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RESUMO.  
Este artigo apresenta algumas discussões provenientes da pesquisa de Mestrado2 que teve 
como objetivo analisar a formação, teorização e práticas de professores licenciados que 
atuavam na Educação de Jovens e Adultos. Dentro de uma abordagem qualitativa, utilizou-se 
como instrumentos a entrevista semi-estruturada, observações in lócus e grupo focal. O 
objetivo foi refletir a formação docente, as teorias pedagógicas adquiridas na formação inicial 
e suas implicações na prática pedagógica. Ao longo do texto, tentamos explicitar nossa 
percepção da existência de três grupos de professores ou de três situações diferenciadas 
quanto à influência das teorias nas práticas pedagógicas dos docentes, sujeitos de nossa 
pesquisa. 
Palavras-chave: Teoria Pedagógica. Prática Pedagógica. Prática Educativa.  
 

 

 

RESUMEN 

Este artículo presenta algunas discusiones que provienen de la investigación de la Maestría1, 
cuyo objetivo fue analizar la formación, la teorización y las prácticas de los profesores 
licenciados que actuaban en la Educación de Jóvenes y Adultos. Dentro de un enfoque 
cualitativo, se utilizaron como instrumentos la entrevista semi-estructurada, observaciones in 
locus y grupo focal. El objetivo fue reflexionar sobre la formación docente, las teorías 
pedagógicas adquiridas en la formación inicial y sus implicaciones en la práctica pedagógica. 
A lo largo del texto, intentamos manifestar nuestra percepción sobre la existencia de tres 
grupos de profesores o de tres situaciones diferenciadas relativas a la influencia de las teorías 
en las prácticas pedagógicas de los docentes, sujetos de nuestra investigación. 
  
Palabras clave: Formación Docente. Teoría Pedagógica. Práctica Educativa. 

  
 
 
  

                                                 
1 Dissertação de Mestrado, intitulada: Análise das teorias pedagógicas e das práticas docentes no cotidiano do 
REAJA de Vitória da Conquista-Ba.UFPB/PB, 2007. 
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  No decorrer do nosso percurso profissional, trabalhando há alguns anos com formação 

(inicial e continuada) de professores, o que sempre nos inquietou foi à constatação do 

distanciamento entre o embasamento teórico e a prática pedagógica dos docentes licenciados. 

Era visível a dificuldade do professor quanto à teorização de suas práticas, ou seja, 

dificuldade em estabelecer relações entre as contribuições teóricas apreendidas durante sua 

formação inicial e/ou continuada e suas atividades docentes na sala de aula. Tentávamos então  

compreender as causas do possível distanciamento entre teoria e prática, pois, mesmo nas 

escolas que possuíam uma proposta pedagógica, com seus referenciais teórico-metodológicos 

explícitos, os professores não tinham clareza de tais fundamentos. E isso nos inquietava, pois 

se os professores são, também, os protagonistas na elaboração e execução dos referenciais que 

orientam sua prática pedagógica na escola, por que eles se encontram nessa situação?  Nosso 

interesse então se voltou para a formação dos licenciados egressos da UESB, que atuavam na 

modalidade da EJA. Esses professores eram licenciados em suas respectivas áreas de 

conhecimento. Por este motivo optamos por investigar as teorias e as práticas pedagógicas dos 

professores atuantes no Segmento II – séries finais do ensino fundamental, orientados pela 

proposta pedagógica denominada Repensando o Ensino de Adolescentes, Jovens e Adultos 

(REAJA). 

A partir dessas considerações, na condição de professora formadora que atua, 

diretamente, na área de fundamentos da educação, nos sentimos impelidas a buscar alguns 

caminhos que apontassem para uma maior compreensão acerca da relação teoria e prática no 

fazer docente, pois será que mesmo possuindo formação inicial, participado de diversos 

cursos de formação, de grupos de estudos e outras atividades, os professores continuam 

apresentando dificuldades na articulação teoria e prática? Nessa direção, levantamos algumas 

questões norteadoras de nossa investigação: quais teorias pedagógicas influenciam e 

fundamentam a prática pedagógica do professor? Os professores têm consciência das teorias 

que sustentam seu processo de ação-reflexão-ação? Há coerência entre os referenciais teóricos 

e as opções metodológicas implementadas?   

