica em que a teoria e a prática separadamente sejam 

insuficientes para dar conta do enfrentamento e da compreensão e explicação da 

realidade prática concreta em educação. Assim, recorremos a Veiga (1996) quando 

ele chama de unidade crítica da teoria e da prática o que ocorre na prática pedagógica 

concreta.

A unidade crítica da teoria e da prática, na didática escolar, somente 
ocorrerá no momento em que a prática pedagógica transforma-se 
numa prática pedagógica concreta. A prática pedagógica concreta 
não estabelece ruptura entre o conhecimento (teoria) e a ação 



(prática), tanto na produção em si, como no processo de 
transformação do real. (VEIGA, 1996, p. 47).

Os estágios curriculares supervisionados são o espaço e o tempo de formação 

que mais bem adequadamente possibilitam ao futuro professor, na sua formação 

inicial, começar a estabelecer essa unidade crítica da teoria e da prática a que se refere 

Veiga. Essa unidade entre teoria e prática deve ocorrer no sentido de promover uma 

formação em que a dimensão teórica das Ciências da Educação seja ancorada na 

prática e a dimensão prática seja fundamentada na teoria em todos os momentos do 

curso.

Do mesmo modo que na formação continuada, nas experiências dos estágios 

curriculares supervisionados também ocorrem análises muito importantes sobre a 

própria prática pedagógica. Essas análises fazem com que o estudante, futuro 

professor, reflita acerca dos aspectos positivos e negativos de sua prática, 

possibilitando entender as causas de eventuais falhas percebidas e, ao mesmo tempo, 

propor modificações necessárias tendo em vista as experiências futuras. Essas 

modificações tanto podem ser efetivadas ainda no momento da continuidade dos 

estágios quanto no exercício da prática pedagógica no âmbito de uma atuação 

profissional futura.

Focalizamos aqui um exercício feito pelas estudantes estagiárias em seus 

relatórios no tocante à relação entre autores referidos no corpo do texto. A seguir, o 

Quadro 3 evidencia a quantidade de obras da literatura educacional referida pelas 

estudantes em cada relatório de estágio. 

QUADRO 3
Obras da literatura educacional citadas nos relatórios de estágio

ESTUDANTES 
AUTORAS DOS 
RELATÓRIOS

NÚMERO DE OBRAS DA 
LITERATURA 

EDUCACIONAL CITADAS 
EM CADA RELATÓRIO DE 

ESTÁGIO

AUTORES CITADOS

ROSÂNGELA Quatro obras

Sanny da Rosa (2001), duas vezes;

Carmem Lucilene Vidal Perez (2001), uma 
vez; 

Dermeval Saviani (2004), uma vez;

Vygotsky (1994), uma vez.



LUCILENE Quatro obras

Antoni Zabala (1998), três vezes;

José Carlos Libâneo (1999), duas vezes;

Ilma Passos Alencastro Veiga (1996), uma vez;

Paulo Freire (1996), uma vez.

MARIANA Três obras

Paulo Freire (1996), duas vezes;

Nilda Alves (1992), uma vez;

Maria Lucilene de Machado (2002), uma vez.

MAYRA Duas obras
Selma Garrido Pimenta (2004), uma vez;

Paulo Freire (1996), duas vezes.

MILLEIDE Seis obras

Paulo Freire (1996), uma vez;

J. G. Aquino (1996), uma vez;

Rubem Alves, citado por Luiz Feracine (1998), 
uma vez;

Lourival C. Freitas (2005), uma vez;

Maria Isabel Meyer (1998), uma vez;

Veenman, citado por Marli André (1999), uma 
vez.

ANITA Quatro obras

Paulo Freire (2004), três vezes;

Selma Garrido Pimenta e Maria Socorro 
Lucena Lima (2004), duas vezes;

Denise de Cássia Trevisan Siqueira (2004), 
uma vez;

José de Arruda Penteado (1979), uma vez.

Entendemos que ao se referir aos autores estudados, as alunas fazem um 

exercício de ruptura com a redação de relatórios que têm apenas a característica de 

descrição ou narrativa sobre a prática e passam a se apropriar da natureza da análise 

reflexiva em que teoria e prática caminhem em uma mesma perspectiva.

Encerrando este capítulo, registramos que os sentidos que as estudantes 

estagiárias atribuem à relação entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica 

também aparecem no corpo dos relatórios de estágios curriculares supervisionados na 

medida em que elas elaboram as teorizações acerca da importância desses estágios. 

Assim, além dos sentidos que se evidenciaram no momento da realização das 

conversas interativo-provocativas, também pudemos perceber os que são construídos 

ao longo das teorizações feitas concatenadas com as trajetórias de vida e de formação 



quando apresentam comentários sobre a rotina da prática educacional no interior de 

uma escola, quando tratam da relação entre teoria e prática e quando explicitam seus 

entendimentos sobre a importância dos estágios curriculares supervisionados em si.



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta tese, tratamos dos sentidos que as estudantes estagiárias do curso de 

Pedagogia atribuem à relação entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica. A 

questão central que norteou nossos estudos se organizou em torno da necessidade de 

saber que sentidos os estudantes estagiários atribuem à relação entre os saberes das 

Ciências da Educação e os saberes da prática pedagógica no curso de Pedagogia da 

UESB na construção do saber/fazer docente.

