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Resumo

Nos cursos de formação de professores, muitas vezes, os discentes denunciam a desarticulação entre teoria e
prática e reivindicam formas de articulação, que promovam o contato com a realidade. Mas o que os
licenciandos entendem por prática?
Essa questão suscitou o desenvolvimento desse estudo, o qual teve por objetivo discutir as concepções de
prática, evidenciadas por um grupo de licenciandas do curso de Pedagogia, da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Jequié. A análise dos dados evidenciou que a maioria das licenciandas
conserva uma concepção de prática voltada à instrumentalização com base em métodos e técnicas de ensino,
o que denota a necessidade de implementação de uma concepção crítica e emancipatória de formação
docente.
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Abstract

In teacher training courses, the students often criticize the disconnection between theory and practice and
claim forms of articulation that promote contact with reality. But what do undergraduates understand by
practice?
This question elicited the development of this study, which aimed to discuss the ideas of practice evidenced
by a group of undergraduates of the Pedagogy course of the State University of Southwest Bahia (UESB),
Jequié campus. Data analysis showed that most undergraduates retain a conception of practice focused on
instrumentation based on teaching methods and techniques. This demonstrates the need to implement a
critical and emancipatory conception of teacher education.

Keywords: Teacher education. Practice. Emancipation.

Introdução

As exigências e impacto da sociedade do conhecimento, da informação e da tecnologia sobre a formação de
professores são visíveis. A partir de 1990 presenciamos a aprovação de decretos, diretrizes e leis que
amparam a formação de professores na sociedade brasileira. Isso porque as novas formas de estruturação da
sociedade capitalista têm demandado novos perfis profissionais, o que incide diretamente sobre a
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universidade e a escola, enquanto agências formadoras. Por outro lado, os movimentos docentes de cunho
crítico e transformador têm levantado estratégias para a implementação de propostas baseadas na práxis:
ação/reflexão e transformação da realidade.

Apesar de tantas discussões sobre a necessidade de revisão dos processos de formação docente, é sabido que
existem queixas recorrentes dos estudantes de licenciatura quanto ao caráter demasiadamente teórico dos
cursos (BARREIRO, GEBRAN, 2006). Desse modo, os graduandos almejam experiências de cunho prático,
formas que lhes possibilitem aprender, de maneira, mais factual, a profissão docente.

De acordo com Pimenta e Lima (2004) podemos afirmar que a prática não está desvinculada das
intencionalidades políticas que fundamentam a formação docente, por isso, ela está a serviço de um modelo
de formação. As autoras observam que há pelo menos três concepções de prática que permeou a história de
formação de professores no Brasil: prática como imitação de modelos, prática como instrumentalização
técnica e prática enquanto práxis docente.

Levando em consideração a existência de diferentes concepções de prática, indagamos: Quando os
licenciandos reivindicam mais prática nos cursos de formação, de que prática estão falando?
Com base nessa questão, esse estudo teve por objetivo discutir as concepções as concepções de prática,
evidenciadas por um grupo de dez licenciandas, do VIII semestre, do curso de Pedagogia, da Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Jequié.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho descritivo (BODGAN, BIKLEN, 1997). Os dados foram
constituídos por meio de entrevistas, as quais foram transcritas e submetidas à Análise Textual Discursiva
(MORAES, GALLIAZI, 2011). Julgamos a proficuidade do estudo, dada a necessidade de revisão das
concepções de prática nos processos formativos dos professores da educação básica. Ademais, os resultados
dessa pesquisa servirão para ampliar os debates no meio acadêmico sobre as formas/alternativas de
formação de professores na atualidade.

Concepções de prática na formação docente

De acordo com Carr e Kemmis (1988), temos três modelos de formação docente que fundamentam e
direcionam a formação docente: racionalidade técnica, racionalidade prática e racionalidade crítica.