 Na tentativa de nós aproximarmos dessas questões, elaboramos os seguintes objetivos: 

a) compreender a influência das teorias pedagógicas na prática dos docentes que atuam no 

REAJA; b) identificar de que forma se estabelece a relação teoria e prática na sala de aula; e 

c) analisar a coerência entre os referenciais teórico-metodológicos implementados pelos 

professores em sua prática pedagógica.  
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Delimitando a Pesquisa 

 

No que se refere ao caminho investigativo que tomamos, optamos pela abordagem 

qualitativa, por entendermos que o objeto de pesquisa é contraditório, inacabado e em 

constante transformação e, portanto, apreendido apenas por aproximação. Nesse sentido, 

nossa opção foi pela realização de um estudo de caso, identificando as singularidades e 

especificidades das práticas docentes no cotidiano do REAJA em três escolas municipais que 

ofereciam a EJA como modalidade de ensino. 

 Sob o ponto de vista técnico-metodológico, utilizamos os seguintes procedimentos: a) 

aprofundamento dos conceitos, por meio de revisão de literatura (teoria, prática, práxis, práxis 

reiterativa, práxis criadora); b) utilização da técnica do grupo focal3 que, segundo Gatti 

(2005), deve priorizar a rede de interações, que, embora focado em um tema, ofereça 

oportunidade de trocas e insights em um processo comunicativo e flexível. Essas interações 

serão objetos das análises na busca de explicações para o problema de pesquisa, explicações 

não meramente descritivas ou opinativas correntes, mas mais aprofundadas por eixos 

conceituais mais densos; c) visita de campo, com o objetivo de desenvolver observações das 

práticas pedagógicas das docentes (observações, coleta de material didático-pedagógico); d) 

realização de entrevistas semi-estruturadas, compreendida como uma série de perguntas 

abertas, feitas, verbalmente, em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode 

acrescentar perguntas de esclarecimento.  

Apresentaremos brevemente as principais sinalizações da pesquisa: as condições 

objetivas do trabalho docente, os modelos de formação docente e as relações entre os 

referenciais teóricos e a prática pedagógica.  

 
1.1 - As condições objetivas das instituições públicas onde se realizam as práticas 
pedagógicas em questão. 

 
 
 É inegável o sucateamento que vem passando a escola pública. Os problemas são 

tantos que a cada dia passam a sufocar as esperanças e o mínimo de estímulo que os docentes 

que atuam no noturno ainda preservam. São diversos e graves os problemas que dificultam o 

trabalho docente: a sobrecarga de trabalho, a questão salarial e as péssimas condições de 

trabalho são alguns deles. Concordamos com Bosi (1996, p.14) ao afirmar que o salário do 

professor é o retrato fiel da importância dada à qualidade do ensino no Brasil: 

[...] o nosso professor [...] é remunerado como se fosse um operário não 
qualificado. O seu salário nada tem a ver com a importância crucial da sua 
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função pública, que é a de primeiro motor do desenvolvimento, nem merece 
as ácidas cobranças de eficiência que periodicamente lhes fazem a mesma 
sociedade e o mesmo estado, que o deixaram à míngua. (BOSI, 1996, p.14). 

  

 Identificamos nesta pesquisa que, além dos salários e sobrecarga de trabalho, há 

diversas outras mazelas na educação: a) Falta de formação continuada efetiva e significativa 

para os professores, b) Falta de material didático específicos para os alunos da EJA, c) 

Ausência de material áudio-visual: retro-projetor, projetor de mídia, d) inexistência de 

biblioteca que contemplasse os alunos da EJA, e) precárias condições dos serviços de xerox...  

  Entendemos essa situação como contraditória frente aos princípios orientadores da 

proposta, quando afirma: “Acesso aos meios de produção cultural, ao trabalho, à arte, ao 

lazer, à comunicação e ao esporte”. (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2006). Diante da realidade 

de constante obstáculo às atividades propostas e da afirmativa presente na cartilha do REAJA, 

acima exposta, nos parece que a Secretaria Municipal de Educação e as unidades escolares 

não têm assumido, concretamente, seu espaço e suas funções, na medida em que não vêm 

proporcionando as condições necessárias para viabilizar importantes e significativas ações ao 

processo de ensino-aprendizagem. 

