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RESUMO 
Este trabalho é resultado das atividades desenvolvidas na disciplina Estrutura e 
Funcionamento da Educação Básica, dos cursos de Geografia, Letras e História da Faculdade 
José Augusto Vieira, em Lagarto, Sergipe, no primeiro  período  letivo de 2009. Pretendemos, 
com este trabalho, analisar como se dá a  relação teoria e prática através da disciplina 
Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. Pretendemos, ainda, tratar da importância de 
manter uma maior integração entre o ensino superior e a educação básica – lócus de atuação 
profissional do egresso da licenciatura e, sobretudo, demonstrar  através dos relatos dos 
alunos a partir das visitas às escolas-campo, a importância dessa integração para uma 
formação de qualidade. O referencial teórico está balizado em  teóricos  como: Gadotti 
(1987), Lélis (2001), Libâneo (2003),  Mello (2000), Nóvoa (1999), Pimenta (2002;2005), 
Saviani (2005;2007). 
Palavras-chave: Relação teoria e prática, Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, 
Educação Superior. 

 

ABSTRACT 
This article is the result of activities developed during Elementary Education Structure and 
Operation discipline at the couses of Geography, Languages and History of José Augusto 
Vieira College, in Lagarto, Sergipe, on the first term of 2009. We intend, with this work, to 
analyze how the relationship between theory and practice works. We also intend to discuss 
how graduation and elementary levels can get in contact - place where majors in Education 
act. Another point we intend to focus is the students' reports about the experience aimed at 
having good quality education. The theoretical basis are Gadotti (1987), Libâneo (2003), 
Mello (2000), Nóvoa (1999), Pimenta (2000;2005), Saviani (2005;2007). 
 
Key Words: Theory and Practice relationship. Elementary Education Structure and Operation 
discipline, Graduate Level. 
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INTRODUÇÃO 

A sociedade atual exige uma educação com possibilidades de mudanças e 

transformações sociais. Para tanto, busca-se no bojo da formação desse professor 

transformador situações que favoreçam o ato de educar dentro de uma situação concreta, já 

que os professores desempenham uma atividade  teórico-prática.  

A idéia que induziu a produção deste artigo nasceu do trabalho com a disciplina 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, no primeiro período letivo de 2009, nos 

cursos de Licenciatura em Geografia, Letras Português/Inglês e História da Faculdade José 

Augusto Vieira (FJAV), uma disciplina de caráter pedagógico e a possibilidade de favorecer 

um conhecimento da escola e seu funcionamento a partir de sua teoria, já que acreditamos que 

as disciplinas dos cursos de licenciatura devam fornecer uma fundamentação teórica associada 

a uma instrumentalização técnica, para uma ação mais coerente do futuro professor com a 

realidade da escola.  

Este trabalho, de caráter qualitativo e analítico teve como procedimento de pesquisa 

empregado a revisão bibliográfica e a análise dos materiais escritos pelos alunos. Pretende-se 

tratar da viabilidade da relação teoria e pratica ao longo dos trabalhos com a disciplina 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica na Faculdade José Augusto Vieira (FJAV). 

Para formar o referencial teórico deste artigo, no sentido de compreender com se dá a 

relação teoria e pratica a partir de uma disciplina pedagógica, discutiremos esta temática à luz 

de teóricos como: Gadotti (1987), Lélis (2001), Libâneo (2003), Mello (2000), Nóvoa (1999), 

Pimenta (2002;2005), Saviani (2005;2007), que se destacam através de pesquisas e estudos 

acerca desta temática. 

Inicialmente, faremos um levantamento bibliográfico sobre teoria e pratica. Num 

segundo momento, iremos discorrer sobre a disciplina Estrutura e Funcionamento da 

Educação Básica e sua trajetória no currículo das licenciaturas da FJAV, bem como a 

possibilidade de propiciar ao futuro professor a aproximação à realidade escolar durante o 

desenvolvimento dos trabalhos com essa disciplina. Dando continuidade, analisaremos alguns 

excertos dos relatórios finais da disciplina Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 

entregue pelos alunos. 

