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Resumo: A pesquisa está vinculada às discussões sobre o saber da experiência e procurou 

analisar como componentes teórico-práticos do curso de Pedagogia abordam os saberes da 

experiência de estudantes-professores/as. Objetivou identificar o espaço do saber da 

experiência no currículo desses componentes, caracterizando como são abordados. Como 

categorias tomamos o saber da experiência como produção docente, resultado da síntese dos 

demais saberes em diálogo com as demandas do contexto profissional, e o currículo como 

prática pedagógica, por isso intencional, institucional e coletivo, constituído pelas práticas 

docente, discente, gestora e epistemológica. A pesquisa qualitativa orienta o percurso teórico-

metodológico, pautada pela teoria crítica reconceituada, para a qual a construção do 

conhecimento científico está vinculada a um conjunto de condições de produção e a um grupo 

de instituições específicas que influenciam sua legitimação, distanciando-se do entendimento 

de ser a verdade sobre determinado aspecto da realidade, para se constituir em uma 

possibilidade de compreensão, de leitura do mundo. O campo de pesquisa foi o curso de 

Pedagogia do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE, que atende a um significativo 

quantitativo de estudantes que já exercem a profissão, oriundos do Curso Normal em Nível 

Médio, e que se constituíram participantes da pesquisa. Utilizamo-nos de instrumentos para a 

coleta e produção dos dados a pesquisa documental dos relatórios produzidos pelos 

estudantes-professores; o questionário para a seleção dos sujeitos e a observação da vivência 

curricular, especificamente no contexto da sala de aula, nos componentes curriculares de 

Metodologia de Ensino e de Estágio Supervisionado. Os dados foram analisados através da 

Análise de Conteúdo na perspectiva de Bardin, os quais revelaram a ausência de uma 

abordagem específica e explícita do saber da experiência no currículo do Curso de Pedagogia. 

No entanto, mostraram a presença de análise de saberes da experiência de outros/as 

professores/as de mesmo nível da atuação dos estudantes-professores/as, e ainda a abordagem 

de situações práticas propostas como possibilidade de articulação entre teoria e prática. A 

pesquisa sinalizou a necessidade de o curso de Pedagogia abordar de maneira mais específica 

os saberes da experiência construído por estudantes-professores/as em suas vivências 

profissionais.  
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Introdução 

 

Os estudos sobre o saber docente preocupam-se com a natureza deste saber, suas 

características, sua constituição e efetivação, como também enfatizam a relação que 

professores e professoras estabelecem com eles no processo de produção, situando-os de 
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modo articulado ao exercício profissional, à formação e ao processo de profissionalização. 

Essa articulação decorre em função da ideia de que tornar claro o que é necessário para 

efetivação da profissão, a base de conhecimentos que estrutura a atuação de um grupo 

profissional, e o papel do profissional em relação a esses conhecimentos, dentre outros 

aspectos, tornam-se exigências quando se abordam as condições para constituição e 

efetivação de uma profissão (GAUTHIER et al., 2006; GUIMARÃES, 2004; TARDIF, 2002; 

THERRIEN 1993) entre outros. 

Na atualidade, algumas exigências postas ao desenvolvimento do trabalho ante as 

(re)configurações sociais são caracterizadas como elementos de um contexto que altera o que 

por muito tempo caracterizou o trabalho de professores/as. Exemplo disso é a transferência de 

funções da família para a escola, se sobrepondo ao que de fato se caracteriza como função da 

profissão, ou a lógica de produtividade do mercado que passa a fazer parte da pauta das 

decisões, definindo os valores da política educacional e, de modo específico, das políticas 

curriculares.  