Os modelos de formação docente pautados na racionalidade técnica foram inspirados no positivismo, que
influenciou as ciências sociais, por meio da adoção dos métodos, das técnicas e dos conceitos das ciências
naturais. De acordo com Carr e Kemmis (1988) essa concepção postula que só o método científico, seria
capaz de sustentar e desenvolver uma teoria educativa, com base na neutralidade e objetividade.

A formação de professores, nessa concepção, se preocupa em formar o técnico de aprendizagem, devendo,
portanto, conhecer as teorias educacionais, a fim de que seja capaz de “reconhecer, diagnosticar e tratar dos
problemas da educação, mediante o domínio das leis científicas que regem o desenvolvimento humano e
social”, ou seja, as teorias sociológicas, filosóficas e psicológicas da educação (CARR; KEMMIS, 1988, p.
73-74).

Desse, modo, a prática é campo de aplicação da teoria, esta que por sua vez, é consagrada, verdadeira e
irrefutável. Assim, “a teoria educativa é algo que deve se aplicar na prática”, isto é, a teoria educacional se
transforma em “ciência aplicada” (CARR; KEMMIS, 1988, p. 72). Daí a ênfase na dimensão teórica nos cursos
de formação, sobrepujando a dimensão prática. Além disso, postula-se que a formação deve fundamentar-se
na adaptação, o que reduz-se à mera socialização, criticada por Adorno (2005).

Segundo os signatários da racionalidade técnica,

para se preparar o profissional da educação, conteúdo científico e/ou pedagógico é
necessário, o qual servirá de apoio à sua prática. Durante a prática, professores
devem aplicar tais conhecimentos e habilidades científicos e/ou pedagógicos”
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(DINIZ-PEREIRA, 2008, p. 22).

Diniz-Pereira (2008) identifica três modelos de formação docente pautados na racionalidade técnica: o modelo
de treinamento de habilidades comportamentais- que busca o treinamento de professores para o
desenvolvimento de habilidades específicas e observáveis; o modelo de transmissão- que prima pela
transmissão dos conteúdos científicos e/ou pedagógicos aos professores, sem considerar a prática de ensino;
o modelo acadêmico tradicional- no qual predomina a ideia que o domínio do conteúdo disciplinar e/ou
científico é suficiente para o trabalho pedagógico e que os aspectos da prática podem ser aprendidos em
serviço.

Com base nas explicitações de Pimenta e Lima (2004) podemos afirmar que a prática como imitação de
modelos docentes está pautada na racionalidade técnica, pois há a valorização das práticas, dos instrumentos
e das teorias consagradas e dos modelos de eficiência, desconsiderando-se a realidade sociocultural.

Em contraponto à racionalidade técnica, surgiu a racionalidade prática, fundamentada na abordagem
interpretativa, provinda da fenomenologia social e da sociologia do conhecimento, as quais preconizam que “a
sociedade só é real e objetiva à medida que seus membros a definem como tal” (CARR; KEMMIS, 1988, p.
99).

Na racionalidade prática, é dada grande ênfase à autonomia e subjetividade docente e por isso, os processos
de formação, devem partir das experiências, ou seja, das situações práticas do ensino-aprendizagem, o
conhecimento gerado na ação, a fim de que o professor possa modificar a prática e também para gerar novas
teorias. Desse modo, a análise da prática docente deve promover “uma compreensão e um conhecimento
mais profundo, extenso e sistematizado das interpretações do próprio agente em relação com o que este faz”
(CARR; KEMMIS, 1988, p. 107).

Diniz-Pereira (2008) enumera três modelos de formação docente fundamentados da racionalidade prática:
modelo humanístico- os professores definem um conjunto particular de comportamentos que eles devem
conhecer a fundo; o modelo de “ensino como ofício”, que pressupõe a aquisição do conhecimento sobre o
ensino por tentativa e erro, com base na análise das situações imediatas; o modelo orientado pela pesquisa,
no qual a ênfase está posta sobre a análise e reflexão da prática pelos professores, com o intuito de levantar
soluções para os problemas de ensino e aprendizagem no cotidiano da sala de aula.

