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RESUMO: O Estágio Supervisionado no contexto da formação inicial de professores tem 
sido considerado um relevante espaço de aprendizagem da docência. Este trabalho intenta 
apresentar um relato de experiência sobre o percurso de uma professora-formadora que 
exerceu a docência no Programa Rede UNEB 2000 no município de Macaúbas/BA.  O 
Currículo estava alicerçado em alguns eixos: relação teoria-prática; dimensão política do 
ato pedagógico; valorização da história de vida do professor e a formação pela pesquisa. 
Nossa opção foi apenas de enfatizar aqui os dois primeiros aspectos. A experiência de 
articular as teorias pedagógicas e as práticas de sala de aula possibilitou uma primeira 
aproximação com a práxis educativa, na medida em que o referencial teorizava e 
confrontava o discurso com as ações docentes.  
Palavras-Chave: Formação Docente. Estágio Supervisionado. Prática Pedagógica.   
 
 
 
RESUMEN: La Práctica Supervisada en el contexto de la formación inicial de profesores ha sido 
considerada un relevante espacio de aprendizaje de la docencia. Este trabajo intenta presentar un 
relato de experiencia sobre el trayecto de una profesora formadora que ejerció la docencia en el 
Programa Red UNEB 2000 en el municipio de Macaúbas/BA. El Currículo se basaba en algunos 
puntos: relación teoría-práctica; dimensión política del acto pedagógico; valorización de la historia 
de vida del profesor y su formación investigadora. Nuestra opción aquí fue sólo enfatizar los dos 
primeros aspectos. La experiencia de articular las teorías pedagógicas y las prácticas en la sala de 
clases hizo posible una primera aproximación con la praxis educativa, a la vez que el referencial 
teorizaba y confrontaba el discurso con las acciones docentes.  
Palabras Clave: Formación Docente. Práctica Supervisada. Práctica Pedagógica.   
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Este texto é um relato de experiência da disciplina Estágio Supervisionado, do 

Curso de Pedagogia, Rede UNEB 2000, no município de Macaúbas-Ba. A Universidade 

Estadual do Estado da Bahia, preocupada com a valorização e qualificação dos docentes, 

aportada na LDB 9394/96, quando esta amplia as possibilidades de formação com a 

alternativa da capacitação em serviço e com a possibilidade de aproveitamento das 

experiências anteriores em Instituições de Ensino, vem propor o Curso de Pedagogia fora 

de sede, com duração de três anos. Organizando convênios com diversos municípios da 

Bahia, a UNEB passa a oferecer o Curso de Pedagogia para formação dos professores da 

rede municipal, em efetivo exercício nas séries iniciais do Ensino Fundamental.  

A Estrutura Curricular do Curso era constituída por áreas de conhecimento: 

Estruturantes (Psicologia, Antropologia, Sociologia, Filosofia, História da Educação e 

Língua Portuguesa); Instrumentais ( Informática na Educação e Metodologia da Pesquisa); 

Áreas de Ensino ( Ensino de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, 

Arte e Educação, Jogos e Recreação, Técnicas de Alfabetização e Estágio Supervisionado); 

Monografia e Seminários Temáticos.  

O Currículo estava alicerçado em alguns eixos: relação teoria-prática; dimensão 

política do ato pedagógico; valorização da história de vida do professor e a formação pela 

pesquisa. Deve-se ressaltar que um dos pontos mais relevantes da organização curricular, a 

modalidade do Estágio Supervisionado, era compreendido como uma das possibilidades de 

articulação desses eixos. O estágio acompanhava todo o curso, do 1º ao 6º semestre. 

No primeiro momento de acompanhamento da turma, percebemos práticas 

pedagógicas completamente desprovidas de reflexão e de análises. Práticas alicerçadas em  

repetições, memorizações e reproduções baseado no antigo modelo do ensino centrado no  

professore, numa visão essencialista da educação.  

Identificamos que o planejamento era apenas reproduções entre escolas, com pouca 

ou nenhuma preocupação com a realidade, o contexto, a heterogeneidade de cada turma. Na 

condição de professora formadora, acompanhávamos sistematicamente, através de 

registros, as atividades desenvolvidas pelo aluno-professor. Durante essas observações, se 

constata diversas situações como falta de condições mínimas de trabalho, problemas 

metodológicos, indisciplina, dificuldades de aprendizagem, bem como, problemas de outras 
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dimensões: afetivas, cognitivas, físicas... Situações de extrema pobreza. Essa realidade 

serve de subsídios para a problematização in loco de formação. 