Cada elemento citado que compõe os mecanismos de gestão da escola, do currículo e 

da avaliação de desempenho de professores/as, apontado como possibilidade de impacto 

negativo na profissão, não o é em si mesmo, pois, em certa medida, podem sinalizar 

positividade, dependendo de quais sejam a compreensão norteadora, os encaminhamentos e as 

condições reais para sua materialização. Isso caracteriza o trabalho docente como dinâmico, 

de aprendizagem contínua e direcionado por decisões resultantes de um diálogo permanente 

entre teoria e prática, portanto, uma profissão de saberes diversos. Sendo assim, lidar com 

estas exigências contextuais requer do/a professor/a (re)pensar e (re)construir seus saberes, 

para que atendam a estas demandas; e à formação profissional, considerar esta configuração 

do trabalho docente no contexto atual.  

Nesse sentido, consideramos que o espaço de atuação profissional, em especial a 

escola, se caracteriza de modo contraditório, pois, tanto pode consolidar a hegemonia, como 

protagonizar um processo de luta e/ou resistência permanentes, com vistas à preparação de 

sujeitos para uma sociedade global, que, em uma perspectiva crítica, reconhece o sujeito 

como histórico, ator de sua história e interventor da realidade (GARCIA, 2007). Assim, 

também o/a professor/a em sua atuação e o campo da formação poderão assumir, diante das 

exigências (im)postas, posicionamentos distintos, e por vezes contraditórios, que trazem 

implicações para a profissionalização docente.  

Isso porque a profissionalização é considerada como um processo histórico e evolutivo 

que, ao envolver um esforço coletivo, se torna socializador daquilo que é intrínseco à 

profissão e ao seu exercício. Além disso, se situa no interior de uma rede de relações de poder 



que valida os conhecimentos e procedimentos próprios a um grupo profissional. Por isso, 

solicita formação específica, autonomia, consolidação de práticas emancipatórias construídas 

coletivamente, além das condições de trabalho e salarial (CUNHA, 1999; HYPOLYTO, 1999; 

IMBERNÓN, 2010). 

Nesse contexto, o conhecimento que autoriza o exercício da profissão é elemento 

necessário à profissionalização por indicar a especificidade da profissão, legitimando sua 

atuação e o grupo por ela responsável. Ele tem na formação, tanto inicial como continuada, a 

condição de sistematização e aprendizagem, articulado ao exercício profissional, onde é 

ressignificado, e no qual há a construção de novos saberes, consolidando o ciclo dinâmico 

entre teoria e prática, mediado pelo processo de reflexão. Desse modo, tem-se a prática 

subsidiada teoricamente, que envolve conhecimentos necessários ao exercício qualificado da 

profissão, na qual também se constroem novos saberes.  

Nessa perspectiva, o saber da experiência ganha relevância por resultar da vivência 

profissional, construído para atender às demandas que nela surgem, ante as relações que 

professores/as estabelecem com contextos e sujeitos. Esse saber, em sua produção, considera 

diversos saberes já ressignificados e revela ser o/a professor/a um/a profissional que produz 

saberes que podem constituir a base de conhecimentos que sustentam a profissão.  

Dessa maneira, investigar sobre esse saber nos aproxima, cada vez mais, da 

complexidade da profissão e do ser professor/a, situados num contexto que tomam a educação 

escolar e o/a profissional por ela responsável como imprescindíveis para o desenvolvimento 

social, seja em qualquer perspectiva. Diante disso, buscamos analisar como componentes 

teórico-práticos do curso de Pedagogia abordam os saberes da experiência de estudantes-

professores/as, tendo como objetivos específicos identificar o espaço do saber da experiência 

no currículo desses componentes, caracterizando como são abordados. 

A pesquisa qualitativa orienta o percurso teórico-metodológico, entendendo-a como 

não estática, com uma rigorosidade que se distancia da busca por verdades, e aproxima-se de 

um exercício rigoroso para compreender uma realidade específica, os sentidos e significados 

que a constituem, influenciadores e influenciados por sujeitos, atores sociais que a compõem 

de modo interativo.  