Nosso entendimento, a partir do qual organizamos o estudo que culminou na 

elaboração desta tese, foi de que os sentidos que os estudantes, futuros pedagogos, 

atribuem a seus processos formativos têm repercussões na aprendizagem dos 

conhecimentos teórico-práticos do ser professor e, em especial, do ser pedagogo. 

Assim, defendemos que os sentidos que os estudantes dos cursos de formação inicial 

de professores atribuem à relação entre os conhecimentos das Ciências da Educação e 

os conhecimentos da prática pedagógica são fundamentais enquanto organizadores na 

construção do saber/fazer docente no momento da realização dos estágios curriculares 

supervisionados e na atuação profissional futura.

Desse modo, toda a pesquisa se volta em torno da tese de que “os sentidos 

atribuídos pelos estudantes estagiários à relação entres conhecimentos das Ciências da 

Educação e da prática pedagógica são organizadores na construção do saber/fazer 

docente”. Essa afirmação tem implicações para sua prática profissional como futuros 

pedagogos, mas tem também implicações durante o próprio processo do curso, 

sobretudo no momento de realização dos estágios curriculares supervisionados.

Percebemos que a formação inicial de professores constitui uma oportunidade 

privilegiada de se estabelecer uma efetiva relação de cooperação e 

complementaridade entre teoria e prática em educação. Nessa perspectiva, afirmamos 

que os cursos de licenciatura devem assumir o compromisso de promover junto aos 

estudantes, futuros professores, uma formação muito mais consistente do que aquela 

que vem oferecendo aos futuros professores, especialmente no que se refere ao 

arcabouço de conhecimentos elaborados com base nas Ciências da Educação. 

Entendemos que a natureza teórica dessas ciências fortalece e favorece ao estudante 

estagiário, no âmbito da formação inicial, proporcionando a construção e constituição 

de elementos que os possibilitam refletir sobre a prática pedagógica desenvolvida na 



escola e nos sistemas de ensino, tanto no contexto de realização dos estágios 

curriculares supervisionados quanto na experiência profissional futura. 

Reafirmamos, mais uma vez, que os estágios curriculares supervisionados são 

uma experiência de grande e significativa referência na formação inicial dos 

professores e devem acompanhar as discussões teóricas durante todo o curso. Além de 

consistir na primeira oportunidade que muitos dos estudantes têm para conhecer a sala 

de aula a partir da perspectiva do professor, consiste também – e principalmente – em 

espaço/tempos na formação a partir dos quais os estudantes podem construir os 

sentidos atribuídos por eles aos estudos sobre as Ciências da Educação, à prática 

pedagógica e à relação entre as Ciências da Educação e a prática para o futuro 

professor/pedagogo.

O estudo das Ciências da Educação é uma referência por que passam os 

graduados no processo de construção dos seus conhecimentos sobre o ser pedagogo, 

desde que sejam articulados fortemente ao processo histórico de produção desse 

saber, relacionando prática educativa e social em movimento. Os sentidos que os 

estudantes elaboram sobre essas ciências são, muitas vezes, marcados por 

incompreensões acerca de sua relevância como parte do curso de formação inicial. No 

entanto, ao serem contextualizados, esses conhecimentos assumem outros sentidos, 

articulando, de forma consistente, a teoria e a prática como dimensões inseparáveis do 

bojo da área do conhecimento que é a Pedagogia.

A sala de aula e todo o contexto que envolve a realização dos estágios 

curriculares supervisionados se constituem para o estagiário como campo de 

expressão de sua compreensão acerca do saber/fazer do professor no âmbito 

individual e subjetivo, tanto no que diz respeito à dimensão metodológica, na forma 

como organiza e desenvolve o processo ensino-aprendizagem, quanto no que se refere 

às reflexões que faz sobre/na/para a sua própria prática pedagógica. A sala de aula é, 

de modo especial, o lócus por excelência para que ele possa sentir-se professor e 

evidenciar conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais internalizados nos 

momentos de discussão das disciplinas do curso. 

Assim, os estágios curriculares supervisionados são para o estudante estagiário 

o campo em que ele pode compreender as relações que se estabelecem entre o pensar 

e o fazer pedagógico, tecendo e produzindo os sentidos que atribui à relação entre os 

conhecimentos das Ciências da Educação e os conhecimentos da prática pedagógica 

enquanto elementos organizadores na construção do saber/fazer docente. 



Nesse contexto, o estudante estagiário produz, portanto, um conhecimento 

acerca do que é ser professor, o qual não está escrito ou publicado, dada a sua 

dimensão subjetiva, mas está circunscrito de modo mais geral na formação adquirida 

ao longo dos estudos de todas as disciplinas do curso, como aquelas que se ocupam 

dos estudos das Ciências da Educação. De modo mais específico, está circunscrito em 

sua prática pedagógica na situação da realização dos estágios curriculares 

supervisionados e, do mesmo modo, na situação da prática docente profissional, 

quando se tornar professor efetivo. 

