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RESUMO 

 

 

Traz a discussão acerca da práxis inscrita na experiência em andamento de um subprojeto do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID 2011, para a Licenciatura 
em Pedagogia em uma universidade estadual baiana. Aponta para o objetivo do subprojeto do 
PIBID, a saber, a participação em experiências metodológicas de caráter inovador e 
interdisciplinar da docência para a superação de problemas identificados no processo de 
ensino-aprendizagem. Discute a práxis pedagógica pelo reconhecimento da episteme e dos 
aportes teórico-filosóficos que sustentam a práxis como categoria de bases dialéticas. 
Contextualiza o desenvolvimento do estudo, interligando as apropriações teórico-
metodológicas e revisitações epistemológicas que problematiza a práxis pedagógica enquanto 
prática social, relacionando seu potencial ao crescimento pessoal e profissional do educador.  

Palavras-chaves: Formação docente; PIBID; Práxis;  

 

ABSTRACT 

 
This work brings the discussion surrounding the praxis in the subproject of the Institutional 
Scholarchip Program of Initiation to Teaching (PIBID) - 2001 experience for the 
Licentiateship in Education in the State University in Bahia. It points to the goal of the 
PIBID’s subproject: the participation in methodological experiences of innovative and 
interdisciplinary nature of the teaching work to overcome problems identified to the process 
of teaching and learning. It discusses the Education praxis to recognize the episteme and the 
theoretic and philosophical foundation that support the praxis as a category of dialectical 
basis. It contextualizes the development of the research, connecting theoretic and 
methodological approaches and epistemological reviews which take the Education praxis as a 
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social practice, using its potential to the personal and professional growth of the teacher. 
 
Keywords: Teacher’s formation, PIBID, praxis. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 

O estudo “O PIBID na licenciatura em pedagogia: o desenvolvimento da práxis na formação 

docente” apresenta a discussão acerca do desenvolvimento da práxis, inscrita na experiência 

em andamento de um subprojeto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

– PIBID 2011, aprovado pela CAPES para a Licenciatura em Pedagogia, em uma 

universidade estadual baiana.  

Os processos aqui apresentados são inerentes à execução deste subprojeto e está fincado na 

Portaria nº 260, de 30 de dezembro de 2010 (regido a partir da aprovação de seu estatuto pelo 

Decreto nº 6.316, de 20 de dezembro de 2007), que, dentre as características mais 

imprescindíveis, destacam-se:  

• O apoio na formação de docentes em nível superior para a Educação Básica, de forma a 

elevar a qualidade da Formação Inicial de Professores nos cursos de licenciatura; 

• A promoção da integração entre a Educação Superior e a Educação Básica. 

Estas características são garantidas pela inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas. E, 

essa condição lhes proporciona chances para refletir sobre este lócus que é a escola.  E, como 

sua relação com a universidade pode gerar educação de qualidade. Então, o que se busca neste 

subprojeto do PIBID é a elaboração/participação em experiências didáticas pensadas para a 

superação de problemas identificados no processo de ensino/aprendizagem observados 

durante a presente investigação, o que implica reflexão e fomento ao caráter inovador e 

interdisciplinar da docência.  

Este subprojeto do PIBID, edição de 2011, se encontra em funcionamento em uma articulação 

que envolve um dos Departamentos de Educação da Universidade participante do programa e 

uma Escola do Ensino Fundamental selecionada e atraída como parceira. Atualmente, conta 

com treze (13) participantes: dez (10) participantes bolsistas, a saber, uma (01) Coordenadora 
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de Área, uma (01) Supervisora e oito (08) Graduandos/Licenciandos em Pedagogia - Bolsistas 

de Iniciação à Docência; e três (03) participantes não bolsistas, uma (01) Licencianda do 

curso de Pedagogia, um (01) mestrando e uma (01) doutoranda que estão estudando as 

dimensões e emergências do trabalho docente. 

A iniciativa de trazer a discussão da práxis pedagógica pensada e vivenciada nos espaços da 

Formação de Professores do contexto acadêmico do subprojeto aqui apresentado e traz a 

explicitação dos processos inerentes ao subprojeto, identificados pelo grupo de Licenciandas 

do PIBID, sujeitos em construção de sua profissionalidade. 