 Na medida em que o semestre vai avançando, vai também se delineando maior 

confiança e cumplicidade entre o grupo e começou então a fortalecer em nós o nosso  papel 

político, o entendimento de que o professor pode ser um sujeito diferenciador, na medida 

em que tentamos construir com eles, práticas emancipatórias. 

Entendemos naquele momento, que poderia ser interessante apresentar para eles as 

discussões de Agnes Heller, tentando sinalizar possíveis reflexões da prática. Nossa 

expectativa era possibilitar aos discentes uma melhor compreensão acerca da relação que 

eles estabelecem entre seus discursos e sua prática e como isso se refletia no seu trabalho 

pedagógico.   

Heller (1989) distingue a vida cotidiana da não-cotidiana, definindo a primeira 

como constituída de objetivações genéricas em si (a linguagem, os objetos e os usos e 

costumes de uma dada sociedade), em que não ocorre, necessariamente, uma avaliação 

consciente da atividade. Ela define a vida cotidiana, em sua obra Sociologia da vida 

cotidiana, da seguinte forma: “conjunto de atividades que caracterizam a reprodução dos 

homens particulares, os quais, por sua vez, criam a possibilidade de reprodução do social”. 

(HELLER,1991, p.19) Quanto à vida não-cotidiana, esta é constituída a partir de 

objetivações genéricas para-si (as ciências, a filosofia, a arte, a moral e a política), na qual o 

ser humano precisa refletir sobre o significado do conhecimento científico.  

 

“[...] a filósofa húngara afirma que a vida cotidiana é composta pelo 
conjunto das atividades voltadas para a reprodução da existência do 
indivíduo e a vida não-cotidiana é composta por aquelas atividades 
voltadas para a reprodução da sociedade. Assim, a cotidianidade consiste 
no espaço de satisfação das necessidades essenciais do indivíduo e, 
portanto, as atividades cotidianas são basicamente determinadas por 
motivações de caráter particular”. (ROSSLER, 2004, p.103) 

 

 Heller busca situar o conceito de vida cotidiana no conjunto das relações do ser 

humano com a sociedade. Para ela, toda sociedade tem uma vida cotidiana e todo homem, 

seja qual for o lugar por ele ocupado na divisão social do trabalho, tem uma vida cotidiana. 

Assim se expressa a autora:  
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A vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a vivem, sem nenhuma 
exceção, qualquer que seja o seu posto na divisão do trabalho intelectual 
e físico. Ninguém consegue identificar-se com sua atividade humano-
genérica a ponto de poder desligar-se inteiramente da cotidianidade. E, 
ao contrário, não há nenhum homem, por mais 'insubstancial' que seja, 
que viva tão-somente na cotidianidade, embora essa o absorva 
preponderantemente. (HELLER,1989, p.17) 
 
 

 Segundo Heller (1989) o indivíduo, na sua vida social, tem a possibilidade de 

identificar-se tanto com a esfera do cotidiano quanto com a esfera do não-cotidiano. A 

grande maioria dos indivíduos, porém, vive sua vida dentro dos limites da esfera cotidiana, 

dadas às relações sociais que condicionam o indivíduo ao exercício de diversas atividades 

restritas do âmbito cotidiano. Tais atividades absorvem grande parte do tempo e energia do 

indivíduo.  

Rossler (2004) afirma que ao analisar a estrutura da vida cotidiana, Heller utiliza 

alguns conceitos que explicam certos padrões de funcionamento psíquico, sejam eles de 

natureza cognitiva, afetiva ou comportamental, explicitando, assim, “determinados modos 

de pensar, sentir e agir típicos da vida cotidiana”. Nesse sentido, Heller aborda diversas 

características da vida cotidiana e não cotidiana. Algumas das características das 

contribuições de Heller estão presentes nas práticas pedagógicas dos docentes. 

 Não demorou muito para que as inquietações começassem, na medida em que ao 

irmos à sala tentávamos relacionar a prática com a discussão em sala de aula. Diante do 

cenário de interesse, angústias, desequilíbrio, propomos então o desafio de conceituarmos o 

que é teoria? prática? prática pedagógica? Práxis educativa? Enfim, iniciamos um bom 

tempo de leituras, aprofundamentos, reflexões, sempre ancorados nas observações das 

aulas, problematizando-as em alguns momentos no coletivo e em outros , individualmente.  