Esse conhecimento circunscrito, pessoal e subjetivo, mas, ao mesmo tempo, 

amplo, social, objetivo é sempre acrescido e amadurecido na medida em que o sujeito 

se dispõe a exercer cotidianamente e de forma flexível o movimento dialético da 

reflexão/ação/reflexão sobre/na/para a prática pedagógica. Aqui se parte do princípio 

de que a atividade do professor implica a capacidade de pensar e de refletir 

sobre/na/para a prática pedagógica, construindo novas teorias ou revendo aquelas já 

elaboradas. 

Nesse sentido, as experiências dos estágios curriculares supervisionados 

devem ser entendidas tanto pelos professores formadores de professores quanto pelos 

futuros professores como um momento de síntese no processo formativo. Aos 

primeiros cabe, sobretudo, a responsabilidade de refletir sobre os currículos das 

diversas licenciaturas, em especial sobre a licenciatura em Pedagogia, focalizando, 

nesse contexto, as possibilidades que estão sendo criadas para que os futuros 

professores construam, articulem e relacionem, desde a sua formação inicial, os 

conhecimentos das Ciências da Educação com os conhecimentos sobre/na/para a 

prática pedagógica. Aos estudantes, cabe o compromisso e o desafio de fazerem de 

suas experiências formativas perspectivas de reflexividade, a fim de que possam, na 

formação inicial, mas tendo em vista a formação continuada, perceber as 

possibilidades de a teoria retroalimentar a prática pedagógica e, do mesmo modo, a 

prática pedagógica impulsionar para que as teorias sejam repensadas em face das 

problemáticas que se manifestam no contexto do processo ensino-aprendizagem. 

Por isso, igualmente defendemos que os cursos de Pedagogia precisam 

constituir equipes de trabalho com o objetivo de analisar e avaliar permanentemente 

os seus currículos, tendo em vista a qualidade da formação que desenvolvem junto 

aos estudantes, em primeira instância, e junto à sociedade, de forma mais ampla.

Assim, partindo dos sentidos que os estudantes atribuem à relação entre as 



Ciências da Educação e a prática pedagógica, faz-se necessário construir um currículo 

que leve em conta as percepções subjetivas daqueles que são o alvo central do curso. 

Esse currículo terá de ter como referência o entendimento acerca de como as 

disciplinas que estudam as Ciências da Educação estão realmente ensinando aos 

graduandos em Pedagogia os conhecimentos sobre a prática pedagógica que os 

instrumentalizem para o enfrentamento e para a construção de um conhecimento na e 

sobre a prática pedagógica. Esse currículo terá, ainda, de atentar igualmente para as 

disciplinas cujo objeto são as práticas pedagógicas (estágios), observando-se o modo 

como elas estão se valendo de toda a teorização já construída até o início dos estágios, 

para que o estudante elabore um arcabouço de conhecimentos teórico-práticos sobre o 

ser pedagogo, percebendo as possibilidades de a teoria alimentar a prática pedagógica 

e, do mesmo modo, a prática pedagógica fazer com que as teorias sejam repensadas 

em face das problemáticas que se manifestam no contexto do processo de ensino-

aprendizagem. 

Essas são questões que, além de muitos outros estudos, demandarão também 

um olhar muito mais atento por parte de docentes do ensino superior que se ocupam 

da formação de professores, uma vez que ainda necessitam de muita atenção no 

âmbito do curso de Pedagogia em especial e dos demais cursos de licenciatura, 

salvaguardadas suas especificidades.

Neste estudo, consideramos, primeiramente, que os sentidos atribuídos pelos 

estudantes aos conhecimentos acerca das Ciências da Educação constituem elementos 

fundamentais para a construção de referencial para o futuro professor, tanto no que se 

refere à construção de um arcabouço de conhecimentos sobre a prática quanto no que 

diz respeito à possibilidade de se elaborar uma análise crítica e consciente sobre a 

prática e na prática não apenas no momento de realização dos estágios curriculares 

supervisionados, mas também na efetiva prática pedagógica profissional, quando 

estiver no exercício do magistério. 

Por outro lado, os sentidos atribuídos pelos estudantes à prática pedagógica, 

em especial à prática desenvolvida durante a realização dos estágios curriculares 

supervisionados, constituem a oportunidade de o estudante, ainda na formação inicial, 

repensar os sentidos também da teoria e desta em relação à prática. Desse modo, esses 

sentidos provocam uma inserção do estudante na perspectiva da construção de uma 

epistemologia da prática.

Portanto, concluímos que os sentidos que os estudantes, futuros pedagogos, 



atribuem a seus processos formativos, tanto em sua dimensão prática quanto em sua 

dimensão teórica, têm repercussões na aprendizagem dos conhecimentos acerca do ser 

professor e, em especial, do ser pedagogo. Desse modo, reafirmamos nosso 

entendimento de que os sentidos que os estudantes dos cursos de formação inicial de 

professores, focalizado aqui o curso de Pedagogia, atribuem à relação entre os 

conhecimentos das Ciências da Educação e os conhecimentos da prática pedagógica 

são fundamentais enquanto organizadores na construção do saber/fazer docente no 

momento da realização dos estágios curriculares supervisionados e na atuação 

profissional futura.