1.TEORIA E PRÁTICA: uma reflexão sobre seus fundamentos 
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Os estudos sobre formação de professores sempre apontam que os aspectos políticos e 

pedagógicos são valorizados em detrimento dos saberes escolares e saberes docentes, embora 

também sejam temáticas que começam a aparecer nas literaturas pedagógicas.  

No modelo de sociedade capitalista em que há um privilegio da separação entre 

trabalho intelectual e trabalho manual e, consequentemente, a separação entre teoria e prática 

(CANDAU ; LELIS, 1999),  impõe-se  a  discussão sobre teoria e prática e suas possíveis 

formas de articulação especialmente   nos cursos de formação de professores. 

O cumprimento da LDB Nº 9.394/96, em sua letra e seu espírito no que tange a 

formação de profissionais da educação, requer que os cursos de formação de professores 

promovam uma vinculação entre teoria e prática, ou seja, o conhecimento do objeto de estudo 

e sua prática em todas as disciplinas de seu currículo, tanto as específicas quanto as 

pedagógicas. O que vem a ser reforçado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica na Resolução CNE/CP/Nº01/2002, onde a 

prática deverá estar presente desde o inicio do curso permeando toda a formação do professor, 

não podendo ficar reduzida a um espaço isolado, nem se restringir apenas ao estágio 

supervisionado deve transcendê-lo. 

De acordo com o significado das palavras segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 

(2004), teoria seria um conjunto de opiniões sistematizadas, ou ainda noções gerais sobre 

determinado objeto. Já a prática seria um saber provindo da experiência, a aplicação da teoria.  

O que nos sinaliza que aos teóricos caberia a tarefa de pensar, refletir, planejar, e aos práticos 

executar, agir e fazer, tendo, cada um desses pólos, sua própria lógica. Tal entendimento nos 

desperta para a imperatividade da busca da unidade teoria e prática fundada na práxis, 

notadamente no exercício profissional do professor.  . 

A definição de “práxis” como atividade teórico-prática  e como ação transformadora  

reforça a visão de unidade que expressa a síntese superadora da dicotomia teoria e prática, já 

que 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 (PIMENTA, 2005).  

Reforçamos tal entendimento com a compreensão da “[...] a práxis como uma prática 

fundamentada teoricamente. Se a teoria desvinculada da prática se configura como 
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contemplação, a prática desvinculada da teoria é puro espontaneísmo. É o fazer pelo fazer” 

(SAVIANI, 2005: 141). Ainda nesse sentido, Freire (1996) sugere uma nova forma para a 

realização da práxis, isto é, a reflexão crítica sobre a prática como uma exigência para a 

relação teoria e prática.  

 Silva (2010) fazendo uma analise sobre os autores que questionam a posição de Schön 

sobre prática reflexiva que tem como objetivo modificar apenas a realidade imediata de cada 

professor, já que “trata-se de um enfoque que reduz a reflexão e a tomada de ações ao 

ambiente da sala de aula e a questões metodológicas” faz uma referencia especial a Pérez-

Gomez(1995) “que conceitua o ato de refletir como um processo de autocrítica, que 

transforma o contexto onde o professor atua”. (grifo nosso). 

 

Refletir é processo. E nesse sentido, a reflexão deve levar à crítica e 
autocrítica, fazendo com que os professores desenvolvam suas teorias à 
medida que refletem, individual e coletivamente. As situações do cotidiano 
não devem se restringir, aos atos educativos, mas contemplar, também o 
contexto social onde o professor atua. (PÉREZ-GOMÉZ, 1995: 03 apud 
SILVA, 2010: 42)      

    
Fazendo eco a essa proposição temos a posição de Pimenta (2002) nos dizendo que o 

professor é um profissional que reflete sobre o seu fazer, pesquisando-o nos contextos 

nos quais ocorre.  