 As visitas aconteciam nos turno matutino e vespertino e nas duas noites, aconteciam 

as aulas, onde o referencial teórico partia sempre da realidade que estávamos 

acompanhando. Sentimos necessidade de aprofundarmos com eles algumas reflexões sobre 

prática pedagógica e práxis educativa. Iniciamos com a discussão de Schön e depois 

apresentamos outras indicações de leitura e aprofundamento individual e coletivo.  

Recentemente, a literatura sobre a formação de professores tem enfatizado a 

necessidade de considerar, como aspectos importantes do processo, tanto o saber prático 

quanto a reflexão, para tornar os docentes aptos para refletirem sobre e na prática. Essa 
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constatação tem conduzido a realização de inúmeros estudos sobre a vida dos professores, o 

pensamento e prática dos docentes, os quais evidenciam a importância da análise sobre os 

processo de ensino-aprendizagem e de formação (NÓVOA,1995; SCHÖN, 1995;   PEREZ 

GÓMEZ, 1995), dentre outros. 

No segundo semestre do Curso, continuamos tentando avançar teoricamente na 

compreensão de entender o porquê de nossas ações, costumes, hábitos, serem tão difícil de 

serem modificados e que pensar sobre isso, estaríamos pensando a própria concepção de 

sociedade, educação, escola e aluno que temos. Trabalhou-se então, discussões e texto 

sobre a Perspectiva Emancipatória da Educação.  

Baseado no suporte das teorias críticas progressistas, a partir de 1990 vem se 

constituindo a Perspectiva da Racionalidade Emancipatória, em que se começa a delinear a 

busca por uma concepção que contemple a emancipação e autonomia na formação do 

professor. Aqui, o instrumental teórico deve, necessariamente, ser articulado e 

fundamentado nos vários campos do conhecimento, no propósito de superar a visão 

disciplinar, propiciando a construção de uma prática refletida da consciência crítica da 

realidade e do papel social, político e pedagógico do ensino, dentro do contexto de uma 

educação que busca preparar o sujeito para a sua emancipação social. 

Alguns dos principais representantes dessa concepção, resguardando suas devidas 

especificidades teóricas, são: Giroux (1997), Zeichner (1993) e Contreras (2002). Esses 

autores se aproximam pela compreensão da educação como prática social, numa 

perspectiva coletiva, inserida num contexto social, político, econômico e cultural, cuja 

finalidade é a emancipação do sujeito. 

Kuenzer e Rodrigues (2006) sintetizam esses modelos de formação, ao afirmar que: 

 

A análise levada a efeito permite concluir que as divergências de fundo 
permanecem se derivando da concepção de relação entre teoria e prática 
que dá suporte às diferentes propostas em debate: a que confere primazia 
ao trabalho intelectual, a que confere primazia à prática e a que adota a 
práxis como categoria fundante. (KUENZER ; RODRIGUES, 2006, p. 
203) 
 

 Nesse sentido, na tentativa de romper com os limites impostos pela dicotomia, ora 

privilegiando a teoria, ora a prática, Giroux (1988) sinaliza a respeito da Perspectiva da 

Racionalidade Emancipatória, evidenciando a prática da reflexão e da auto-reflexão de 
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forma consciente e crítica, como ação social que visa criar as condições sociopolíticas e 

culturais que superem as relações lineares, dicotômicas e exploratórias, historicamente 

dominantes. Aqui, a opção é pela práxis criadora. 

Essa perspectiva sociopolítica da Racionalidade Emancipatória contempla a 

mudança epistemológica da prática para a epistemologia da práxis – enquanto movimento 

de reflexão e materialização interconectadas, na qual a teoria e prática se constituem 

elementos inseparáveis, contribuindo na produção de mudanças na direção da emancipação 

social. Assim, Giroux (1997) nos apresenta o conceito de professor como intelectual 

transformador, em que o professor, ancorado na práxis reflexiva e criadora, consciente e 

politizado, entende-se como sujeito coletivo, que transcende a consciência comum, 

superando os limites que envolvem sua formação. 

Giroux (1997) alerta para o fortalecimento das ideologias instrumentais presentes na 

escola, o que tem viabilizado o surgimento de uma abordagem tecnocrática, impondo ao 

currículo uma tendência etnocêntrica, caracterizada pelo controle, hierarquia e 

fragmentação. Isso tem propiciado um trabalho compartimentalizado e acrítico, pois ao se 

empregar conteúdos e métodos de forma mecânica, vai-se perdendo sua autonomia e vai 

aderindo à prática reiterativa, repetitiva, burocrática. 