 É nesse contexto que os informantes apresentam queixas, críticas e indignação: numa 

escola extremamente carente, com alunos pobres e professores que lutam pela permanência do 

seu trabalho numa escola cada vez mais desprestigiada pelos órgãos do poder público.  

 Percebemos que existe, na formação, a crise da prática, refletida na angústia de não 

saber o que fazer. E nesse sentido, os professores afastam-se da teoria ou, como mostram os 

depoimentos, não tentam se aproximar e conhecê-la, o que acarreta a impossibilidade da 

constituição da práxis, transformando o trabalho docente em mero praticismo. Isso tem 

acarretado uma busca incessante por metodologias e recursos que sirvam como paliativos para 

os problemas pedagógicos enfrentados. Dessa forma, perdem-se os fins e, até mesmo, os 

meios do processo de ensino-aprendizagem.    

 Também identificamos que as explicações docentes quanto ao descaso para com a 

Instituição Escolar e a inviabilidade de exercer, dignamente, o seu ofício ou ficam na 

superfície ou apresentam pouca lucidez sobre as questões educacionais. Com pouca base de 

formação política, o professor pouco compreende as estratégias, sutilmente empregadas, 

especialmente pelas políticas públicas educacionais, o que tem contribuído, de certa forma, 

para legitimar um discurso hegemônico, ahistórico e acrítico em relação ao sistema público de 

ensino. 
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 Esse descaso do poder público contribui para consolidar as péssimas condições de 

trabalho que se constituem em entraves no exercício da profissão docente. Assim, tudo 

acontece na Instituição: má qualidade de ensino, ausência de aprendizagem, desmotivação, 

falta de orientação pedagógica, horários que não viabilizam a realização de planejamentos, 

estudos e aprofundamentos teóricos, sobrecarga de atividades, inexistência de recursos 

didáticos, enfim esse caos que acompanha a educação não é específico das três escolas 

pesquisadas, pois a questão é muito mais complexa4. 

 Concordamos com Azanha (1998) quando afirma que a formação do professor deve 

contemplar a compreensão da escola pública como uma instituição social e coletiva, na 

medida em que: 

[...] a escola pública é uma instituição social muito específica com uma 
tarefa de ensino eminentemente social que, por isso mesmo, exigirá um 
esforço coletivo para enfrentar, com êxito, as suas dificuldades, porque 
essas dificuldades são antes institucionais que de cada professor, Mas, de 
fato, o que se tem é um conjunto de professores preparados, bem ou mal, 
para um desempenho individualizado e que, por isso, resistem à idéia de 
que os próprios objetivos escolares são sócio-culturais. (AZANHA, 1998, 
p.18).   
 

 Já nesse primeiro momento, podemos sinalizar que as práticas pedagógicas dos 

professores atuantes nas escolas noturnas da EJA, pouco se aproximam dos referenciais 

existentes na proposta pedagógica do REAJA. Parece-nos que isso se deve a alguns fatos: a 

maioria dos professores não participou da elaboração da proposta e não há avaliação 

processual de sua implementação; ausência de infra-estrutura de base ao trabalho docente, que 

corresponde à falta de apoio institucional para garantir os avanços no processo educacional; a 

formação docente, tanto a inicial quanto a continuada, ainda muito impregnada dos ranços do 

tradicionalismo. Esses e outros fatores contribuem para que pouco se possa viabilizar uma 

prática docente mais consistente, criadora e emancipatória. 

Identificamos uma realidade inviabilizadora da execução da proposta do REAJA: a) 

inexperiência da maioria dos professores atuantes na modalidade, agravada pela ausência de 

uma preparação específica para o trabalho com a EJA; b) não percebemos momentos que 

refletissem construções coletivas, reflexões, estudos e análises, enfim, situações que 

favorecessem o aperfeiçoamento da proposta e da prática pedagógica; c) a maioria dos 

docentes atuantes na EJA é professor contratado5, sem maiores vínculos com a Instituição de 