Essa concepção de formação docente fundamenta a concepção de prática como instrumentalização técnica,
que, segundo Pimenta e Lima (2004, p. 37), “o profissional fica reduzido ao ‘prático’: não necessita dominar
os conhecimentos científicos, mas tão somente as rotinas de intervenção técnica deles derivada”.

Contrapondo as ideias das duas concepções anteriores, surgiu a racionalidade crítica, inspirada na teoria
crítica, tendo como intento principal a reconsideração da relação entre teoria e prática a partir das críticas
feitas durante o século XIX contra as “abordagens positivista e interpretativa da ciência” (CARR; KEMMIS,
1988, p. 144).

A racionalidade crítica propõe a relação dialética entre teoria e prática, isto é a práxis. O professor não é mero
reprodutor de teorias, nem tampouco um profissional “prático”, mas agente de transformação, sujeito que
utiliza a autorreflexão e o autoentendimento crítico para identificar as forças ideológicas que interferem a
prática pedagógica, para então buscar individualmente e coletivamente soluções para rompê-las. De acordo
com Adorno (2005) e Habermas (2006), ponderamos que a finalidade máxima dessa concepção de formação
docente, é o alcance da emancipação pelos professores, esta que será possibilitada pelo exercício
autorreflexivo.

Para tal, a racionalidade crítica propõe a formação de professores a partir da análise do contexto histórico,
político e social, identificando as ideologias subjacentes, ao mesmo tempo em que reconhece a prática
pedagógica como atividade social e política e por fim, busca criar elementos para a transformação da
realidade.
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Pimenta e Lima (2004) defendem que a prática, nessa perspectiva, é a ação consciente do professor em
formação em suas interações com a realidade escolar. Desse modo, a ação é práxis: a teoria com base para a
análise e investigação das formas institucionalizadas de ensino e aprendizagem, com vistas à criação de
novas estratégias.

Com base em Veiga (2009, p. 19), anuímos que a formação docente por meio da práxis, é uma alternativa
profícua para a autonomia docente. “A autonomia no contexto desta perspectiva de formação é vista como
valor profissional do pensamento e da ação”.

Existem no mínimo três modelos de formação docente pautados na racionalidade crítica, segundo
Diniz-Pereira (2008): o modelo sócio-reconstrucionista, que concebe o processo de ensino e aprendizagem
como meios para promover igualdade, humanidade e justiça social no âmbito da escola e da sala de aula; o
modelo emancipatório ou transgressivo- no qual a educação é concebida como expressão de ativismo político
e a sala de aula como espaço de lutas, de possibilidades para o professor forjar mudanças; o modelo
ecológico-crítico- que concebe a pesquisa-ação como instrumento para evidenciar, deter e interpretar as
desigualdades sociais, bem como para transformar a sociedade.

Cotejando os três modelos de formação docente e suas respectivas concepções de prática, anuímos que a
racionalidade crítica e a prática como práxis são prementes para os cursos de formação de professores, dadas
as suas intencionalidades políticas e cunho emancipatório.

Metodologia

Esse trabalho de pesquisa foi realizado com fundamento na abordagem qualitativa, que de acordo com
Bogdan e Biklen (1997) enfatiza o processo de investigação e os significados que os sujeitos atribuem às suas
experiências de vida. Interessamo-nos por esta abordagem, principalmente porque permite explorar e dar voz
aos sujeitos em seus contextos socioculturais.

Desse modo, “o processo de condução da investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os
investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não serem abordados por aqueles de uma forma neutra”
(BOGDAN; BIKLEN,1997, p. 51).

Utilizamos como técnica de coleta de dados, a entrevista semiestruturada, por permitir, dentre outras coisas
“a captação imediata e corrente da informação desejada” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34). Realizamos
entrevistas com dez discentes do sexo feminino, escolhidas de forma aleatória, concluintes do VIII semestre,
do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de
Jequié. As questões da entrevista buscaram levantar informações a respeito do processo de formação do
pedagogo para o ensino de Ciências nos anos iniciais. Nesse estudo, fizemos um recorte levando em
consideração as contribuições da disciplina Conteúdos e Métodos do Ensino Fundamental de Ciências para
essa formação e as concepções de prática evidenciadas nas entrevistas pelas licenciandas.