 O professor, imerso nesse contexto, não têm consciência da sua fragilidade, não 

problematiza seu contexto, não reflete seus posicionamentos, enfim sua postura vai se 

constituindo em direção ao habitus, realizando, diariamente, as mesmas atividades, numa 

postura mecanicista e repetitiva que em nada se aproxima do seu potencial criativo e 

transformador.  

As contribuições de Giroux são extremamente importantes para a reconstrução da 

práxis pedagógica, pois ao ter como categoria fundante a categoria de intelectual 

transformador, ele estabelece a unidade dialética teoria e prática, escola e sociedade. 

Conforme Giroux (1997, p. 28-29): 

 

 Inerente ao discurso da democracia está à compreensão de que as escolas 
são locais contraditórios; elas reproduzem a sociedade mais ampla 
enquanto ao mesmo tempo contém espaços para resistir a sua lógica de 
dominação. [...] aponta o papel que professores e administradores 
poderiam desempenhar como intelectuais transformadores que 
desenvolvem pedagogias contra-hegemônicas que não apenas fortalecem 
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os estudantes ao dar-lhes o conhecimento e habilidades sociais 
necessários para poderem funcionar na sociedade mais ampla como 
agentes críticos, mas também educam-nos para a ação transformadora. 
(GIROUX,1997, p. 28-29).  

 

Freitas (2005) sintetiza algumas das principais contribuições de Giroux para a práxis 

criadora. Segundo a autora, Giroux oferece uma base teórica para examinar a atividade 

docente como trabalho intelectual; desvela as condições ideológicas que perpassam o 

cotidiano da escola, nas formas de conhecimento, organização escolar, ideologias dos 

professores e relações professor-aluno. E por último, ele contribui para esclarecer o papel 

que os professores desempenham em suas práticas, na produção e legitimação de interesses 

sociopolíticos e econômicos.  

Dessa forma, Giroux afirma a importância da postura do professor como intelectual 

transformador, investigador e produtor de conhecimento, ressaltando que esse profissional 

pode refletir sobre sua própria prática de forma sistemática e objetiva, orientado por um 

suporte teórico-metodológico que possibilite a ação-reflexão-ação da ação educativa. Isso 

envolve saberes, técnicas, metodologias e estratégias interativas, para que de fato ocorra a 

aprendizagem. 

No acréscimo dessas discussões, de certa forma alinhada com a corrente teórica de 

cunho emancipatório defendida por Giroux, surgem importantes contribuições, como as 

formulações de Zeichner (1993), Contreras (2002) e, no Brasil, por Freire (1996), Pimenta 

e Ghedin (2005), dentre outros. 

 Esses autores, contrapondo-se à dicotomia, retomam a defesa da práxis marxista, 

ressaltando o caráter contraditório da escola, o papel fundamental do professor como 

intelectual crítico e reflexivo, que tem possibilidade de desenvolver o germe da mudança, 

pois entendem que o exercício docente possui uma função política contra-hegemônica, o 

objetivo de refletir sobre esta dicotomia, historicamente estabelecida pela visão idealista 

desde Platão. Pimenta e Ghedin (2005) explicitam que a atividade docente deve ser uma 

práxis e, como tal, envolve o conhecimento do objeto, o estabelecimento de finalidades e a 

intervenção no objeto, para que a realidade seja transformada, enquanto realidade social. 

 Para os autores (PIMENTA;GHEDIN, 2005), a atividade teórica por si só não leva à 

transformação da realidade, não se objetiva e não se materializa, não sendo, pois, práxis. 

Por outro lado, a prática também não fala por si mesma, ou seja, teoria e prática são 
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indissociáveis como práxis. Compartilhando desse enunciado, Giroux (1997) afirma que a 

teoria não dita a prática; em vez disso, ela serve para manter a prática ao nosso alcance, de 

forma a mediar e compreender, de maneira crítica, o tipo de práxis necessária em um 

ambiente específico, em um momento particular. 