Ensino, d) falta de conhecimento por parte dos professores de questões relevantes, como o 

trabalho com Segmentos e o avanço entre módulos, o que, certamente, dificulta o trabalho 

docente.  
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Enfim, Os professores apresentam dificuldade no estabelecimento de relações entre as 

teorias pedagógicas e suas práticas docentes em função, dentre outros aspectos, da formação 

que possuem, das precárias condições de trabalho que desmotiva o docente, da inexistência de 

sólidos referenciais teóricos, da ausência de conhecimentos acerca da especificidade da EJA e 

da sua imersão no cotidiano escolar 

   

1.2  Os modelos de formação docente. 
 
  Mesmo com os significativos avanços literários, pesquisas e estudos mostram que, na 

realidade, nos encontramos ainda em um estágio muito incipiente de concretização da 

educação desejada, pois apesar da formação inicial obtida nas universidades, das políticas 

públicas instituídas pelos órgãos oficiais, das importantes contribuições de pesquisadores 

brasileiros e da existência de excelentes centros de formação, as modificações, na prática 

docente, têm sido ainda muito tímidas.  

  Esse papel de passividade, que sempre foi imposto aos docentes, especialmente pelas 

políticas e ações institucionais que desmobilizam as iniciativas de organização docente, pelos 

pacotes educacionais, pelos sistemas de avaliação, pelas propostas pedagógicas e tantas outras 

iniciativas que não contemplam a participação efetiva dos docentes.  

 As decisões são estabelecidas sem que os professores participem, efetivamente, do 

processo de elaboração, implementação e avaliação, como se sua contribuição fosse 

dispensável ou como se fossem inábeis para pensar e construir alternativas sobre suas 

principais dificuldades profissionais.  

 Isso, de certa forma, se explica pelo fato de que, durante muito tempo, a educação se 

orientou pelo Modelo Taylorista6, baseado na Racionalidade Técnica, com forte ênfase na 

fragmentação de funções. Aqui, a atividade profissional é entendida como meramente 

instrumental e, direcionada para a solução de problemas por meio de aplicação de teorias, 

métodos e técnicas. Essa racionalidade, fundada na tradição positivista, procura encaixar a 

realidade às teorias, métodos e técnicas, pois, ao compreendê-los como universais, seria 

possível responder a toda e qualquer realidade. 

 Esse Modelo, ao fragmentar as funções e conferir ao trabalho um caráter de repetição 

alienada, promove a separação entre os pesquisadores e os executores, ou seja, os primeiros 

elaboram propostas, planos, programas, enfim são os produtores de conhecimento, de teorias. 

Em contrapartida, os segundos são os consumidores e executores dos conhecimentos e 

realizam ações produzidas e planejadas pelos primeiros. 
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 Para Giroux (1988, p.23), “a resistência à concepção e assimilação da educação como 

práxis justifica-se pelas implicações da racionalidade técnica, que se tornou uma herança 

cultural impregnada na mente humana e, conseqüentemente, nas instituições de ensino”. Na 

visão da Racionalidade Técnica, o professor torna-se, apenas, o executor de programas 

previamente elaborados por outros, os teóricos pesquisadores.  

 Esse Modelo de Formação Profissional pressupõe a superioridade da teoria sobre a 

prática, produzindo a divisão do trabalho em diferentes níveis, nos quais se estabelece relação 

de subordinação; também enfatiza a atividade individual, o que provoca o isolamento 

profissional e estimula a aceitação de metas e objetivos externos, considerados neutros. 

 Em decorrência da aplicação do conhecimento sistemático e normativo, a prática 

pedagógica, então transformada numa atividade técnica e instrumental, passa a ser entendida 

como neutra acrítica e desprovida de subjetividade.  

 A Racionalidade Técnica passa, hoje, por uma revisão profunda em função das novas 

perspectivas e desafios que se apresentam à sociedade, ao homem e a própria ciência. Esse 

modelo, portanto, já apresenta sinais de esgotamento. 

Foi nesse contexto que, compreendendo a produção do conhecimento como histórica, 

social e culturalmente determinada, surgiu, como parte de um movimento de valorização da 

formação e da profissionalização de professores, em diferentes países, o conceito de professor 

reflexivo. Assim, no início dos anos de 1980, surgiu esse movimento em prol do conceito de 

professor reflexivo, tendo como principal formulador o norte-americano Donald Schön, que, a 

partir de influência do pensamento de John Dewey - que desde a década de 70 denunciava o 

perigo da racionalidade instrumental -, já indicava a experiência como primeira fonte de 

educação. Passa a se constituir, então, a idéia de que a formação do professor deve ser 

fundamentada no Modelo da Racionalidade Prática. 