A abordagem qualitativa foi pautada pela teoria crítica reconceituada, para a qual a 

construção do conhecimento científico está vinculada a um conjunto de condições de 

produção e a um grupo de instituições específicas que influenciam sua legitimação, 

distanciando-se do entendimento de ser a verdade sobre determinado aspecto da realidade, 

para se constituir em uma possibilidade de compreensão, de leitura do mundo. Esta teoria 

resulta do diálogo estabelecido entre o criticismo tradicional e as contribuições do pós-



estruturalismo, que permitem tomar a pesquisa qualitativa como necessária para compreender 

a realidade (KINCHELOE e MCLAREN, 2008) 

O campo de pesquisa foi o curso de Pedagogia do Centro Acadêmico do Agreste da 

UFPE, que atende a um significativo quantitativo de estudantes que já exercem a profissão, 

oriundos do Curso Normal em Nível Médio, e que se constituíram participantes da pesquisa. 

O Curso de Pedagogia tem a duração prevista para quatro anos e meio, distribuídos em nove 

semestres letivos. É um Curso noturno, mas que oferta componentes curriculares eletivos no 

turno vespertino e nas manhãs de sábado. 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram aqueles/as que frequentavam o período 

com maior quantitativo de estudantes-professores/as e que se disponibilizaram a participar da 

pesquisa através de um questionário aplicado, e que, no semestre reservado à observação, 

estivessem cursando um dos componentes selecionados, nesse caso, um ligado à Pesquisa e 

Prática Pedagógica ou ao Estágio Supervisionado voltados para o espaço escolar, e outro no 

campo das metodologias, e que ambos componentes fossem ministrados por professor/a 

efetivo/a. O quadro a seguir retrata os sujeitos participantes e sua diversidade: 

 

QUADRO 6 - Caracterização dos sujeitos participantes da pesquisa 

Turma  Sujeito  Conclusão 

do Normal 

Médio  

Tempo 

de 

atuação  

Rede em 

que atua  

Nível de 

ensino que 

atua  

Turno 

de 

trabalho  

Município  

A  

  

EP1  2012  1 ano  Privada  E. F. – 2º 

ano  

Manhã  Jataúba  

EP2  

 

2012  2 anos  Privada  E. I  Tarde  Caruaru  

EP3  2010  2 anos  Pública 

Municipal  

E. F. – 5º 

ano  

Manhã  São Caetano  

EP4  2012  1 ano  Privada  E. F. – 5º 

ano  

Tarde  Agrestina  

EP5  2012  2 anos  Privada  E. I - 
Auxiliar de 

classe  

Manhã  Cachoeirinha  

EP6  2013  1 ano  Privada  E. I.  Manhã  Belo Jardim  

B  EP 7  2009  3 anos  Pública 

Municipal  

E. F. – 4º e 

5º anos  

Manhã e 

Tarde  

Lagoa dos 

Gatos  

EP8 2010  4 anos  Pública 

municipal  

E. F. – 3º 

ano  

Manhã  Cachoeirinha  

EP9  2009  2 anos  Pública 

Municipal  

E. F. – 

mult.  

Tarde  Panelas  

EP10  2009  2 anos  Pública 

Municipal  

E. F. 

Coord. do 

Mais 

Educação  

Manhã e 

Tarde  

Gravatá  

EP11  2010  3 anos  Pública 

Municipal  

E. F.  

Mult.  

Manhã  Brejo da 

Madre de 

Deus  

EP12  2009  3 anos  Pública 

Municipal  

E. I.  Manhã  Brejo da 

Madre de 

Deus  

Fonte: construção própria a partir do PPC (2008). 



 

As estudantes-professoras apresentam como características comuns a formação recente 

no curso Normal de Nível Médio e o acesso ao Curso de Pedagogia logo após seu término; 

são professores/as predominantemente iniciantes, sinalizando que a atuação profissional 

começa quase ao mesmo tempo em que iniciam o Curso de Pedagogia. Há predominância de 

atuação profissional em cidades diferentes daquela na qual os/as estudantes estudam (apenas 

uma trabalha em Caruaru), o que diz do tempo desprendido com deslocamentos, estudo, 

planejamento, entre outras atividades decorrentes de quem trabalha como professor/a e estuda 

num curso noturno numa localidade distante.  