Formar o professor apenas para a regência de classe é coisa do passado. Hoje temos 

Parecer CNE/ Nº 09/2001 que enfatiza a formação do professor para uma prática reflexiva 

coletiva sobre o fazer docente e a comunidade na qual se insere a escola. Nessa direção, 

Pimenta ; Lima (2002)  esclarece  que a praxis se dá em diversos contextos , tais como na sala 

de aula, na escola, no sistema de ensino e na sociedade.  

As instituições formadoras ainda enfrentam alguns problemas crônicos em seus cursos 

de formação de professores, e um deles refere-se a falta de articulação entre a formação geral 

e a formação pedagógica (LELIS, 2001). No que diz respeito especificamente a disciplina 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, o conhecimento sobre o sistema educacional, 

documentos norteadores, legislações e propostas de formação ainda não está consolidado 

como conhecimentos que devam ser mobilizados pelos professores no exercício de sua 

profissão. 
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Não obstante, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica Nº 01/2002 – CNE/CP expressa, nos artigos 4º, inciso I  e  o artigo 5º, inciso 

II  os princípios norteadores da formação dos professores em cursos de licenciaturas da forma 

que se segue: 

Art.4º. Na concepção, no desenvolvimento e na abrangência dos cursos de 
formação é fundamental que se busque: I – considerar os conjuntos das 
competências necessárias à atuação profissional; Art 5º. O projeto 
pedagógico de cada curso, considerado o artigo anterior, levará em  conta 
que: II – o desenvolvimento das competências exige que a formação 
contemple diferentes âmbitos do conhecimento profissional do professor. 

Neste sentido, a disciplina Estrutura e Funcionamento da Educação Básica cumpre o 

papel de contribuir para a construção de conhecimentos sobre o sistema educacional,  

documentos norteadores, legislações e propostas de formação que são mobilizados pelos 

professores no exercício da profissão. Isso ocorre, na medida em que há um entendimento 

sobre os sentidos dos conceitos de estrutura e funcionamento para a definição dos conteúdos a 

serem trabalhados na disciplina, levando em consideração que os objetos de estudo estão 

bastante explícitos em seu próprio nome. 

2. A DISCIPLINA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

O Conselho Federal de Educação através do Parecer Nº 292/62, fixava as matérias 

pedagógicas da licenciatura onde consta a disciplina Elementos da Administração Escolar. 

Segundo Libâneo (2003) a orientação do referido parecer  era de que a relação escola-

comunidade deveria estar explicita na condução da disciplina. No final da década de 60, o 

Parecer CFE Nº 672/69 orienta que os cursos de licenciatura ofertem a matéria Estrutura e 

Funcionamento do Ensino que tinha como "objetivo difundir, junto aos futuros professores, a 

política educacional que se vinha elaborando nas instâncias governamentais" (MENDONÇA; 

LELIS, 1988:123), ditada pelo capitalismo internacional. Como as políticas definem, em 

grande parte a legislação educacional, esta tornou-se a matéria prima da disciplina. Libâneo 

(2003) observa que a escola e a organização do ensino são então expressões da legislação que 

constitui esses elementos. Sobre isto, nos diz Saviani, (1991a: 134) "limitando- se à 

apresentação e análise dos textos legais, tais programações acabam por enfatizar o ideal em 

detrimento do real, tomando o dever-ser pelo ser, a norma pelo fato". 
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Os estudos sobre a evolução desta disciplina apontam para a primeira mudança a partir 

da promulgação da Lei Nº 5.692/71 que muda a estrutura dos graus de ensino e 

consequentemente o nome da disciplina para Estrutura e Funcionamento do ensino de 1º e 2º 

graus. Porém, não muda apenas a nomenclatura, muda os seus conteúdos e seus objetivos por 

influencia dos contextos social, político e econômico. A abertura política proporciona a 

superação do tecnicismo e a ênfase na legislação no tratamento dos conteúdos da disciplina, 

transformando então, o seu objeto de estudo. A escola e o ensino deixam de ter um tratamento 

genérico e passam a ser contextualizados de forma concreta, histórica e crítica, superando o 

caráter academicista que caracterizou o seu desenvolvimento.  