Após a transcrição, as entrevistas foram submetidas à Análise Textual Discursiva, que conforme Moraes e
Galiazzi (2011, p. 07), “corresponde a uma metodologia de análise de dados e informações de natureza
qualitativa com a finalidade de produzir novas compreensões sobre os fenômenos e discursos”.

Abaixo, apresentaremos os resultados e discussões suscitadas com a realização da pesquisa.

Analisando as concepções de prática de um grupo de licenciandas em Pedagogia

Nos depoimentos das discentes encontramos relatos que apontavam para uma concepção de prática baseada
na visão aplicacionista, esta que por seu turno, caracteriza-se pela aprendizagem dos conhecimentos, ou seja,
teorias para reprodução/aplicação em sala de aula (PIMENTA; LIMA, 2004), como podemos observar abaixo.

(a disciplina) não te dá uma formação concreta pra você ir pra uma sala de aula, explicar pros alunos como se
desenvolve diferentes tipos de... com a planta, por exemplo, a vida de uma planta (L6).
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Conforme explicitado na opinião de L6, o papel da disciplina Conteúdos e Metodologia do Ensino Fundamental
de Ciências, deve assegurar a obtenção de conteúdos que deem base para o pedagogo explicar conteúdos
científicos em sala de aula. A licencianda revela por meio do depoimento, que a abordagem de conhecimentos
teóricos sobre as plantas e outras questões das Ciências, podem garantir uma formação consistente. Nessa
perspectiva, “a teoria educativa é algo que deve se aplicar na prática”, isto é, a teoria educacional se
transforma em “ciência aplicada” (CARR; KEMMIS, 1988, p. 72).

Percebemos a predominância do modelo de transmissão (DINIZ-PEREIRA, 2008), o qual centra-se na
transmissão dos conteúdos científicos e/ou pedagógicos aos professores, como se isso fosse suficiente para o
desenvolvimento das ações no processo de ensino e aprendizagem.

Não desconsideramos, em hipótese alguma, a validade dos conhecimentos científicos na formação de
professores, mas entendemos que eles, por si só, não podem estar a serviço da ação docente, sem a devida
articulação com o contexto. O depoimento de L6 denota que a racionalidade técnica ainda é presente na
universidade, apesar de todos os avanços no campo conceitual, por uma formação baseada na crítica e
emancipação.

Por outro lado, algumas discentes manifestaram em seus depoimentos tendências para a concepção de
prática instrumentalizadora, ou seja, uma prática baseada no “como fazer”: técnicas, métodos de ensino, sem
a devida articulação/reflexão com “o quê”, “para quê” e “para quem” fazer. No depoimento de L7, por
exemplo, há a menção da necessidade de mais práticas, soluções que apontem para o “como fazer”, como
ministrar uma aula de Ciências.

Assim, nós discutimos [...] bastante teorias (na disciplina Conteúdos e Metodologia do Ensino Fundamental de
Ciências), mas assim, práticas, é... o como é que eu posso fazer para estar ensinando Ciências nas séries
iniciais, nós vimos poucas, poucas práticas mesmo... (L7).

Eu acho que... que deveria ter sido assim. Trabalhar textos [...] teóricos, sim, mas também deixar uma
unidade, ou... ou dividir dentro da unidade isso pra gente trabalhar a parte prática, o como fazer (L8).

Apesar de L8, mencionar a necessidade de se trabalhar teoria e prática, percebemos que esses polos
aparecem de forma estanque, pois está explícita a ideia de teoria enquanto prognósticos, abordagem que
deve ocorrer primeiro e da prática enquanto o “como fazer”, momento que deve acontecer depois. Assim, não
é considerada a relação dialética entre ambas em um contexto sociocultural situado historicamente, ao
contrário, manifesta-se ideias que concebem a prática enquanto um campo de repasse de receitas ou
instrumentos capazes de responder aos desafios do ensino, alimentando-se “a ilusão de que as situações de
ensino são iguais e poderão ser resolvidas com técnicas” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 40).