Além do questionário de identificação dos participantes da pesquisa, utilizamos para a 

coleta e produção dos dados a pesquisa documental dos relatórios produzidos pelos 

estudantes-professores e a observação da vivência curricular, especificamente no contexto da 

sala de aula, nos componentes curriculares de Metodologia de Ensino e de Estágio 

Supervisionado.  

Os dados foram analisados através da Análise de Conteúdo na perspectiva de Bardin 

(2010), especificamente a análise temática. As categorias ‘saber da experiência’ e ‘currículo 

como prática pedagógica’ foram tomadas no processo de análise dos dados, considerando a 

natureza relacional que constitui cada uma, ao mesmo tempo em que caracteriza o diálogo 

entre ambas, materializado através das relações entre sujeitos, contextos e saberes. Assim, em 

cada etapa da Análise, íamos identificando elementos no currículo proposto e vivenciado que 

se referissem ao saber da experiência, sinalizado através de indicações diretas de sua 

abordagem, e indiretas, como no modo de tratar as práticas docentes, por exemplo. 

 

Saber da experiência 

 

A experiência profissional do/a professor/a é construída nas situações decorrentes da 

vivência profissional – envolvendo a formação e o exercício da profissão –, que, ao lhe exigir 

atuação baseada em conhecimentos profissionais, defronta-se com especificidades resultantes 

de cada contexto e das relações com outros sujeitos, o que poderá tornar significativo um 

determinado acontecimento e se constituir em experiência. 

Ou seja, o contexto relacional interfere diretamente na construção de experiência, na 

medida em que influencia o/a profissional a se expor ao acontecimento, relacionar-se com ele, 

senti-lo3, para que assim se constitua de fato em experiência, e o/a profissional assim possa 

interferir nesse contexto. Nessa direção, o saber da experiência resulta dessa vivência 
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relacional que o/a professor/a estabelece com conhecimentos, entre o que sabe e o que lhe 

acontece e o que faz acontecer, gerando, assim, sentido. Por isso, é um saber individual, na 

perspectiva do indivíduo como uma construção coletiva, pois é sujeito histórico, sujeito de 

história e, em específico, uma história de profissão. A constituição do saber da experiência 

requer viver a experiência de modo que se torne própria, que modifique, que toque o sujeito 

que a vive e a constrói. 

O saber da experiência é um saber docente, e este é tomado como dinâmico, 

construído pelo/a professor/a à medida em que atende às solicitações da profissão, 

considerando sua formação e sua vivência profissional, e na relação, estabelecida com o 

contexto e com outros sujeitos, como estudantes, outros/as professores/as, com a gestão 

escolar, entre outros. Em função disso, é um tipo de conhecimento, no caso profissional, que 

se constitui como tal, considerando as especificidades de uma prática específica, a da 

profissão professor. 

A característica dinâmica do saber docente em relação à prática pode, erroneamente, 

indicá-lo como saber limitado à prática. No entanto, diversos autores abordam a dinâmica do 

saber em geral, e, em particular, do saber docente em relação à prática profissional, 

argumentando que este movimento permite a ressignificação de conhecimentos teóricos, 

possibilitando ao/à professor/a o domínio de seus saberes. Assim, o que dá forma aos saberes 

os diferencia daqueles ligados à produção científica em seu formato mais estático, em suas 

formas de sistematização e de impessoalidade.  

Para Tardif (2001, 2002), a prática profissional filtra e dilui os conhecimentos 

universitários, transformando-os em função do trabalho do/a professor/a, pois os saberes estão 

a serviço da ação e nela assumem significado e utilidade, o que torna indissociável a formação 

profissional, a prática e os saberes que evoluem e transformam-se entre si.  

Nessa direção, Pimenta (2002) considera que os desafios e necessidades que o ensino 

coloca para os/as professores/as os/as levam a construir seus saberes-fazeres, considerando os 

conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores que a formação profissional precisa 

desenvolver e que serão transformados na própria atividade profissional. A autora ressalta, 

assim, que a formação não apenas possibilita o acesso ao conhecimento, mas à relação com 

este, situando o saber como esse conhecimento articulado contextualmente à profissão. 