 Isso significa que o professor precisa ter consciência do conhecimento que utiliza 

para enfrentar as situações surgidas a cada dia. Essa situação vai exigir dele uma análise da 

própria prática, uma reflexão que faça emergir os recursos intelectuais implícitos nas ações 

que executa, no diagnóstico das situações, orientando-lhe nas reflexões e escolhas dos 

caminhos mais adequados para o bom desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem, possibilitando-lhe pensar sobre as razões e as conseqüências de todas as 

suas opções. Nesse sentido, afirma Zeichner (1993 p.126):  

[...] a formação de professores centrada na investigação envolve esforços 
no sentido de encorajar e apoiar as pesquisas de professores a partir de 
suas próprias práticas. O ensino é encarado como uma forma de 
investigação e experimentação, adquirindo as teorias práticas dos 
professores uma legitimidade que lhes é negada pelo ponto de vista 
dominante da ciência aplicada. (ZEICHNER, 1993 p.126): 

 
É importante frisar que a reflexão implica a imersão consciente do professor na sua própria 

história, na sua experiência, considerando que seu local de trabalho e sua profissão são 

permeados de significados, valores, conflitos e afetividade. Toda essa complexidade exige 

compreensão e investigação de sua própria prática.    

 Pimenta e Ghedin (2005), na tentativa de superar os limites do modelo da 

Racionalidade Prática ou do prático reflexivo e apoiadas nas análises teóricas de autores 

como Zeichner, Giroux e Contreras, bem como nas pesquisas empíricas realizadas, 

sintetizam algumas possibilidades de superação desses limites:  

 

Da perspectiva do professor reflexivo ao intelectual crítico-reflexivo; da 
epistemologia da prática à práxis - os professores constroem os 
conhecimentos a partir da análise crítica das práticas e da ressigificação 
das teorias a partir dos conhecimentos da prática (práxis); do professor 
pesquisador à realização da pesquisa no espaço escolar [...] com a 
colaboração de pesquisadores da universidade; da formação inicial e dos 
programas de formação contínua [...] ao desenvolvimento profissional; da 
formação contínua que investe na profissionalização individual ao 
reforço da escola e do coletivo no desenvolvimento profissional dos 
professores. (PIMENTA, GHEDIN, 2005, p. 43-44)  
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Essa reconceituação possibilita um significativo avanço na ação político-pedagógica 

dos professores, sinalizando para possíveis aproximações com a práxis pedagógica 

criadora, por oposição à práxis alienada, repetitiva. 

 Compreendemos que há certa aproximação entre o modelo da racionalidade prática 

ou do prático reflexivo e da racionalidade emancipatória, pois entendemos que as 

diferenças de enfoques teóricos não são completamente divergentes, entretanto 

identificamos que um dos principais problemas do modelo do prático reflexivo tem sido 

uma apropriação indiscriminada e sem críticas do seu aporte teórico-metodológico, 

especialmente pelas diretrizes e pareceres que orientam a educação brasileira. 

Compreendemos que a construção da práxis educativa é fundamental, contudo isso só 

ocorrerá, quando os docentes compreenderem e vivenciarem a superação da dicotomia no 

seu fazer docente.  

No que se refere, especificamente, ao Brasil, o movimento da crítica e a busca da 

superação da dicotomia teoria e prática inicia-se nos anos 80, principalmente pelas 

universidades que vinham consolidando os Cursos de Pós-Graduação em Educação e pelas 

Associações de Educadores, especialmente a Associação Nacional de Educação -ANDE e a 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação - ANPED e 

posteriormente, em 1990, pela Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de 

Educação – ANFOPE. Os educadores brasileiros não estavam assistindo, passivamente, à 

deterioração da educação e do magistério. Conforme Pimenta (2001, p.66) “desde o início 

dos anos 80, vêm construindo um movimento de pesquisas, estudos e propostas, 

denunciando, analisando e encaminhando superações”.   

Especificamente quanto às investigações sobre formação docente e prática 

pedagógica, muitos estudiosos brasileiros apresentam discussões extremamente relevantes. 

Nesse sentido, Veiga (1989) busca evidenciar o caráter de prática que está presente nos 

programas de formação. A autora se aproxima das contribuições de Vázquez (1977), 

especialmente suas contribuições quanto aos níveis diferentes da práxis. Vázquez identifica 

os seguintes tipos de práxis: práxis espontânea e práxis reflexiva; o que define uma ou outra 

práxis é o grau de penetração da consciência do sujeito ativo no processo prático; o outro 

tipo de práxis é composto pela práxis reiterativa (imitativa, burocratizada) e a práxis 
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criadora, o qual se relaciona com o grau de criação ou humanização da matéria 

transformada evidenciada no produto da sua atividade prática. Deve-se ressaltar que 

Vázquez, ao expor esses níveis da práxis, deixa claro que toda atividade humana é práxis, 

mas em diferentes níveis e formas.   