 Conforme Almeida (2001), esse Modelo da Racionalidade Prática, denominado de 

Professor Reflexivo, se coloca em oposição ao modelo de Racionalidade Técnica por alguns 

motivos; inicialmente, porque o Modelo Educacional, fundado na Racionalidade Técnica, 

defende a aplicação do conhecimento científico em detrimento da análise da prática, quando 

se sabe que a realidade, enquanto incerta, complexa, singular e contraditória, não se insere em 

modelos previamente determinados; outro motivo é a desconsideração do fato de que, na 

prática, nos deparamos com situações específicas, que não são solucionadas e contempladas 

simplesmente através de técnicas, princípios, métodos ou pura aplicação de teorias.  

 No âmbito da formação, significa que se tornar um professor reflexivo é retomar, 

segundo Schön ( 1995, p. 105): “um conceito cuja origem é referida há décadas passadas, e 
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remonta a John Dewey, que já em 1933 defendia  o ensino reflexivo”. Pode-se afirmar que 

esse conceito de ensino reflexivo tem em Schön um dos seus mais significativos 

representantes, especialmente quanto a sua sistematização no que se refere ao pensamento 

prático do professor, formulando os conceitos da reflexão na ação, da reflexão sobre a ação e 

da reflexão sobre a reflexão na ação. Essas três dimensões, intimamente articuladas, 

constituem a prática reflexiva, que implica em uma aprendizagem na ação. 

 Donald Schön (1995) procura mostrar a importância do saber profissional constituído 

na prática, através da ação e da reflexão sobre a ação, quando o sujeito se confronta com 

situações problemáticas no exercício profissional. Embora não estivesse, a princípio, 

preocupado com a questão da formação para a docência, suas análises tiveram grande 

influência no rompimento com o paradigma da racionalidade técnica, a qual postula que a 

instrumentação profissional é proveniente apenas da formação acadêmica. 

 Mesmo sendo inegável e quase unânime a importância da contribuição de Schön para 

a elaboração de uma nova visão de formação, há também diversas críticas quanto a sua 

proposta. Conforme Ghedin, a crítica ao conceito de professor reflexivo decorre “desta 

redução que se faz da reflexão situada nos espaços estreitos da sala de aula”. Segue o autor 

afirmando: “a questão que me parece central é que o conhecimento pode e vem da prática, 

mas não há como situá-lo exclusivamente nisto.” (PIMENTA;GHEDIN, 2005, p. 131) 

 Conforme Kuenzer e Rodrigues (2006), aqui no Brasil, a emergência do paradigma da 

prática pode ser situada no final da década de 80 e início da de 90, coincidindo com o 

movimento das reformas educacionais. É nesse contexto que surgem literaturas pedagógicas, 

nacionais e internacionais, privilegiando a formação reflexiva do professor e a construção de 

competências profissionais, além de fazer a crítica ao modelo da Racionalidade Técnica, 

tradicionalmente adotado nos programas de formação de professores. É essa preocupação com 

o caráter prático da formação que vai orientar os pareceres e resoluções que são exarados pelo 

Conselho Nacional de Educação, a partir de 1999 até o presente momento. As autoras, a partir 

das contribuições de Schön (2000); Tardif (2002) e Zeichner, (1993), tecem o seguinte 

comentário: 

A justificativa apresentada para o privilegiamento da prática é a recorrente 
observação de que a produção intelectual e os avanços teóricos têm afetado 
muito pouco a prática dos professores e, quando chegam à escola e à sala de 
aula, sua apropriação é precária ou equivocada, uma vez que os professores 
não compreendem o conhecimento abstrato e o discurso complexo 
produzido e divulgado pela academia. Outras explicações decorrem das 
constantes críticas à ineficiência dos modelos de formação que se tornaram 
convencionais, destacando especialmente o elevado academicismo das 
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propostas, em razão do que se torna necessário elaborar novos modelos de 
formação, com base na epistemologia da prática. 
(KUENZER;RODRIGUES, 2006, p.198 )   

Isso evidencia a forte incorporação dessa proposta nos debates e nas práticas e 

formação de professores desde então. Assim, a supremacia da prática sobre a teoria é cada vez 

mais intensa. Dessa concepção, deriva-se uma pedagogia, presente nas diretrizes curriculares 

para a formação dos professores, nos diferentes pareceres que estão sendo analisados: o aluno 

docente aprende com a prática, por isso esta deve acompanhá-lo desde o início do curso e ter 

carga horária substancial. 