A década de 70 marcou uma abordagem crítico-reprodutivista na trajetória da 

disciplina pela crítica à reforma do ensino tomando como foco da discussão o fracasso da 

profissionalização do ensino de 2º grau, e o papel da educação e do educador para 

manutenção das classes dominantes. Contribuindo com essa análise Gadotti (1987: 74) 

reconhece que: "A análise crítica da escola capitalista, ao explicitar o sentido conservador e 

reprodutor dessa educação, está reconhecendo o valor e as possibilidades de uma escola 

socialista". Fica evidente, na contribuição de Gadotti, o papel transformador da educação e do 

professor. 

Avançando um pouco mais, chegamos a uma abordagem histórico-crítica  implantada 

por força da queda da qualidade do ensino e dos altos índices de evasão e repetência, 

conseqüências da crise econômica que marca os anos 80. A condução da disciplina passa a ter 

como ponto convergente - a relação escola e sociedade. É nesse campo de ação onde os 

professores de Estrutura irão considerar na condução dos conteúdos os fatores externos e 

internos da escola, ou seja, sua estrutura e seu funcionamento sempre em consonância com as 

disposições legais e políticas da educação nacional vigente, tendo em vista superar esses 

fracassos buscando a transformação social.  Autores como Melo (1979), Saviani (1980; 1987), 

Gatti (1989) e Rodrigues (1985), tem seus estudos tomados como referência pelos professores 

de Estrutura. 

Atualmente a disciplina seguindo a sua trajetória de ser um espaço por excelência, de 

discussão sobre a realidade brasileira em cada momento histórico –  assinalado por 

Mendonça; Lellis (1988)  segue seu curso, sendo fundamental que o professor possa perceber 

criticamente a relação entre a escola, o sistema de ensino e como ele tem sido construído  e o 

próprio contexto político, econômico e social. 
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3. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA FACULDADE 

JOSÉ AUGUSTO VIEIRA (FJAV) 

Atendendo a legislação vigente, a Faculdade José augusto Vieira – FJAV integra a sua 

estrutura a Coordenação Geral das Licenciaturas/ISE1, criada especialmente para abrigar as 

licenciaturas - Resolução CNE/CP Nº 01/2002, artigo 7º no seu inciso VIII.  Enquanto 

agência formadora de professores procura acompanhar a evolução do mundo, proporcionando 

aos seus alunos uma verdadeira formação compatível com a exigência da sociedade, ou seja, 

possibilitar mudanças e transformações sociais. Nesse sentido, a FJAV vem contribuindo para 

a melhoria do processo educativo na região centro-sul e no Estado de Sergipe. 

A FJAV oferece as licenciaturas em Letras Português/Inglês, História, Matemática e 

Geografia. Ambas possuem estrutura curricular semelhante composta por um núcleo comum 

onde estão abrigadas as disciplinas de caráter pedagógico como: História da Educação 

Brasileira, Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, Didática Geral, Fundamentos 

Tecnológicos da Educação, as Didática Específicas e os Estágios Supervisionados distribuídos 

da seguinte forma: Supervisionado I- Observação Participante e Pesquisa Institucional; 

Estágio Supervisionado II - nos anos finais do ensino fundamental; Estágio Supervisionado 

III- Regência no ensino médio, desenvolvimento de Pedagógicos, Pesquisa e Extensão.  

Do ponto de vista legal, as licenciaturas da FJAV tem como principio norteador para o 

desenvolvimento dos seus currículos as orientações contidas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica Nº 01/2002 – CNE/CP, mais 

especificamente nos seus artigos 3º, 12º e 13 º. 

A disciplina Estrutura e Funcionamento da Educação Básica na FJAV, tem como 

proposta fundamental correlacionar conceitos, dados históricos e fundamentos legais inerentes 

à compreensão da estrutura da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e 

da educação superior, permitindo que o licenciado possa conhecer, aplicar, analisar e avaliar a 

legislação básica que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, tendo como 

objetivo oportunizar aos discentes, por meio da compreensão da organização educacional 

brasileira, uma atuação consciente e efetiva no seu desempenho profissional futuro. 