 Vázquez denomina de práxis reiterativa ou imitativa aquela em que: 

 
O ideal permanece imutável como um produto acabado já de antemão, 
que não deve ser afetado pelas vicissitudes do processo prático [...], pois 
já se sabe por antecipação, antes da própria realização, o que se quer 
fazer e como fazer [...]. A lei que rege as modalidades da ação é 
previamente conhecida, bastando sujeitar-se a ela por caminhos já 
explorados (VÁZQUEZ, 1977 p.258) 
 

Deter-nos-emos, brevemente, no primeiro conceito, ao qual Veiga (1989) atribuiu a 

denominação de Prática Pedagógica Repetitiva, caracterizada pelo rompimento da unidade 

entre sujeito e objeto, teoria e prática. Nesse tipo de prática, não há preocupação em criar e 

nem em produzir uma nova realidade, há apenas o interesse em ampliar o que já foi criado; 

Assim, basta o professor repetir o processo prático quantas vezes queira, provocando, 

também, a repetição do produto. “Fazer é repetir ou imitar uma outra ação”, (VEIGA,1989, 

p.18). Isso se concretiza, através do seguimento acrítico, aos modelos implantados ou pela 

legislação, através dos atos administrativos, ou pelo ato de imitar a ação de antigos 

professores ou colegas de trabalho. 

 Aqui, a consciência é debilitada, destina-se a desaparecer. Pois sendo a criação 

regida por uma lei estabelecida antecipadamente, a atividade docente assume um caráter 

repetitivo, burocratizado e mecânico. Isso significa que o professor não se reconhece na 

atividade pedagógica, pois estabelece relações apenas entre as operações que realiza e não 

entre as pessoas envolvidas, não reconhecendo, portanto, nenhum sentido social em suas 

ações. O professor desempenha um papel de mero executor das políticas educacionais e seu 

trabalho se torna cada vez mais um instrumento de luta pela sobrevivência, ou seja, a 

prática é vista como uma ação subjetiva do indivíduo destinada a satisfazer o seu interesse.  

 Falta ao professor uma consciência das finalidades da educação, de suas 
relações com a sociedade, dos meios necessários para efetivação das 
atividades educacionais, e de sua missão histórica.[...] Falta-lhes uma 
perspectiva de futuro, uma visão mais ampla com relação às finalidades 
sociais da escola, bem como uma postura crítica, que lhe permita 
perceber tanto os problemas que permeiam a sua atividade, quanto à 
fragilidade de sua prática. (VEIGA,1989 p.18-19) 
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    Portanto a prática pedagógica é, conforme Veiga (1989, p.19), “repetitiva, acrítica, 

mecânica, quando assume características eminentemente prescritivas, normativas, 

fundamentando-se em modelos pré-existentes”. 

 Veiga chama a atenção para as práticas acríticas, pois estas são normalmente cheias 

de modismos importados. Afirma a autora:  

 
Disto resulta um fazer pedagógico mecanicista, uma vez que os 
professores aderem ao emprego de metodologias sem se preocuparem 
com os seus pressupostos, com o estudo do contexto em que foram 
geradas, sem atentarem para a visão de mundo, de homem e de educação 
que elas veiculam. Enfim, não questionam os seus fins pedagógicos e 
sociais. (VEIGA,1989,p.20) 

 

 Em oposição a esse conceito, Vázquez apresenta o seu conceito de práxis criadora 

ou reflexiva. E assim a define: 

A práxis criadora exige uma elevada atividade da consciência, não só ao 
traçar, no início do processo prático, a finalidade ou o projeto original 
que o sujeito procurará plasmar com sua atividade material, como 
também ao longo de todo o processo. Resulta daí que uma rica e 
complexa criação exigiriam uma atividade maior da consciência, posto 
que a problematicidade ou improbabilidade do processo e a incerteza 
quanto ao resultado obrigam-na a intervir constantemente. 
(VÁZQUEZ,1977, p. 281) 

 

 Nessa concepção, a prática é uma ação material, objetiva, transformadora, que “[...] 

corresponde a interesses sociais e que, considerada do ponto de vista histórico-social, não é 

apenas produção de uma realidade material, mas sim, criação e desenvolvimento 

incessantes da realidade humana” (VÁZQUEZ, 1977, p. 213 ). 