 Nessa mesma linha de raciocínio, Kuenzer (2003, p.8) tece críticas a soberania da 

prática, afirmando:  

 
A prática não é suficiente, ou seja, a prática, por si não ensina, pois não fala 
por si mesma; os fatos práticos, ou fenômenos têm que ser identificados, 
contados, analisados, interpretados, já que a realidade não se deixa revelar 
através da observação imediata; é preciso ver além da imediaticidade para 
compreender as relações, as conexões, as estruturas internas, as formas de 
organização, as relações entre parte e totalidade, as finalidades, que não se 
deixam conhecer no primeiro momento, quando se percebem, apenas, os 
fatos superficiais, aparentes, que ainda não se constituem em conhecimento. 
(KUENZER, 2003, p. 8) 

A autora afirma que do ponto de vista do pensamento filosófico, a epistemologia da 

prática corresponde ao pragmatismo que, ao reconhecer que o conhecimento está vinculado a 

necessidades práticas, infere que o verdadeiro se reduz ao útil. Conforme Kuenzer (2003, p.9): 

A epistemologia da prática, contrapondo-se à concepção de práxis, 
desvincula a prática da teoria, que passa a supor-se suficiente; a prática, 
tomada em seu sentido utilitário, contrapõe-se à teoria, que se faz 
desnecessária ou até nociva. Neste caso, a teoria passa a ser substituída pelo 
senso comum, que é o sentido da prática, e a ela não se opõe. Em 
decorrência, justifica-se uma formação que parte do pressuposto que não há 
inadequação entre o conhecimento do senso comum e a prática, o que 
confere uma certa tranqüilidade ao profissional, posto que nada o ameaça; o 
contrário ocorre com relação à teoria, cuja intromissão parece ser 
perturbadora. ( KUENZER, 2003, p.9) 
 
 

 Pimenta (2005) aponta a relevância e os limites desse modelo. Ressalta a importância 

do triplo movimento sugerido por Schön: da reflexão na ação, da reflexão sobre a ação e da 

reflexão sobre a reflexão na ação, enquanto constituinte do professor compreendido como 

profissional reflexivo. Ela afirma a importância que o conceito do professor reflexivo, em 

Schön, tem trazido para o desenvolvimento de uma nova concepção de professor. Isso é 
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reconhecido entre os pesquisadores, no entanto, a autora, aportada em Zeichner (1993) e em 

Giroux (1997), aponta algumas limitações a essa perspectiva, tecendo críticas e afirmando que 

a discussão de Schön não dá conta do sentido amplo que uma prática reflexiva deveria ter. 

Assim, Pimenta e Ghedin ( 2005, p.22) destacam algumas limitações a essa perspectiva: 

   

[...] diversos autores têm apresentado preocupações quanto ao 
desenvolvimento de um possível “praticismo” daí decorrente, para o qual 
bastaria a prática para a construção do saber docente, de um possível 
“individualismo”, fruto de uma reflexão em torno de si própria; de uma 
possível hegemonia autoritária, se se considera que a perspectiva da 
reflexão é suficiente para a resolução dos problemas da prática; além de um 
possível modismo, com uma apropriação indiscriminada e sem críticas, sem 
compreensão das origens e dos contextos que a gerou, o que pode levar à 
banalização da perspectiva da reflexão. Esses riscos são apontados por 
vários autores.( PIMENTA;GHEDIN, 2005, p.22) 
  

 Pimenta e outros autores indicam que essas diferentes perspectivas do ensino reflexivo 

que cada vez obtém mais espaços, não consideram aspectos importantes da dimensão 

reflexiva como, por exemplo, de estarem voltados para as condições sociais nas quais a 

prática pedagógica está inserida, e a ausência de uma atitude que, mesmo sendo individual, 

necessita passar pela discussão coletiva da escola e pelas condições objetivas e reais de 

trabalho. Esses e outros elementos tornam a abordagem do prático reflexivo reducionista, 

fundamentada em práticas individuais, esquecendo-se do contexto social e institucional, 

fundamental no processo educativo. 