                                                           

1
  ISE : leia-se  Instituto Superior de Educação. 
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Dada a importância dessa disciplina para a formação pedagógica do futuro professor  

propomos como metodologia para o seu desenvolvimento uma interação entre as práticas 

formativas e o contexto de trabalho como forma de garantir a construção dos diversos saberes 

escolares exigidos para o exercício da profissão de professor e ampliação do conhecimento do 

contexto escolar.  Tal proposta tem amparo na resolução CNE/CP Nº 01/2002, que estabelece 

que todas as disciplinas pedagógicas terão sua dimensão prática que deverá permear todo o 

período de formação, desde seu inicio e transcender o estágio supervisionado, promovendo as 

diferentes práticas em uma perspectiva interdisciplinar com ênfase nos procedimentos de 

observação e reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas. 

Continuando com essa análise, entendemos que outras disciplinas pedagógicas podem 

acrescentar contribuições para a futura ação docente e que a relação teoria e pratica não deve 

restringir-se ao estágio supervisionado, nem que é preciso teorizar para depois praticar, ou 

seja, há um movimento dialético que fortalece essa relação. Logo, no trabalho com Estrutura e 

Funcionamento da Educação Básica, propomos o contado dos licenciandos com os espaços 

escolares através de visitas às escolas-campo como forma de desvelamento do sistema 

educacional e compreender a escola como parte desse sistema. Para tanto, a formação teórica 

se faz indispensável.  

O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise para 
compreenderem os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e 
de si mesmos como profissionais, nos quais se dá a sua atividade docente, 
para neles intervir, transformando-os. Daí, é fundamental o permanente 
exercício da crítica das condições materiais nas quais o ensino ocorre e de 
como nessas mesmas condições são produzidos os fatores de negação da 
aprendizagem. (PIMENTA,2002: 26) 

 Este é um movimento que vai, segundo Pimenta (2002: 44) “da epistemologia da 

prática à práxis: ou da construção de conhecimentos por parte dos professores a partir da 

análise crítica (teórica) das práticas e da ressignificação das teorias a partir dos conhecimentos 

da prática (práxis)”.   

Para a concretização da proposta acima citada, optamos pelo materialismo histórico 

dialético como forma de abordagem da disciplina objetivando o conhecimento do Sistema 

Educacional Brasileiro para transformá-lo. Como procedimento metodológico, propomos 

debates e reflexões sobre matérias em jornais e revistas sobre educação, leitura e debates 

sobre documentos legais, visitas às escolas-campo para que através de uma análise crítica 

houvesse o confronto com a realidade escolar. As visitas às escolas-campo, objetiva ainda 
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propiciar maior integração entre o ensino superior e a educação básica – lócus de atuação 

profissional do egresso da licenciatura, indo ao encontro da superação de um dos maiores 

entraves para a melhoria na formação de professor citado na literatura pedagógica como o 

divorcio entra as instituições formadoras e as escolas de educação básica. Tais visitas visam 

garantir que a fundamentação teórica instrumentalize a prática e vice-versa. Encontramos 

sustentação para essa proposta,  na obra de Vásques (1968: 234 apud PIMENTA, 2001: 93): 

A dependência da teoria em relação à prática, e a existência dessa como 
últimos fundamentos e finalidades da teoria, evidenciam que a prática  - 
concebida como uma práxis humana total – tem a primazia sobre a teoria; 
mas esse primado, longe de implicar uma contraposição absoluta à teoria, 
pressupõe uma íntima vinculação com ela. 

No segundo semestre de 2009, solicitamos aos licenciandos que expressassem, através 

da escrita de um texto, as contribuições da disciplina Estrutura e Funcionamento da Educação 

Básica para o exercício da sua profissão. Objetivamos com tal solicitação provocar uma 

reflexão sobre a possível articulação entre os conhecimentos teóricos e a prática realizada nos 

diversos espaços escolares, a fim de transformá-lo. 