Em síntese, o saber docente não se apresenta em oposição ao conhecimento científico, 

ou ao conhecimento acadêmico, mas por sua natureza dinâmica e por se voltar ao domínio 

que o sujeito estabelece na relação realizada. O saber docente é aquele conhecimento 

resultante da ação que o/a professor/a constrói entre os conhecimentos da formação, as teorias 

de diversos campos (como da Psicologia, Sociologia, História, Filosofia, entre outros), com a 



efetivação da profissão e suas condições reais. A este saber são atribuídas características que 

tecem sua natureza enquanto saber profissional, e que destacam o/a professor/a como este 

sujeito de saberes, ou seja, como sujeito do conhecimento.  

No caso do saber da experiência, que é consequência da exposição em que professores 

e professoras se colocam na realização das ações, atitudes, procedimentos, na relação com 

sujeitos e contextos, permitem que esses os toquem, os façam sentir, de modo a solicitar-lhes 

a atribuição de sentido, que articula aquilo que é sabido – os demais saberes – com o que é 

novo. Vivida a experiência, ela se incorpora como saber que será mobilizado em outras 

situações que a prática solicitar. Desse modo, o saber da experiência envolve uma pluralidade 

de saberes e se distancia de ser resultado exclusivo da prática pela própria prática. 

 

Currículo como prática pedagógica 

 

O currículo é uma construção histórica, social, cultural e, por isso, relacional, que 

expressa concepções de educação, sujeitos educados, vinculando-o a condicionamentos 

diversos, a conflitos de interesse, a confronto de valores, que se materializarão em políticas e 

vivências curriculares, efetivadas através de processos de ensino e aprendizagem (MOREIRA, 

2003; PACHECO 2005; SANTIAGO, 1998, 2006). É contexto de conflitos, de negociações, 

de construção de identidades, de ensino e aprendizagem, possibilidade de transformação de 

realidades, concepções e ideias. 

O currículo construído e direcionado na e pela prática pedagógica, conduz à 

materialização das finalidades da educação, em especial a escolar, através da intencionalidade 

institucional, entendida como construção coletiva. Nessa direção, a intencionalidade e o 

contexto institucional influenciam na forma que se entende e vivencia a prática pedagógica.  

Tomamos o currículo e seu caráter teórico-pedagógico-político que, de acordo com 

Santiago (2006), o põe na condição de institucional, materializado nas e pelas ações dos 

sujeitos, ou seja, como construção coletiva orienta e é orientado por estas ações, mesmo se 

constituindo como expressão e instrumento político, educacional e curricular. Ou seja, as 

práticas curriculares distanciam-se de serem resultantes exclusivos de determinações das 

políticas para se constituírem espaços de formalização, interpretação e criação. 

A ênfase está em um currículo resultante de práticas educativas pensadas e vividas, 

considerando as experiências diversas, construídas através das relações estabelecidas que 

incidem sobre a identidade dos sujeitos, e envolve não só os conhecimentos sistematizados, 

mas, também, os esforços pedagógicos são elementos curriculares. Portanto, a prática 

pedagógica é orientada e orienta o currículo, opondo-se sua redução a uma sequência de 



conteúdos, a algo rígido, fixo, estático, limitado às determinações externas a um contexto 

educacional específico. 

A prática pedagógica como espaço de construção e materialização de uma proposta 

pedagógica curricular, tem, segundo Santiago (2007, p. 33), a relação e o diálogo como 

categorias fundantes desse processo, e reconhece os sujeitos educativos como construtores de 

conhecimento e não meros receptores ou consumidores. Isso porque os sujeitos da educação 

são “históricos, situados, de relação, críticos, criativos e curiosos, cujos conteúdos da 

educação emergem da análise da realidade política e social”. 