 

PRÁXIS PEDAGÓGICA: CONCEPÇÕES E RELAÇÕES 

 

Discutir a práxis pedagógica de Licenciandas que atuam como bolsista do PIBID 2011, em 

direção à sua constituição profissional, passa pelo reconhecimento da episteme e dos aportes 

teórico-filosóficos que sustentam essa práxis. A práxis se constitui como objeto de estudo 

tanto no âmbito da Pedagogia, quanto da Filosofia, imbuídas da pretensão de provocar a 

transformação do mundo, nas dimensões natural e social.  

Destarte, a práxis precisa ser concebida como uma realização material do homem social. 

Sendo, portanto, a práxis uma “categoria central da filosofia que se concebe ela mesma não só 

como interpretação do mundo, mas também, como guia de sua transformação” (VÁSQUEZ, 

1977, p.5). O autor ressalta que deve ser dada ênfase à terminologia “práxis”. Antes, afirma 

que não se deve empregar, aleatoriamente, o termo “práxis”, pelo fato de na elaboração de um 

conceito, ao fazer menção à atividade prática humana, ela corre o risco de atrelar-se a uma 

idéia estritamente utilitária ou, inclusive, ou um sentido predominantemente instrumental. 

Em decorrência de pensar acerca do sentido da práxis, floresce a discussão dos limites entre 

‘práxis’ e ‘atividade humana’. Utilizando a concepção de Marx, que apresenta a práxis no 

sentido de atividade humana e como responsável pela modificação da natureza e da sociedade 

(VÁSQUEZ, 1977), pode-se concluir que toda práxis é atividade, ao passo que nem toda 

atividade é considerada práxis (VÁSQUEZ, 1977). Portanto, reportando-se a Marx, Vásquez 

“adverte contra qualquer tentativa de igualdade entre atividade e práxis” (1977, p.185).  



4 
 

Ao traduzir a discussão da práxis para o contexto educativo formal e situá-la na escola, na 

relação ensino/aprendizagem, há que considerar como atividade toda nova metodologia de 

ensino, pois para Vásquez (2011) atividade representa um conjunto de atos de um sujeito que 

modifica uma determinada matéria ou fato social. Porém, ao pensar na práxis como atividade 

que ocorre na escola, pode-se pensar que a ação educativa requer reflexão e, através nesta 

ação estabelece-se a práxis.  

Nesse sentido, baseada nas ideias da pedagogia Freireana, destaca-se a ação e a reflexão dos 

homens sobre o mundo para transformá-lo (FREIRE, 1979). Para os educadores, a práxis é de 

fundamental importância, pois é através de questionamentos entendido como integrantes de 

sua atividade, que se gera a consciência do processo que produz a práxis - o ato educativo, 

impactando nas soluções práticas do cotidiano, do planejamento escolar à gestão da escola, 

considerando as concepções de cada sujeito que compõe o cenário escolar.   

Dessa forma, vivenciar a práxis pedagógica na escola implica superar lógicas alienantes, 

conteudistas e lineares, nas quais secundariza-se a aprendizagem como prática social, 

reduzindo seu potencial transformador. A práxis pedagógica, portanto, admite relações, 

contradições e investigações. Conduzi-la requer apropriações pedagógicas e 

histórico/filosóficas. O educador pensa, investiga e desenvolve seu trabalho sustentado em 

aportes humanistas e problematizadores; combate as práticas desvinculadas de reflexão e de 

intencionalidade e desenvolve abordagens de implicação cidadã, superando os modelos 

lineares ou com predomínio da forma, dos caminhos metodológicos distanciados dos 

conteúdos e da pesquisa. 

Nesse cenário, a escola é entendida como espaço de mediação. Então, a relação da tríade 

conhecimento/estudante/professor aponta para uma sinergia. E, neste sentido, o professor 

reflexivo contextualiza o seu ensino e reflete sobre múltiplas formas de como os alunos 

organizam os conhecimentos. 

Certamente, esse investimento pressupõe prováveis questões epistemológicas, a exemplo do 

que vem a ser o conhecimento, de qual maneira é mais legítima de se conhecer, da origem do 

conhecimento, etc. Ainda que perguntas desta natureza - de caráter filosófico - não sejam 

respondidas conscientemente pelo professor, o mesmo agirá a partir de certo saber 

epistemológico, com sistematização imprecisa. Esta postura se afina com a afirmação de 
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Becker, ao informar que “conhecer o mundo é agir sobre ele e transformá-lo, transformando-

se a si mesmo” (2010, p. 17).  