 Tomando como referência a proposta de trabalho da disciplina, é imperativo que os 

futuros professores conheçam os documentos que são diretrizes para os diversos segmentos 

do sistema escolar brasileiro e, especificamente, as escolas constitutivas desse sistema. As 

reflexões abaixo denotam o grau de consciência do aluno sobre a importância da disciplina 

em sua vida profissional. 

Com a disciplina Estrutura pudemos aprender qual, ou melhor, quais as 
funções do professor. Saímos do senso comum de que o docente é aquele 
incumbido apenas de ensinar em sala de aula. Hoje sabemos da importância 
do professor na “instituição escolar como toda e não apenas na sala, 
inclusive com descrição em lei: LDBEN” Artigo 13. (Fragmento do texto do 
aluno do curso de Geografia)   
 

Quando Saviani (2007) explicita a necessidade de superação do senso comum 

chegando a consciência filosófica, entendemos pelo depoimento acima, (licenciando do curso 

de Geografia) que ele consegue transpor os limites do senso comum, ao expor a importância 

da disciplina para a sua atuação  profissional.   

            Os licenciandos sinalizam a falta de uma proposta curricular que tenha como princípio 

orientador a interdisciplinaridade. 
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Nas licenciaturas existe uma cultura baseada na extrema valorização das 
competências e habilidades específicas de cada área do conhecimento em 
detrimento e a pouca valorização das disciplinas de cunho pedagógico. 
(Fragmento do texto do aluno do curso de História). 

Os espaços e tempos formativos devem incluir uma ação integrada dos professores das 

disciplinas especificas e as pedagógicas como forma de propiciar uma pratica interdisciplinar, 

garantindo a ampliação, ressignificação e equilíbrio de conteúdos. (Parecer CNE Nº 09/2001). 

As disciplinas de conteúdo específico não garantem uma compreensão dos 

conhecimentos pedagógicos necessários para a atuação do professor num contexto mais 

amplo e não apenas na sala de aula. Isso exige uma maior aproximação entre as instituições 

formadoras e as escolas de ensino médio de modo que os professores sejam também formados 

no ambiente de trabalho, o que favorece uma perspectiva crítica e reflexiva na formação. Isso 

envolve os saberes ligados ao docente - temática destacada por alguns pesquisadores como 

Tardif, Pimenta e Nóvoa. Dentre eles destacamos Gimeno Sacristán (1999: 68) quando afirma 

que “[...] a atividade do professor  não se circunscreve a essa prática pedagógica visível, 

sendo necessário sondar outras dimensões menos evidente”. 

O aluno do curso de Historia conclui a sua reflexão enfatizando o papel da disciplina 

como nos mostra o depoimento abaixo. 

Nesse sentido o componente curricular: Estrutura e funcionamento do ensino 
vem orientar a prática docente dentro das instituições de ensino, e o 
funcionamento da educação formal nos respectivos sistemas de ensino; de 
forma a esclarecer a conjuntura funcional e a hierarquia da educação. 
(Fragmento do texto do aluno do curso de História). 

 
 Reforçamos através desse excerto o nosso entendimento de que o espaço concreto de 

atuação do professor (sala de aula) é condicionado pelos sistemas educativos e pelas 

organizações escolares em que estão inseridos. Esse entendimento é que sustenta a proposição 

metodológica na condução da disciplina em estudo, quando propiciamos visitas às escolas 

como forma de garantir um conhecimento mais amplo. Gimeno (1999), alerta que o  

profissionalismo docente implica relacioná-lo com todos os contextos que definem a prática 

educativa.  