Veiga, ao concordar com a perspectiva acima, afirma que a prática pedagógica criadora ou 

reflexiva apresenta as seguintes características: 

 O vínculo da unidade indissolúvel entre teoria e prática, entre finalidade 
e ação, entre o saber e o fazer, entre concepção e execução, ou seja, entre 
o que o professor pensa e o que o professor faz; Acentuada presença da 
consciência; Ação recíproca entre professor, aluno e realidade; uma 
atividade criadora [...]; Um momento de análise e crítica da situação e 
um momento de superação e de proposta de ação. (VEIGA,1989, p. 21-
22),   
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 Nesse sentido, acreditamos que um dos pilares para a superação da dicotomia teoria 

e prática é a realização consciente da prática pedagógica reflexiva, considerando uma base 

teórica consistente que possibilite uma constante reflexão e teorização da ação pedagógica, 

que amplie as suas leituras de mundo, sociedade e de homem. Assim, parece ser pertinente 

desenvolver estudos que contribuam para a reflexão acerca da importância da base teórica 

que norteia a formação do professor . Esse embasamento teórico, crítico, poderá propiciar 

condições que possibilitem ao docente compreender a importância social do seu trabalho 

consciente “[...] de suas finalidades, da estrutura da sociedade capitalista, da função da 

escola nessa sociedade, como das condições objetivas de trabalho e possibilidades objetivas 

de transformação” (VEIGA,1989, p.21).  

 Dessa forma, nos parece importante a construção de conhecimentos por parte dos 

professores, partindo da análise crítica das suas práticas e da ressignificação das teorias, a 

partir dos conhecimentos da prática. Nesse sentido, Pimenta e Ghedin (2005) ressaltam que 

essa não é uma relação de aplicar a teoria à prática e tampouco de derivar a teoria da 

prática, pois ela – prática – também não produz, por si só, ressignificação. É preciso que 

exista a mediação da ação pedagógica, que são os processos pedagógicos intencionais e 

sistematizados, que ao mediar às relações entre teoria e prática, construirão a práxis 

reflexiva criativa. Seguem os autores afirmando que não basta, portanto, impregnar o 

professor com um monte de teorias, nem inseri-lo na prática, para que ele espontaneamente 

aprenda. Essa aprendizagem será construída por meio da auto-reflexão crítica, ao 

interpretar teoria e prática como mutuamente constituídas e dialeticamente relacionadas.  

 Giroux (1997), ao analisar obras de Paulo Freire, compartilha da idéia deste, quando 

afirma que a teoria não dita a prática; em vez disso, ela serve para manter a prática ao nosso 

alcance de forma a mediar e compreender de maneira crítica o tipo de práxis necessária em 

um ambiente específico, em um momento particular. 

 Diante do exposto, pode-se afirmar que o desenvolvimento de uma consciência 

crítica, embasado na interconexão entre teoria e prática, seria o diferencial que conduziria, 

dialeticamente, tal relação rumo a uma nova práxis. Portanto, o exercício da docência, 

enquanto ação transformadora que se renova tanto na teoria quanto na prática, requer, 

necessariamente, o desenvolvimento dessa consciência crítica. Assim, Pimenta e Ghedin 

(2005), Freire (1996) e outros defendem que a ação docente depende da consciência crítica 
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da realidade, do instrumental teórico que o professor discute e aprende durante todo o 

processo de formação e da sua ação de transformação da realidade. 

 Essa modificação, a práxis, não acontece de modo espontâneo, mecânico e 

repetitivo, mas reflexivo, pelo autoquestionamento da teoria e da prática. É uma atividade 

relativa à liberdade e às escolhas conscientes, feitas pela interação dialógica e pelas 

mediações que estabelecemos com o outro, a sociedade e o mundo. 

Nesta perspectiva, coerente com os eixos norteadores do Curso, um dos elementos 

importantes na constituição do planejamento das atividades do professor formador é a 

valorização da história de vida do aluno/professor, buscando ouvir suas inquietações, 

angústias, lembranças, trajetória, mantendo um dialogo onde se pudessem identificar suas 

necessidades. Essa postura, num primeiro momento, desperta a confiança e aproxima os 

sujeitos, mas também identifica seus embaraços, as dificuldades do seu fazer pedagógico. 