Ao concluirmos este estudo, ressaltamos suas implicações diretas com todo o 

processo de discussão acerca de reformulação curricular por que passa o coletivo de 

professores e alunos da UESB envolvidos com o curso de Pedagogia. Certamente 

interessa a quem se dedica ao currículo do curso de Pedagogia conhecer os sentidos 

que os estudantes do curso atribuem à relação entre as Ciências da Educação e a 

prática pedagógica no contexto do curso como um todo e no momento de realização 

dos estágios curriculares supervisionados, de modo particular. Este estudo oferece 

subsídios para se pensar o currículo não apenas do curso de Pedagogia da UESB, mas 

também para procurar aproximar o campo teórico da Pedagogia com o cotidiano da 

educação básica. Além disso, por discutir sobre a formação do professor, este estudo 

pode ainda contribuir com outros cursos de licenciatura.

Defendemos que um curso, além de estar de acordo com as determinações da 

legislação vigente no país acerca da formação específica da área de conhecimento e às 

normatizações institucionais, deve estar também concatenado com os anseios dos 

sujeitos que se dedicam a estudar Pedagogia e a ser professor. Desse modo, deve 

contemplar, em seu currículo, os sentidos que os estudantes atribuem à relação entre 

teoria e prática e, portanto, entre Ciências da Educação e prática pedagógica. 

Assim, ao finalizarmos este estudo que focalizou a perspectiva dos estudantes 

estagiários, notamos a necessidade de dar continuidade aos estudos, procurando 

conhecer também a perspectiva do professor da educação básica que recebe e 

acompanha a realização dos estágios curriculares supervisionados, a fim de melhor 

captar as possibilidades de contribuição que esse professor, atuante na educação 

básica, pode trazer para a formação do futuro professor/pedagogo.



REFERÊNCIAS

ALARCÃO, Isabel (Org.). Formação reflexiva de professores: estratégias de 
supervisão. Porto: Porto, 1996.

ALARCÃO, Isabel (Org.). Escola reflexiva e supervisão: uma escola em 
desenvolvimento e aprendizagem. Porto: Porto, 2000.

ALTET, Marguerite. La formation profissionnalle des enseignants. Paris: 
Universitaires de France, 1994.

ALVES, Nilda. Trajetória e redes na formação de professores. Rio de Janeiro: 
DP&A, 1998.

ALVES, Nilda. Formação de professores: pensar e fazer. São Paulo: Cortez, 1992.

AMARAL, Maria João; MOREIRA, Maria Alfredo; RIBEIRO, Deolinda. O papel do 
supervisor no desenvolvimento do professor reflexivo: estratégias de supervisão. In: 
ALARCÃO, Isabel (Org.). Formação reflexiva de professores: estratégias de 
supervisão. Porto: Porto, 1996. p. 89-122.

ARROYO, Miguel G. Experiências de inovação: o currículo na prática d escola. In: 
MOREIRA, Flávio Barbosa (Org.). Currículo: políticas e práticas. Campinas: 
Papirus, 1999. p. 131-164. 

AVANZINI, Guy. Pedagogia atual: disciplinas e práticas. São Paulo: Loyola, 1999.

AVANZINI, Guy. Des Sciences de l’Éducation. Cahiers Binet-Simon, Paris, n. 645, 
p. 5-26, 1995.

BOAVIDA, João; AMADO, João. Ciências da Educação: epistemologia, identidade 
e perspectivas. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2006. 

BECKER, Fernando. A epistemologia do professor: o cotidiano da escola. 
Petrópolis: Vozes, 1993.

BENICÁ, Elli; CAIMI, Flávia Eloísa (Org.). Formação de professores: um diálogo 
entre a teoria e a prática. Passo Fundo: UPF, 2002.

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma 
introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto, 1994.

BOSI, E. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 3. ed. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1994.

BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP 3 de 21 de fevereiro de 
2006. Delibera sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 
em Pedagogia. Diário Oficial da União. 21 de fev. 2006a.

BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP 1 de 15 de maio de 
2006. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 



Pedagogia. Diário Oficial da União. 15 de maio. 2006b.

BRASIL. Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 – amplia o Ensino Fundamental 
para nove anos de duração, com a matrícula de crianças de seis anos de idade e 
estabelece prazo de implantação, pelos sistemas, até 2010. Brasília, 2006c.

BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP 5 de 13 de dezembro de 
2005. Delibera sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 
em Pedagogia. Diário Oficial da União. 13 de dez. 2005.

BRASIL. Lei n. 11. 114. Brasília: Imprensa Oficial, DF, 16 de maio de 2005b (torna 
obrigatória a matrícula das crianças de seis anos de idade no Ensino Fundamental).

BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP 1 de 18 de fevereiro 
de 2002. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 
da Educação Básica. Diário Oficial da União. 18 de fev. 2002a.

BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP 2 de 19 de fevereiro 
de 2002. Institui a duração e carga horária dos cursos de licenciatura, graduação 
plena, de formação de professores para a Educação Básica. Diário Oficial da União. 
19 de fev. 2002b.