Entendemos que não se pode retroceder a práticas pedagógicas teoricistas, mas 

também não há como aceitar o pragmatismo utilitarista que tem se traduzido em práticas 

pedagógicas espontaneístas justificadas, cada vez mais, pela legislação, através de seus 

decretos e resoluções. É preciso, pois, construir uma alternativa que contemple a efetiva 

articulação entre o embasamento teórico e a prática na construção da práxis desejada. 

 Avançando nessa direção, 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. 
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 Alguns dos principais representantes dessa concepção, resguardando suas devidas 

especificidades teóricas, são: Giroux (1997), Zeichner (1993), Freire (1977), Contreras (2002) 

dentre outros, que 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 três 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) 

 

 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. 

 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 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.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 
12 

 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.  

 

 

 1.3 Relações entre os referenciais teóricos e a prática pedagógica.  

 

 Ao longo dessa discussão, tentamos explicitar nossa percepção da existência de três 

grupos de professores ou de três situações diferenciadas quanto à influência das teorias 

pedagógicas em suas práticas de sala de aula. Quanto ao primeiro grupo, identificamos como 

aquele que sofre pouca influência das teorias pedagógicas. Nesse grupo de professores, 

percebemos a preponderância da experiência como condição de conhecimento profissional, o 

que não garante o desenvolvimento e a autonomia necessários para uma prática intencional. 

Prevalece aqui, uma prática conservadora, mecanicista e pragmática. Mesmo quando esses 

professores inovam, essas inovações, quando não são, apenas, para preencher o tempo e 

distrair o aluno, não abandonam seu objetivo maior: repetir o conteúdo até que o aluno 

aprenda, seguindo um modelo já determinado. Evidencia-se aqui, conforme Candau (1996) 

um caráter de imitação, de repetição de outras práticas pedagógicas. 

 Dessa forma, como observamos por meio dos dados coletados, as situações e as 

condições em que os professores do primeiro grupo realizam seu trabalho são circunstâncias 

alienantes, as quais impedem  os professores  de usufruírem certa autonomia didático-

pedagógica que os docentes possuem. Isso os conduz a uma prática pouco intencional, 

repetitiva, imitativa. A prática pedagógica aqui se caracteriza pela não intencionalidade, pelo 

imediatismo, pela repetitividade e pela ausência da consciência de finalidade. Segundo Heller, 

características da esfera do pensamento cotidiano.   

 Quanto ao segundo grupo, foi possível identificarmos formas de pensamento menos 

utilitaristas, embora percebemos que as contradições entre o discurso e a prática são mais 

evidentes, pois elas entendem a aprendizagem como um processo que envolve a interação 

entre sujeito e objeto e, nesse sentido, buscam se distanciar das práticas mecanicistas. 
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Entretanto, ao identificar as primeiras manifestações de discussões de outros temas que não os 

específicos da sua revisão, ela, sutilmente, manobra a situação e retoma sua revisão de 

conteúdos.  Isso significa que, apesar dos avanços quanto ao primeiro grupo, suas atuações 

são limitadas pelas situações de ensino (conteúdo, avaliação...), o que impede uma maior 

liberdade na execução das atividades. 

  Assim, apesar de desenvolverem atividades com os alunos que poderiam estar 

ultrapassando o princípio da repetição, essas professoras a utilizam, apenas, como situações 

preparatórias para a culminação das atividades de mecanização. Dessa forma, 

compreendemos que o que caracteriza esse grupo é a sua impossibilidade de sustentar suas 

ações a partir dos princípios teóricos que defendem. 