Observamos que L1 e L2 também nutrem uma concepção de prática enquanto receituário para as atividades
de ensino em sala de aula. As licenciandas demonstram em seus relatos, que os Parâmetros Curriculares
Nacionais de Ciências, abordado na disciplina Conteúdos e Metodologia do Ensino Fundamental de Ciências,
tratou do “como fazer” para ministrar aulas de Ciências, a qual é reduzida ao estudo do ser vivo, da vida, na
opinião de L2, negligenciando as questões históricas e sociais.

Eu acho que tem que ter uma relação de teoria e prática, então eu acho que o professor ele deve ter noção
disso, [...] de quais são os objetivos dos Parâmetros Curriculares e de como fazer sua aula não ficar um
pouco entediada, [...] e saber os caminhos disso (L1).

Em meio a esse estudo, ou seja, na disciplina (Conteúdos e Metodologia do Ensino Fundamental de Ciências),
a gente teve contato com os PCNs, o que os PCNs ele vem dizer como trabalhar em sala de aula os conteúdos
de Ciências, os conteúdos transversais, porque de certa forma, a gente vê que o estudo da ciência é assim: é
o estudo do ser vivo, [...], da vida... (L2).

O fato de L1 citar a necessidade da relação teoria e prática, sem dúvidas é um bom indicativo de que a
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licencianda está em processo de tentativa de superação da visão dicotomizada entre teoria e prática. No
entanto, quando observamos a forma como a licencianda concebe essa articulação, fica evidente que há
expressões que defendem a prática enquanto momento do “como fazer” para desenvolver aulas criativas ou
motivadoras.

As técnicas e métodos de ensino não podem ser vistos de forma isolada das situações contextuais, do público,
do conteúdo, das necessidades de aprendizagem, e também das intencionalidades políticas da educação e do
ensino. Por isso, as sugestões metodológicas dos Parâmetros Curriculares Nacionais devem ser
cuidadosamente analisadas, a fim de perceber se respondem às necessidades de um dado contexto situado
historicamente.

Pimenta e Lima (2004, p. 37) investigaram as consequências da prática enquanto instrumentalização técnica
sobre a formação de professores e afirma que “a prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida
reflexão podem reforçar a ilusão de que há uma prática sem teoria ou de uma teoria desvinculada da prática”.

Com base nas autoras, afirmamos que a prática nos cursos de formação de professores não deve se converter
à aprendizagem de habilidades referentes ao manejo de classe, pois desse modo, impossibilita a compreensão
crítica e reflexiva do processo de ensino em sua complexidade e totalidade. Por isso, é necessário descontruir
essa ideia de que a prática serve para munir os licenciandos de técnicas e de metodologias de ensino.

De certo,

esse mito está presente não apenas nos anseios dos alunos, mas também entre
professores e sobretudo em políticas governamentais de formação, que acabam
investindo verbas intermináveis em programas de formação (des) contínua de
professores, partindo do pressuposto de que a falta de conhecimento de técnicas e
métodos destes é a responsável exclusiva pelos resultados do ensino (PIMENTA;
LIMA 2004, p. 39).

Ao criticarmos a concepção de prática enquanto instrumentalização técnica, expressada nos depoimentos das
licenciandas, não estamos desconsiderando a importância dos métodos e técnicas de ensino, mas discordando
da maneira como são vistos: fórmulas salvíficas para o ensino, sem a devida análise dos fatores que
envolvem o contexto mais amplo das situações de ensino e aprendizagem.

Entre as entrevistadas, foi possível perceber que duas (L3 e L9) manifestaram uma concepção de prática
voltada à práxis, ou seja, articulação simétrica entre a teoria e a prática educativa. Nas opiniões de L3 e L9
aspectos como: contextualização, necessidade de contato com a realidade, teoria e prática como processos
relacionados e contínuos, indicam que as licenciandas concebem a prática enquanto um campo de
aproximação e investigação crítica do contexto em que se desenvolve o ensino.