Assim, é imprescindível olhar de forma crítica o fazer pedagógico, em direção à realização de 

uma verdadeira práxis, ou seja, uma ação pautada na relação dialética entre teoria e prática, 

pois “o professor que não reduziu sua função às realizações de uma máquina de ensinar ou 

aos procedimentos burocratizados de um “ensinador” constrói e, sobretudo, reconstrói 

conhecimentos” (Becker, 2010, p.13). Haja vista que existe uma ligação intrínseca entre as 

questões epistemológicas e a práxis educacional na sala de aula. 

A práxis construída na sala de aula, portanto, está caracterizada por um crescimento de 

aliança teoricometodologica, cognitiva e relacional. Em sua construção, educadores e 

educandos são desafiados a encontrar em suas práticas sociais elementos de convergência 

com as dinâmicas vividas na escola. Estes são convidados a desenhar seus tempos e espaços 

de aprender, problematizando os atributos do real, relacionando-os com os aportes científicos 

e didáticos que são compartilhados na escola quando se opera o currículo com propósitos 

emancipatórios de construção de aprendizagens que realmente possam se apresentar eficazes 

nas historias individuais e coletivas dos sujeitos. 

Nessa perspectiva, é dentro da sala de aula que o fazer docente se torna mais articulado com 

as demandas dos estudantes e com as orientações curriculares. Nesse lócus, professor e 

estudantes se encontram para a aventura do aprender dinamizado pela relação didática, em 

situação concreta, em busca de qualidade do ensinar, do aprender, do viver. É na sala de aula 

que o professor faz o que sabe e o que sente. Ademais de se posicionar em questões referentes 

à sociedade, às pessoas, à educação, à escola, aos alunos, inclusive ao seu próprio papel e, 

isso contribui para a realização da verdadeira práxis pedagógica. Então, faz-se necessário 

lembrar que a sala de aula faz parte de um todo, e se encontra inserida em uma instituição 

educativa filiada a um sistema educacional. Este entendido como um viés de um sistema 

socioeconômico, político e cultural de forma ampla.  

O professor comprometido com a reflexão tende a criar e recriar abordagens didáticas que 

potencializem o desempenho da sua tarefa essencial: a tomada de decisões referentes à 

trajetória: concepção, preparação, execução e avaliação do processo de ensino / 

aprendizagem. Esta é a tônica do estudo, aqui apresentado, acerca do subprojeto do PIBID, na 
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medida em que este propõe atividades possibilitadoras da vivência da práxis aos sujeitos 

envolvidos, a saber, os licenciando do curso de Pedagogia e os professores da Escola Parceira. 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

Assim, pensando em como se dá a relação entre a teoria e a prática, e, em como este processo 

se constitui na formação da práxis é que este estudo propõe a visualização da formação 

docente em direção a melhores condições que favoreçam a dinâmica do processo de ensino-

aprendizagem. Neste sentido, os atores do subprojeto aqui apresentado passam a ser os 

protagonistas deste estudo, o que, no dizer de Becker, os torna em sujeitos epistêmicos, ou 

seja, “na concepção atual de docência, tanto professor quanto aluno deve ser compreendido 

como sujeito epistêmico; sujeito que constrói conhecimento”. (BECKER, 2010, p.13).  

Importa aqui repassar o contexto do desenvolvimento do estudo interligando as apropriações 

teórico-metodológicas e revisitações epistemológicas que problematiza a práxis pedagógica 

enquanto prática social, relacionando seu potencial ao crescimento pessoal e profissional do 

educador. Sendo assim, este estudo é importante na medida em que possibilita a elevação da 

qualidade da formação do professor, nos cursos de licenciatura, para atuar na Educação 

Básica, mais especificamente no Ensino Fundamental.  

 

CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

 

Neste estudo, a práxis é considerada no conjunto das ações que dialogam com os pressupostos 

da práxis pedagógica, e revelam possibilidades de crescimento e sistematização para a 

consolidação de dinâmicas de aprendizagens a partir de reinterpretações contínuas da prática 

docente, relacionando seu potencial ao crescimento pessoal e profissional do educador, 



7 
 

discutindo suas possibilidades cognitivas, pedagógicas e políticas no exercício criativo e 

intencional de se reinventar ao investir em sua própria formação. 