 Esse grupo apresenta um discurso progressista e tem consciência dessa opção, mas, 

apesar do esforço que faz, seu nível de consciência não é suficiente para sustentar ações que 

se mostrem coerentes com uma prática pedagógica de cunho emancipatório. Há, portanto, 

entre estas professoras, uma certa ruptura, com as concepções mecanicistas de ensino e 

aprendizagem, mas não, necessariamente, uma prática consciente, intencional. Eles 

encontram-se num processo inicial de possível mudança, de uma prática repetitiva para uma 

prática reflexiva.  

 Identificamos que apesar das professoras terem tido contato com as teorias 

pedagógicas, durante sua formação inicial e continuada, e de reconhecerem a importância das 

teorias, isso ainda não é suficiente para superar as limitações impostas pelas condições 

objetivas de trabalho. É necessário que, além da teoria, se tenha acesso a elementos 

mediadores que permitam a ruptura com as formas de pensamento cotidiano e com o 

desenvolvimento de uma postura intencional no planejamento e na execução das ações 

pedagógicas.  

 Portanto, isso significa que um discurso coerente não é condição suficiente na 

superação do pragmatismo da vida cotidiana, pois se ancora em objetivos mais imediatos. Ao 

não compreender sua determinação histórica e social, a consciência alienada mantém uma 

relação restrita à satisfação de necessidades pontuais, inviabilizada, ainda, pelas 

circunstâncias alienantes (tentativa de controle externo de órgãos educacionais, atrelamento às 

regras e normas da escola, péssimas condições de trabalho, formação profissional deficiente). 

Isso impede a elaboração de uma esfera mais autônoma de conhecimento.  

 No terceiro grupo de professores foi possível perceber, em suas práticas, a proposição 

de atividades que desafiavam o aluno a pensar, a refletir, a questionar, construir sempre novas 

aproximações do seu objeto de conhecimento. Identificamos, nas atividades que observamos, 
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que elas não tinham um fim em si mesmas, mas eram, apenas, pontes que proporcionavam 

novas elaborações e certa independência intelectual, o que provocava relativa autonomia às 

atividades discentes. 

 Identificamos que na prática desses três professores, integrantes do terceiro grupo, há 

uma busca de finalidades para a atividade docente. Eles percebem (mesmo que ainda 

sincreticamente) uma relação entre teoria e prática, quando apresentam uma postura mais 

coerente com os referenciais teóricos que verbalizam. Suas práticas são sustentadas pela 

consciência da intencionalidade e de sua finalidade.  

 É importante ressaltarmos que as condições objetivas de trabalho são iguais para todos 

os professores. No entanto, apenas três deles rompem com a forma de pensamento cotidiano 

(pragmático, imediato, heterogêneo). Há, portanto, a busca da unidade teoria e prática, 

fazendo com que essas condições não sejam um limitador definitivo da sua prática.   

 Portanto, constatamos que os professores, cuja prática pedagógica se aproxima das 

teorias pedagógicas por eles indicadas, demonstram ter iniciado o processo de ruptura com as 

formas de pensamento cotidiano, o que significa um grau maior de consciência da realidade. 

Isso contribui na formulação de pensamentos menos homogêneos, ou seja, sua ação não é 

limitada pelos conflitos, entraves e problemas diários.  

 Na prática desse grupo, está presente o princípio de autonomia, aqui entendida como 

liberdade ou independência moral ou intelectual. Isso é importante para entendermos que 

todos os professores, na sua sala de aula, possuem uma margem relativamente grande de 

liberdade para definir seus objetivos, selecionar conteúdos, organizar procedimentos 

didáticos. Sua utilização dependerá da sua consciência de intencionalidade e finalidade. É 

essa consciência que promove a autonomia, a autodeterminação, possuindo importância 

política, na medida em que a verdadeira democracia necessita de sujeitos emancipados.  

   O que por ora concluímos é que da forma como tem sido trabalhado, durante o 

processo de formação, a apreensão das teorias pedagógicas, seja através da formação inicial 

(na Universidade) ou continuada, dificilmente possibilitará a criação da práxis criadora, pois o 

processo de constituição dessa práxis passa, necessariamente, pelo rompimento com as formas 

de pensamento acrítico. Assim, entendemos ser fundamental a compreensão da prática 

pedagógica como prática intencional, articulada com a prática social, contribuindo com o 

processo de superação da heterogeneidade, do pragmatismo, pela intencionalidade, reflexão 

crítica e emancipação.  
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