... eu acredito que existe [...] um pouco de distância entre realidade e o que acontece realmente na
universidade [...] que precisa de escola, de prática, pra mim, tem pouca prática no curso, pouco contato com
a realidade (L9).

... porque eu acredito na contextualização de uma teoria vivenciada na prática. Eu credito nesse processo
como ambos processos contínuos [...] É tão importante toda uma abordagem teórica nessa... nessa questão
desse conhecimento e lidar com o conhecimento em sala de aula que vão ser aprofundados em teorias lhe dá
todo um suporte que você necessita, mas que a prática também, de uma certa forma, você faz uma reflexão
da própria prática (L3).

De forma bastante clara, L9 denuncia a discrepância entre teoria e prática na disciplina e entende que a
aproximação com a realidade - associação das teorias abordadas durante o percurso formativo, com o chão
da escola - é fundamental para que o futuro professor de aproprie e reflita criticamente sobre as situações
que envolvem o ensino e a aprendizagem. No depoimento de L3 isso foi mais evidente, quando a licencianda
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afirma acreditar no potencial da contextualização da teoria nas situações cotidianas do ensino e relação
contínua entre teoria e prática, o que possibilita o aprofundamento das teorias e revisão das práticas, e
vice-versa, por meio da reflexão crítica.

De acordo com Pimenta e Lima (2004, p. 43), nesse modelo de formação,

o papel das teorias é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para análise e
investigação que permitam questionar as práticas institucionalizadas e as ações dos
sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas próprias em questionamento, uma vez que
as teorias são explicações sempre provisórias da realidade.

Formar professores com base na emancipação (ADORNO, 2005, HABERMAS, 2006), requer revisões
profundas, com base em discussões coletivas no âmbito das universidades. Veiga (2009) defende que esse
processo requer, dentre outros fatores, a apropriação, ou seja, construção e domínio dos saberes da docência
e unidade entre teoria e prática.

Isso significa que a relação teoria-prática perpassa todo o processo de formação e
não apenas a prática de ensino em uma visão finalística. A formação tem como
princípio básico o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como meio de
produção de conhecimentos e intervenção na prática social e especificamente na
prática pedagógica (VEIGA, 2009, p. 19).

Asseveramos, nesse sentido que mais do que exercitar a práxis nos cursos de formação, devemos suscitar a
práxis crítica, isto é, o exercício conjugado entre o pensamento e uma “ação social transformada”, esta que
por sua vez, só será possibilitada pela conexão entre a teoria e a prática “em momentos reflexivos e práticos
de um processo dialético de reflexão, ilustração e luta política, realizados por grupos com o objetivo de sua
própria emancipação” (CARR; KEMMIS, 1988, p. 157).

Considerações

Nunca em todos os momentos da história da educação brasileira discutiu-se tanto sobre formação de
professores. Tais discussões ocorrem em decorrência da necessidade de revisão das formas tradicionais de
formação docente, as quais objetivam a formação do professor enquanto técnico reprodutor de teorias ou
aplicador de métodos e técnicas.

Embora existam diversos movimentos nacionais para a implementação de processos formativos baseados na
racionalidade crítica, em contrapartida, os estudantes de graduação ainda mantém ideias voltadas para a
racionalidade técnica, como foi possível observar neste estudo.

A pesquisa realizada demonstrou que a maioria das licenciandas entrevistadas tem uma concepção de prática
voltada para a aquisição de uma diversidade metodológica capaz de responder a qualquer situação, em
qualquer contexto. Admitimos que essas visões podem estar diretamente relacionadas aos processos de
formação ou às concepções de professores que os sujeitos dessa pesquisa construíram ao longo da vida.

Em virtude das reflexões levantadas durante a pesquisa, percebemos que urge a necessidade de exercitar a
práxis nos cursos de formação, com vistas à formação de profissionais autônomos e emancipados, capazes de
questionar e revisar suas ações no cotidiano das escolas.
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