BRASIL. Plano Nacional de Educação (n.10.172). Brasília, 2001. Disponível em: 
<www.senado.gov. br/legbras>. Acesso em 13 de novembro de 2008.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: ensino fundamental. Brasília: 
MEC/SEF, 10 volumes, 1997.

BRASIL. Lei n. 9394 Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996a.

BRASIL. Emenda Constitucional n.14. Brasília: Diário Oficial da União, DF, 13 de 
setembro, 1996b.

BRASIL. Lei n.9.424. Dispõe sobre o Fundo de manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Brasília: Diário Oficial da 
União, 24 de dezembro, 1996c.

BRASIL. Congresso Nacional. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília: Imprensa Oficial, dez. 1988.

BRZEZINSKI, Iria. Pedagogia, pedagogos e formação de professores. 5. ed. 
Campinas: Papirus, 2004.

CANDAU, Vera Maria (Org.). A didática em questão. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 
2000.

CHARLOT, B. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: 
Artmed, 2000.

CUNHA, Maria Isabel da. O bom professor e sua prática. 17. ed. Campinas: 
Papirus, 2005.

DEMO, Pedro. Metodologia científica em Ciências Sociais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 



1995. 

DEWEY, John. How we think. Boston: Heath & CO, 1910.

DUTRA, Luiz Henrique de A. Epistemologia da aprendizagem. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2000.

ESTEBAN, J. O. Hacia uma ciencia de la educación. In: ESCOLANO et al. 
Epistemología e educación. Salamanca: Sigueme, 1978. p. 141-151.

FAZENDA, Ivani (Org.). Práticas interdisciplinares na escola. 2. ed. São Paulo: 
Cortez, 1993.

FEIMAN-NEMSER, Sharon. Teacher preparation: structural and conceptual 
alternatives. In: HOUSTON, W. R.; HABERMAN, M.; SIKULA, J. (Ed.). Handbook 
of research on teacher education. New York: Macmillan, 1990. p. 212-233.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1987.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do 
oprimido. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 3. 
ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da práxis. 4. ed. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo 
Freire, 2004.

GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. 10.
ed. São Paulo: Cortez, 1997.

GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo. 9. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2001.

GAUTHIER, Clermont et al. Por uma teoria da pedagogia: pesquisas 
contemporâneas sobre o saber docente. Ijuí: UNIJUÍ, 1998.

GIROUX, Henry A. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica 
da aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 1997.

GOMIDE, Paula Inez Cunha. Pais presentes, pais ausentes: regras e limites. 5. ed. 
São Paulo: Vozes, 2004.

GONZÁLEZ REY, Fernando. Sujeito e subjetividade. São Paulo: Pioneira 
Thomson, 2005a.

GONZÁLEZ REY, Fernando (Org.). Subjetividade, complexidade e pesquisa 
qualitativa. São Paulo: Pioneira Thomson, 2005b.

GONZÁLEZ REY, Fernando. Pesquisa qualitativa em psicologia: caminhos e 
desafios. São Paulo: Pioneira Thomson, 2005c.

GONZÁLEZ REY, Fernando. Pesquisa qualitativa e subjetividade: os processos de 



construção da informação. São Paulo: Pioneira Thomson, 2005d.

GONZÁLEZ REY, Fernando. Epistemología cualitativa y subjetividad. São Paulo: 
EDUC, 1997.

GRAMSCI, Antonio.  Concepção dialética da história. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1995. 

GRAMSCI, Antonio. Cartas do cárcere. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1991. 

GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1989.

GUNSPUN, Haim. Autoridade dos pais e educação da liberdade. 4 ed. Rio de 
Janeiro: Wak, 2004.

HAGUETTE, Teresa Maria Frota. Metodologias qualitativas na sociologia. 8. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2001.

HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. 7 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2004.

JOSSO, Marie-Christine. Experiências de vida e formação. Lisboa: EDUCA, 2002.

LA TAILLE, Yves de. Limites: três dimensões educacionais. 3 ed. São Paulo, Ática, 
2001.

LEONTIEV, Alexis. O desenvolvimento do psiquismo. 2. ed. São Paulo: Centauro, 
2004.

LIBANEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos: para quê? 8. ed. São Paulo: Cortez, 
2005. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. O papel da didática na formação do professor. In: 
CANDAU, Vera Maria (Org.). A didática em questão. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 
2000.

MACEDO, Jussara Marques de. A formação do pedagogo em tempos neoliberais: a 
experiência da UESB. Vitória da Conquista: Editora da UESB, 2008.

MACHADO, Maria Lúcia de. Encontros e desencontros em educação infantil. São 
Paulo: Cortez, 2001.

MARCELO GARCÍA, Carlos. Formación del profesorado para el combio 
edutativo. Barcelona: Muntaner, 1995.

MARX, Karl; ENGELS, F. A ideologia alemã. 11. ed. São Paulo: Hucitec, 1999.

MENEGOLLA, Maximiliano; SANT’ANNA, Ilza Martins. Por que planejar? Como 
planejar? currículo, área, aula. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

MIALARET, Gaston. As ciências da educação. 2. ed. Lisboa: Moraes, 1980.

MINAYO, Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 7. 
ed. Petrópolis: Vozes, 1997.