A reflexão do aluno do curso de Letras endossa a nossa proposta quando percebe a 

importância da disciplina para a sua atuação em um contexto mais amplo. 
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[...] nós enquanto licenciandos, a partir do contato com os conteúdos 
abordados pela mencionada disciplina, podemos constatar a importância da 
presença dos alunos das licenciaturas nas escolas através dos trabalhos 
realizados: como as visitas às escolas que nos possibilitou uma visão da 
prática do professor que abrange além da sala de aula, a exemplo da 
participação na elaboração do projeto político pedagógico, no regimento 
escolar, no respeito ao cumprimento dos componentes curriculares e suas 
carga horária, no planejamento do trabalho e na participação de articulação 
de projetos envolvendo pais e comunidade. (Fragmento do texto do aluno do 
curso de Letras). 

Portanto, a condução da disciplina deve-se configurar na aquisição de conhecimentos 

que orientam todo o processo educacional, principalmente na contribuição para a clareza dos 

direitos e obrigações dos professores dentro da instituição escolar.  Tomar a realidade escolar 

como processo formativo, Pimenta (2005) reforça que é papel dos cursos de formação de 

professores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados são animadores o que fica claro nos depoimentos dos alunos, porém um 

antigo problema persiste: a falta de articulação entre as disciplinas específicas e as 

pedagógicas, e a ênfase dada aos conteúdos específicos. 

A FJAV, tentando superar essa dificuldade, configura as matrizes curriculares das 

licenciaturas distribuindo as disciplinas pedagógicas ao longo do curso, iniciando sua oferta  

nos primeiros semestres.  

Os esforços apontados neste estudo tem o sentido de romper com a dicotomia entre 

teoria e prática na condução de uma disciplina pedagógica. Sendo fundamental perceber que, 

favorecer vivências no ambiente escolar não é tarefa específica da disciplina Estágio 

Supervisionado.  Para Gimeno (1999: 68), “aquilo a que vulgarmente chamamos educativo 

não esgota as práticas relacionadas com a educação, porque remete para outros âmbitos de 

acção, que incidem sobre a realidade escolar imediata”.  

A LDB N˚. 9394/96 abre um leque de possibilidades de práticas educativas que 

implica na atuação do professor e que nem sempre é reconhecido por ele. É nesse sentido que 

se configura o nosso esforço em, ao conduzir uma disciplina que mesmo fazendo parte das  

chamadas disciplinas pedagógicas requer um despertar nesse futuro professor de que a prática 

educativa hoje não se limita à sala de aula  e ao domínio metodológico. 
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Nesse sentido, precisamos ampliar o nosso entendimento do que seja prática. Como 

assinala Gimeno (1999: 68) hoje temos um “sistema de práticas educativas aninhadas”, dentre 

elas destacamos as práticas escolares institucionais que são “práticas relacionadas com o 

sistema escolar, configuradas pelo funcionamento que deriva da sua própria estrutura”. 

Constatamos através das analises dos alunos que há uma forma de, tomando como 

referência o conhecimento com respaldo cientifico (teoria) e aplicação (prática) dessa teoria, 

através das visitas às escolas, propiciar ao licenciando o conhecimento dessas práticas que, 

apesar de não serem tão visíveis, são hoje reconhecidas por várias legislações como 

competências do professor.   

Também devo acrescentar que quando a teoria cumpre com o papel de oferecer aos 

licenciandos possibilidades de reflexão sobre  esses outros contextos educativos, a prática será 

submetida a um outro olhar, ai sim, poderá ser transformada. 

Cabe agora, aos professores formadores, articuladores no processo de transformação 

social, favorecer condições objetivas para propiciar o diálogo entre esses dois blocos de 

disciplina, superando assim o papel secundário atribuído as disciplinas pedagógicas.  

Diante do exposto, concluímos que para que se estabeleça a relação entre a teoria e a 

prática nas atividades escolares e de ensino faz-se necessário que os licenciandos, enquanto 

no processo da sua formação, tenham presenciado atividades desenvolvidas com esta 

perspectiva ou tenham desenvolvido a capacidade de estabelecer uma relação satisfatória 

entre as teorias estudadas no período de formação acadêmica e as práticas e situações 

presentes na escola e na sala de aula. 
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