Há uma orientação, no próprio subprojeto, para o delineamento das atividades no sentido de 

alcançar os objetivos propostos no decorrer da sua execução, referentes ao reconhecimento da 

práxis. Tais atividades são definidas como: 

1. Apresentaçao das propostas contidas no subprojeto aos participantes selecionados. 

2. Construção do referencial teórico acerca das categorias tratadas no enunciado do projeto: 

mediação, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e práxis pedagógica no contexto da 

Educação Básica. 

3. Delineamento do modelo mais eficaz de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para 

atender às demandas do subprojeto 

4. Realização de práticas de observação das classes e entrevistas com docentes do Ensino 

Fundamental. 

5. Composição dos projetos didáticos e das propostas de atividades integradas de ensino. 

6. Discussão da validade e funcionalidade dos projetos didáticos e das atividades integradas 

de ensino a serem desenvolvidas. 

7. Aplicação dos projetos didáticos e das propostas de atividades integradas de ensino 

postadas no ambiente na escola parceira. 

8. Postagem no ambiente dos projetos didáticos e das propostas de atividades integradas de 

ensino e alimentação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) com orientações, 

experiências e propostas das atividades de ensino.  

9. Desenvolver a gestão das participações no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

tanto de estudantes bolsistas quanto de supervisor, no sentido de aquecer a discussão acerca 

dos projetos didáticos e das propostas de atividades integradas de ensino desenvolvidas. 

10. Gerar produções acadêmicas eletrônicas com a participação dos estudantes bolsistas e 

supervisor, bem como produção de seminário para socializar com a comunidade acadêmica e 

os espaços educacionais os resultados parciais e finais. 
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É importante salientar que o subprojeto tem sido acompanhado no seu desenvolvimento, 

sendo refletidas todas as ações previamente planejadas. É igualmente necessário ressaltar que 

a práxis neste subprojeto tem possibilitado, ao mesmo tempo, ampliar e ressignificar a 

concepção do mesmo no próprio percurso e assim, consolidar saberes na/da formação de cada 

participante do subprojeto. 

Em relação ao delineamento dos processos desenvolvidos no projeto é importante evidenciar 

como dispositivos para acompanhamento e sistematização, o Seminário Temático de 

Apropriação Conceitual que visam estabelecer bases teóricas / conceituais para a ida ao 

campo munido de referências que auxiliarão a observação, a produção de aulas e de Materiais, 

e os Seminários Integradores das fases de desenvolvimento do subprojeto. São nestes 

momentos que se revelam a reflexão de cada um dos sujeitos epistêmicos evolvidos no 

subprojeto aqui delineado. 

 

 

A PRÁXIS NO CONTEXTO DAS LICENCIANDAS DE PEDAGOGIA DO PIBIB 

 

 

Atuando como sujeitas epistêmicas, as Licenciandas do curso de pedagogia, participantes do 

subprojeto, que ingressaram no programa através de seleção, têm suas atividades definidas em 

atividades semanais, a exemplo de: observação direta intensiva da prática docente em salas de 

aula do Ensino fundamental, registro de descrição densa da observação, seguida de discussão 

destes registros, elaboração e planejamento de aulas, avaliação das aulas dadas.  

Percebe-se que este processo é de fundamental importância para o desenvolvimento da 

consciência crítica no processo pedagógico vivenciado nos momentos de estudos, pesquisas 

em campo, planejamentos de aulas, ida a campo, replanejamento, desenvolvimento de aulas 

supervisionadas, etc. As Licenciandas, no decorrer do processo tende a se apropriar, de forma 

mais aprofundada, das teorias e práticas que emergem do ambiente e das discussões 

pedagógicas. 

Destarte, neste processo se desenvolve a conscientização e emerge a práxis, denominada por 

Vásquez (2011) como criadora e implícita. Considerando que durante este processo as 

Licenciandas se apropriam de conhecimentos, conceitos e categorias e desenvolvem 

atividades com base nesses conhecimentos, a exemplo das aulas – planejadas / experienciadas 
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/ avaliadas – observa-se a imersão e a construção desta práxis revelada nos diversos 

momentos de reflexão recorrentes no subprojeto. Assim, conforme evidencia Vazquéz (2011) 

pode-se entender práxis como um processo que transforma uma matéria, um objeto ou fato e 

transforma também o sujeito envolvido, ou seja, toda práxis representa uma atividade. 