MIZUKAMI, Maria da G. N. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 
1986.

NUNES, Cláudio Pinto. Sentidos da educação escolar na perspectiva do 
estudante/trabalhado. 2004. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 
do Québec/Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2004.

NUNES, Cláudio Pinto. O estudante/trabalhador, os saberes intra e extraescolares e a 
construção de um currículo mediador. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL 
QUÉBEC-BAHIA: FORMAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM 
EDUCAÇÃO, 1., 2005, Salvador. Anais... Salvador: EDUNEB, 2005. p. 127-142.

NUNES, Cláudio Pinto; RIBEIRO, Márcia Maria Gurgel. A Epistemologia 
Qualitativa e a produção de sentidos na formação docente. In: ENCONTRO DE 
PESQUISA EDUCACIONAL DO NORTE E NORDESTE, 18., 2007, Maceió. 
Anais... Maceió: [s.n.], 2007.

NUNES, Cláudio Pinto; RIBEIRO, Márcia Maria Gurgel. Relação entre Ciências da 
Educação e prática pedagógica no curso de pedagogia da UESB. In: PEREIRA, 
Sandra Márcia Campos; LEITE, Iza Maria Pinto de Amorim. Educação básica: 
políticas e práticas. Vitória da Conquista: Editora da UESB, 2008a. p. 193-210.

NUNES, Cláudio Pinto; RIBEIRO, Márcia Maria Gurgel. A reflexão da prática 
pedagógica na formação inicial de professores e seus paradigmas de racionalidade. In: 
COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE ENSINO SUPERIOR: COMPLEXIDADE 
E DESAFIOS NA CONTEMPORANEIDADE, 1., 2008, Feira de Santana. Anais...
Feira de Santana: UEFS, 2008b.

NUNES, Cláudio Pinto; RIBEIRO, Márcia Maria Gurgel. A Epistemologia 
Qualitativa e a produção de sentidos na formação docente. In: NUNES, Claudio Pinto; 
SANTOS, José Jackson do; CRUSOÉ, Nilma Margarida de Castro. Itinerários de 
pesquisa: políticas públicas, gestão e práxis educacionais. Passo Fundo: Universidade 
de Passo Fundo, 2009. p. 243-261. 

PARO, Victor Henrique. Políticas educacionais: considerações sobre o discurso 
genérico e a abstração da realidade. In: PARO, Victor Henrique; DOURADO, Luiz 
Fernandes (Org.). Políticas públicas e educação básica. São Paulo: Xamã, 2001. p. 
29-47.

PÉREZ GÓMEZ, Angel. O pensamento prático do professor: a formação do professor 
como profissional reflexivo. In: NÓVOA, Antonio (Org.). Profissão professor. 2. ed. 
Porto: Porto, 1992.

PESSOA, Teresa. Aprender a pensar como professor: contributo da metodologia de 
casos na formação da flexibilidade cognitiva. 2001. Tese (Doutorado em Ciências da 
Educação) – Universidade de Coimbra, Coimbra, 2001.

PIMENTA, Maria da Glória. O professor em construção. Campinas: Papirus, 1993.

PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade, teoria e 
prática. São Paulo: Cortez, 2005.

PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. São 



Paulo: Cortez, 1999.

PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Pedagogia e pedagogos: caminhos e perspectivas. 
São Paulo: Cortez, 2002

PIMENTA, Selma Garrido (Coord.). Pedagogia, ciência da educação? 5. ed. São 
Paulo: Cortez, 2006.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. São 
Paulo: Cortez, 2004.

RODRÍGUEZ MARCOS, Ana. Análisis y mejora de la propia enseñanza. Contexto 
& Educação, Madrid, v. 76, p. 127-150, 2006.

RODRÍGUEZ MARCOS, Ana (Dir.). La colaboración de la universidad y los 
centros de prácticas: fundamento y experiencias de formación de maestros. Madrid: 
Septem, 2005.

RODRÍGUEZ MARCOS, Ana (Dir.). Cómo inovar em el Prácticum de magistério: 
aplicación del portafolios a la enseñanza universitaria. Madrid: Septem, 2002.

SAVIANI, Dermeval. O legado educacional do século XX no Brasil. São Paulo: 
Autores Associados, 2004.

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 5. ed. 
Campinas: Autores Associados, 1995.

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. Campinas: Autores Associados, 1983.

SCHEIBE, Leda; AGUIAR, Márcia Ângela. Formação de profissionais da educação 
no Brasil: o curso de pedagogia em questão. Educação e Sociedade. Campinas, ano 
20, n. 68, dez. 1999.

SCHÖN, Donald. The reflective practitoner: how professionals think in action. New 
York: Basic Books, 1983.

SCHÖN, Donald. Formar professores como profissionais reflexivos: In: NÓVOA, 
António (Org.). Os professores e sua formação. Lisboa: Nova Enciclopédia, 1992.

SILVA, Carmem Silvia Bissoli. O curso de pedagogia no Brasil: questões em aberto. 
In: PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Pedagogia e pedagogos: caminhos e 
perspectivas. São Paulo: Cortez, 2002 

SILVA, Carmem Silvia Bissoli. O curso de pedagogia no Brasil: história e 
identidade. Campinas: Autores Associados, 1999.