Essas situações oportunizaram a seleção de material para reflexão e aprofundamento 

teórico necessários a compreensão e análises das situações de incertezas e conflitos, aos 

quais se deparam os professores no cotidiano da sala de aula. Neste sentido, conforme 

Garcia (1996, p.21): 

É importante ressaltar que jamais impomos as professoras leituras por 
considerá-las relevantes e, sim, porque as perguntas colocadas por elas, 
ou as questões que levantamos a partir de suas falas, nos mostram a 
pertinência. Não são leituras de “fazer dever”, como acontece na escola 
primária e continua pela universidade - ler porque o professor ou 
professora decidiu que serão estas ou aquelas leituras que os alunos 
deverão fazer durante o ano. As alunas passam a ler porque o texto 
apresentado por nós traz respostas a uma dificuldade que elas encontram 
em suas leituras da realidade com que trabalham. Vamos selecionando 
propostas que nos pareçam pertinentes para o avanço das discussões, 
textos que possibilitem o aprofundamento da compreensão das situações 
trazidas e que contribuam para que as professoras alunas se sintam 
pisando em chão firme, por onde possam caminhar com segurança. Nada 
é gratuito. Tudo é intencional. (GARCIA, 1996, p.21): 

 

Para isso, é preciso considerar e valorizar as experiências do aluno-professor, pois 

seu trabalho, sucesso e fracasso deverão fundamentar uma prática de Estágio e de Curso 

que busque tanto o exercício intelectual da elaboração da crítica à realidade educacional, 

social, política e econômica, como na militância do seu exercício real na educação, como 

instrumento de construção de um fazer docente comprometido com a emancipação do 

sujeito. Assim, é necessário propiciar o arcabouço teórico, confrontando este com a prática 
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cotidiana do aluno- professor, e isso se efetiva no contato direto com esses sujeitos através 

da sua docência. 

No decorrer das observações acontecidas durante as regências de classe, o professor 

formador identificava muitos silêncios, perguntas, inquietações, angustias, dúvidas... Essas 

aspectos eram analisadas pelo educador como sinalizações que exigiam atenção, postura 

investigativa, o que poderia oportunizar a construção de novos conhecimentos e de novas 

ações. Conforme Marafon (2001, p.35). 

 

O pensar e o agir cotidianos referentes ao processo de educar e de ensinar 
são condições para o aprimoramento do exercício profissional. Quero 
dizer que a qualidade do nosso trabalho poderá ser excelente se o preparo 
das aulas, a retomada de cada fato educacional, a relação educador-
educando, a abertura para a crítica estiverem presentes no nosso 
cotidiano, não como coisas rotineiras, mas co mo componentes – fatos 
concretos da nossa vida, da nossa história pessoal e profissional – 
assumidos conscientemente. Decorre daí que a prática na sala de aula 
atingirá a dimensão da transformação pessoal e social, se ocorrer em 
torno da história de vida do professor e do aluno como sujeitos que 
escolhem idéias concretas, finalidades concretas e alternativas concretas 
construindo-se e construindo a história. (MARAFON, 2001, p.35). 
 

Os alunos começam a perceber durante o curso a necessidade de articular teoria e 

prática como componentes de um único processo de formação, pois o conhecimento ocorre 

na busca de explicações, de superação das dúvidas e suspeitas e, mais que isso, vai a busca 

das explicitações das contradições, da elaboração de novas práticas e alternativas do fazer 

docente, compreendendo e reconhecendo que o seu saber e o seu trabalho são as maiores 

fontes de reflexão, criação e discussão de novos saberes.  

Trabalhar a Formação Docente e em particular, o Estágio Supervisionado nesta 

perspectiva é compreender que uma das principais contribuições desta atividade é a 

autonomia de pensamento, a possibilidade de cada aluno-professor refletir não apenas a sua 

prática, mas a própria configuração do Curso, no sentido de aprimorar com o rigor 

científico os aspectos teórico-metodológicos, e ao mesmo tempo ter o compromisso com o 

social, com o retorno do próprio trabalho intelectual, como fonte de significativas 

contribuições para a organização e melhoria naquela comunidade. Percebe-se que no 

decorrer do processo de formação, o próprio aluno-professor reconhece que o seu saber e o 

seu trabalho são as maiores fontes de reflexão, discussão e elaboração de novos saberes. 
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