Pimenta afirma acerca da práxis na Pedagogia: 

 

[...] ao investigar a gênese e evolução do pensamento e das práticas 
educacionais, busca compreender a práxis educativa atual. [...] ao investigar 
os sentidos dos humanos presentes na educação como práxis social, busca 
antecipar resultados objetivos, finalidades que se pretende com e na prática 
educacional [que, enquanto prática social, é práxis].  (1995, p.94)  

 
Portanto, a práxis pedagógica se dá em todo percurso de atividades do PIBID, aonde etapas de 

reflexão vão se apresentando sucessivamente, e assim, desenvolvendo um espiral nos 

processo pedagógico. Vásquez citando Marx, afirma que: “Marx enfatiza o caráter real, 

objetivo, da práxis, na medida em que transforma o mundo exterior que é independente de sua 

consciência e de sua existência” (2011, p.227).  Ao citar os diversos níveis de práxis, Vasquéz 

evidencia que toda atividade humana é práxis, nos mais diversos níveis e formas, e, muito 

mais, a atividade didático-pedagógica. 

Partindo do princípio de que a práxis pressupõe uma atuação intencional a partir da 

consciência reflexiva, pode-se constatar que a atividade no PIBID pressupõe uma práxis. 

Neste sentido, Benincá na sua definição de práxis aponta que ela é “uma ação consciente, 

capaz de transformar os sentidos dos objetos e ações que compõem o mundo do senso 

comum” (2002, p.121). Sendo assim, as atividades no PIBID estão instituídas num processo 

dialético em que, partindo da consciência, as atividades são desenvolvidas de forma autônoma 

e autoral dos sujeitos envolvidos neste subprojeto, e, ao mesmo tempo, vê-se refletida pela 

apropriação deste conhecimento, a transformação destes próprios sujeitos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

 

O investimento na melhoria da qualidade da formação do educador reflexivo torna a prática 

docente cada vez mais significativa e comprometida na Educação Básica. Pois é na relação 

universidade - escola, onde o entendimento da centralidade da aprendizagem do aluno é fator 
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imprescindível no processo ensino aprendizagem, que se pode construir uma práxis educativa, 

a saber, a garantia de uma formação mais significativa. 

Desta forma, compreende-se que o desenvolvimento de práxis pedagógica se evidencia nas 

relações entre os sujeitos e, assim, vale considerar que esse processo se evidencia no trabalho 

desenvolvido no subprojeto PIBID, à medida que os participantes desenvolvem suas práxis ao 

refletir sobre o fazer da sala de aula nas observações feitas e nas aulas aplicadas. Percebe-se, 

também que as atividades desenvolvidas no PIBID permitem constantes reflexões sobre a 

prática, buscando tornar a atividade docente enriquecida com composições criativas no fazer 

pedagógico, e isso é práxis.  

A experiência praxiológica desenvolvida no subprojeto do PIBID, aqui abordada, articula a 

iniciação a docência do licenciando em Pedagogia de forma a aproximá-lo da sua 

profissionalidade. Investir na qualificação dos futuros egressos da Licenciatura, expressa uma 

abordagem científica sobre as características e relações que caracterizam a educação formal 

de crianças e adolescentes. A riqueza do processo se dá, portanto, no exercício de 

investigação, mudança e busca de inovação, na medida em que se pesquisa a própria prática, 

gerando a própria práxis, em sua gênese, desenvolvimento e avaliação, propiciando 

subsídios para intensas reflexões sobre a formação profissional do educador.  

Assim, as reflexões aqui apresentadas advêm da socialização de práticas pedagógicas e 

desenvolvidas/reconstruídas em sala de aula e contribui para o desenvolvimento de iniciação à 

docência. Espera-se que este texto possa contribuir para a ressignificação do processo de 

tornar-se docente, ampliando-o para o ‘tornar-se educador’, na prática dos licenciando em 

Pedagogia no ambiente escolar e em sala de aula..123 
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