SILVA, Nelson Pedro. Ética, indisciplina e violência nas escolas. 2 ed. Petrópolis: 
Vozes, 2004.

SIQUEIRA, Denise de Cassia Trevisa. Relação professor-aluno: uma revisão crítica. 
2004. Disponível em: 
<http://www.conteudoescola.com.br/site/content/view/132/31/>. Acesso em: 21 jan. 
2008.

SOUZA, Elizeu Clementino de. O conhecimento de si: estágio e narrativas de 



formação de professores. Rio de Janeiro: DP&A, Salvador: UNEB, 2006. 

TARDELI, Denise D’Aurea. O respeito na sala de aula. Petrópolis: Vozes, 2003.

TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. Projeto de criação 
do Curso de Pedagogia, 1997.

VAN MANEN, M. El tacto em la enseñanza. Barcelona: Paidós, 1998.

VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e 
projeto político-pedagógico. 9. ed. São Paulo: Libertad, 2000.

VASCONCELLOS, Celso dos S. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto 
político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula. São Paulo: Libertad, 2002.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Didática: o ensino e suas relações. Campinas: 
Papirus, 1996.

VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Filosofia da práxis. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1977.

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

ZEICHNER, K. A formação reflexiva de professores: ideias e práticas. Lisboa: 
Educa, 1993.

ZEICHNER, K. Alternative paradigms of teacher education. Journal of Teacher 
Education. Washington, v. 3, n. 34, p. 3-9, 1983.



APÊNDICES



APÊNDICE A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
DOUTORADO

Roteiro semiestruturado para a 1ª rodada de Conversa interativo-
provocativa individual

(Conversas realizadas no final do sétimo semestre, logo após a realização dos primeiros dois 
estágios curriculares supervisionados de um conjunto de três)

Identificação do informante: 
Conversa interativo-provocativa realizada na data: 
Local da realização: 
Recursos de realização: gravador de áudio

A) Aspectos de identificação e caracterização dos sujeitos da pesquisa:

1 Começou o curso de Pedagogia logo depois que terminou o ensino médio?
(   ) Sim.

(   ) Não. Houve um intervalo de _____ anos.

2 Qual o grau de importância de fazer o curso de Pedagogia para o informante?
(   ) Pouco importante.

(   ) Importância mediana.

(   ) Muito importante.

3 Vai concluir o curso no tempo regular?
(   ) Sim.

(   ) Não.

4 Em quais dos momentos citados abaixo o informante teve mais dificuldades?
(   ) No início do curso, quando havia mais disciplinas de fundamentos da educação.

(   ) Mais no final do curso, quando havia mais disciplinas de prática pedagógica (estágios).

(   ) O nível de dificuldade foi igual.

5 Sobre o fato de estar prestes a concluir o curso de Pedagogia, o estudante afirma que:
(   ) Está satisfeito, pois está concluindo um curso superior que lhe dá perspectivas de um 



futuro profissional melhor.

(   ) Está insatisfeito, pois está concluindo um curso superior que não lhe dá perspectivas de 
um futuro profissional melhor.

(    ) Outra alternativa. Qual? 

B) Temas ou assuntos a serem abordados:

1. Motivos ou razões por que o informante decidiu estudar Pedagogia? Que 

elementos o fizeram se decidir pelo curso de Pedagogia.

2. Relação que o estudante compreende existir entre as Ciências da Educação e a 

prática pedagógica a ser desenvolvida no estágio.

3. Disciplinas do curso de Pedagogia já estudadas que o estudante entende que serão 

muito importantes para o desenvolvimento do estágio. Pedir para o estudante 

dizer três mais importantes, começando pela mais importante, depois a segunda 

mais importante e, por último, a terceira mais importante.

4. Sentido(s) das disciplinas de Ciências da Educação para a compreensão da prática 

pedagógica no momento da realização dos estágios.

5. De que forma o estudante entende que as Ciências da Educação contribuem para a 

compreensão da prática pedagógica.

6. Sentidos que há em existir no curso de Pedagogia estágios com prática de ensino. 

(Qual a importância da prática pedagógica (estágio) para formação do/a 

pedagogo/a?)

7. Sentido(s) atribuído(s) à prática pedagógica em relação aos saberes/conhecimentos 

aprendidos nas disciplinas introdutórias do curso que tratam das Ciências da 

Educação. (Que relação o estudante percebe existir entre as Ciências da Educação 

e a prática pedagógica do estágio?)

8. O professor das disciplinas de prática de ensino (estágio) procura suscitar junto aos 

estudantes estagiários que estes estabeleçam relações entre as Ciências da 

Educação e a prática pedagógica que é desenvolvida nos estágios?



APÊNDICE B

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
DOUTORADO

Roteiro semiestruturado para a 2ª rodada de conversa interativo-provocativa 

individual

(Conversas realizadas no final do oitavo semestre, logo após a realização do último estágio 
curricular supervisionado de um conjunto de três)

Identificação do informante: 
Conversa interativo-provocativa realizada na data: 
Local da realização: 
Recursos de realização: gravador de áudio

Temas ou assuntos a serem abordados:

1 Que elementos (experiências, acontecimentos etc.) marcaram positivamente a 

realização dos estágios curriculares supervisionados.

2 Que elementos (experiências, acontecimentos etc.) marcaram negativamente a 

realização dos estágios curriculares supervisionados.

3 Comentar a relação que percebeu existir entre teoria e prática durante a realização dos 

estágios.

4 Contribuições dos estágios para o estudante entender os saberes/conhecimentos 

teóricos do curso de Pedagogia.

5 Contribuições dos saberes/conhecimentos de natureza mais teórica para o estudante 

entender a prática pedagógica durante a realização dos estágios curriculares 

supervisionados.

6 Como o estudante compreende/concebe os estágios supervisionados.

7 O que dificulta e o que facilita a relação entre as disciplinas de fundamentos da 

educação e os estágios?

8 Citar algum conteúdo estudado que foi importante para a realização no momento de 

realização dos estágios curriculares supervisionados, de acordo com as disciplinas 

citadas abaixo:



1 Psicologia da Educação: 

2 Sociologia da Educação: 

3 Filosofia da Educação:

4 História da Educação: 

5 Estrutura e Funcionamento da Educação Básica: 

9 De que forma as disciplinas cujo foco são os fundamentos da educação (Psicologia da 

Educação, Sociologia da Educação, Filosofia da Educação, História da Educação, 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica etc.) contribuíram para que o 

estudante compreendesse a prática pedagógica desenvolvida nos estágios curriculares 

supervisionados.

10 De que forma as disciplinas de estágios curriculares supervisionados (Prática das 

Matérias Pedagógicas, Práticas Pedagógicas das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, Práxis Educativas) contribuíram para que o estudante compreendesse 

os fundamentos teóricos da educação (Psicologia da Educação, Sociologia da 

Educação, Filosofia da Educação, História da Educação, Estrutura e Funcionamento 

da Educação Básica etc.).

11 Como o estudante percebe as relações entre as disciplinas cujo foco são os 

fundamentos teóricos da educação (Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, 

Filosofia da Educação, História da Educação, Estrutura e Funcionamento da 

Educação Básica etc.) e as disciplinas cujo foco é a prática pedagógica (Prática das 

Matérias Pedagógicas, Práticas Pedagógicas das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, Práxis Educativa)?



APÊNDICE C

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
DOUTORADO

Roteiro de organização das informações produzidas através das conversas 
interativo-provocativas

TEMAS OU ASSUNTOS 
AMPLOS

TEMAS OU ASSUNTOS 
ESPECÍFICOS

QUESTÕES PROVOCATIVAS

A importância das Ciências da Educação 
para a formação do pedagogo.

Qual a importância das Ciências da Educação para a formação do 
pedagogo?

O que acha do ensino das disciplinas das Ciências da Educação no 
curso de Pedagogia?

Que disciplinas das Ciências da Educação que mais contribuíram 
para sua formação no curso de Pedagogia?

O que acha da aprendizagem ou do aproveitamento por parte dos 
estudantes quando cursam as disciplinas das Ciências da Educação 
no curso de Pedagogia?

Que sentido(s) tem as disciplinas de Ciências da Educação para a 
compreensão da prática pedagógica no momento da realização dos 
estágios?

A importância da prática pedagógica para 
a formação do pedagogo.

Qual a importância da prática pedagógica (estágios) para a formação 
do pedagogo?

O que acha do ensino das disciplinas de estágio curricular 
supervisionado no curso de Pedagogia?

Como as disciplinas de estágio curricular supervisionado 
contribuíram para sua formação?

O que acha da aprendizagem ou do aproveitamento por parte dos 
estudantes quando cursam as disciplinas de prática pedagógica 
(estágios) no curso de Pedagogia?

Qual(is) o(s) sentido(s) tem as disciplinas de prática pedagógica 
(estágios) para a compreensão das Ciências da Educação?

A importância da relação entre as 
Ciências da Educação e da prática 
pedagógica para a formação do pedagogo.

Que relação você compreende existir entre as Ciências da Educação 
e a prática pedagógica desenvolvida nos estágios?

Os professores das disciplinas de Ciências da Educação procuraram 
suscitar junto aos estudantes desde o início do curso que estes 
estabeleçam relações entre o conteúdo teórico dessas Ciências da 
Educação com a ideia de prática pedagógica que seria futuramente 
desenvolvida nos estágios?

Os professores das disciplinas de prática de ensino (estágio) 
procuram suscitar junto aos estudantes estagiários que estabeleçam 
relações entre as Ciências da Educação e a prática pedagógica que 
será desenvolvida nos estágios?

De que forma você entende que as Ciências da Educação 
contribuem para a compreensão da prática pedagógica?

De que forma você entende que os estágios contribuem para a 
compreensão de conceitos das Ciências da Educação?



ANEXO

FLUXOGRAMA DO CURSO DE 
PEDAGOGIA DA UESB

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHI
COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA – CAMPUS DE VITÓRIA D

FLUXOGRAMA DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA - HABILITAÇÃO NAS MATÉR
E SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
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