Nessa perspectiva, Santiago e Batista Neto (2011) consideram que a formação de 

professores/as, que se propõe problematizadora, envolve o estudo do contexto e da realidade 

individual e coletiva, através da aproximação dialogada entre ambas, utilizando-se para isso 

de diversos instrumentos que permitam conhecer as diferentes possibilidades e leituras, bem 

como, conduzir a intervenções. Problematizar parece então se constituir em condição 

necessária ao processo de construção do conhecimento, que entende docentes e discentes 

como responsáveis pela formação profissional.  

Nesse sentido, o processo de transformação do saber da experiência feito em saber 

rigoroso permite ao sujeito construir uma relação de pertença ao currículo, o que solicita uma 

vivência curricular problematizadora, de modo que o conhecimento seja construído, resultante 

da curiosidade, questionamento, investigação. Por isso, afirma que o currículo tem sua 

construção como ação dialógica de todos os atores, sujeitos escolares, que contribuem com o 

processo de escolha e decisão na construção do currículo (SCOCUGLIA, 2011).  

Assumir esta perspectiva curricular implica, necessariamente, conceber estudantes 

como sujeitos de conhecimento. E, no processo de formação, a valorização desse 

conhecimento possibilita concebê-lo como resultado de ação e reflexão, de curiosidade; e o 

cotidiano como espaço de criação e recriação e do agir crítico e criativo, levando o currículo e 

a prática pedagógica à assunção de seu caráter político nas relações estabelecidas entre 

educação-sociedade, homem/mulher-mundo, docência-discência, teoria-prática. 

 

O saber da experiência no currículo do curso de Pedagogia: os componentes 

curriculares de Metodologia do ensino e Estágio Supervisionado 

 

Os programas dos componentes analisados apresentam uma preocupação em não 

limitar a atuação do/a estudante à atitude receptora de conhecimentos, mas provocá-lo a 

pensar sobre, orientado por algo, que lhe exige posicionamento. Esta ideia se aproxima à 

contribuição de Freire (2007, p. 39) sobre a reflexão crítica, necessária à superação da 



consciência ingênua e à construção da consciência crítica, exigindo, para isso, a teoria, de 

maneira que “o próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo 

concreto que quase se confunda com a prática”.  

E, no caso do/a estudante que possui formação anterior e atua como professor, esta 

construção pode contribuir para o olhar sobre o que faz, analisando, pensando sobre, 

comparando, posicionando-se e refletindo sobre a posição adotada. A relação teoria e prática 

se configura então como preocupação do processo de formação de professores/as. 

Percebemos ainda que, nos programas de ensino, há a articulação entre a formação e a 

atuação profissional também está presente quando se pensa a relação teoria e prática. Com 

este fim, propõem a realização de atividades que denominamos de práticas, por buscarem 

possibilitar a materialização de uma orientação e discussão teórica. Essas atividades práticas 

ocorrem tanto de modo contextualizado como não contextualizado, havendo predominância 

daqueles não recontextualizados.  

As atividades contextualizadas são aquelas que consideram contextos reais, como as 

análises de registros docentes, planejamento de aulas, projetos, entre outros, considerando as 

realidades observadas e suas características. As atividades não contextualizadas foram assim 

nominadas em função de não considerarem contextos reais, provocando a articulação teórica 

para a resolução de situações hipotéticas.  

As atividades contextualizadas se configuraram como aquelas que terão mais sentido 

na aprendizagem dos/as estudantes, provocando maior possibilidade de perceber o movimento 

articulador entre a teoria e a prática.  

Outro aspecto que destacamos se refere ao modo como os componentes abordam a 

relação teoria e prática no decorrer das aulas, pois à medida em que as situações de aula 

acontecem, os exemplos e experiências dos/as estudantes vão sendo socializados, e a 

articulação entre teoria e prática parece ser vinculada a uma possibilidade, e não à natureza da 

prática docente. Não é raro a apresentação de exemplos de práticas que se colocam distantes 

das teorias estudadas, ou compreensões que, em busca da articulação, terminam por sobrepor 

a relação de uma sobre a outra, o que parece caracterizar a presença da aproximação e do 

distanciamento no entendimento da prática como resultante de um movimento teórico e não 

apenas prático. 

No trecho a seguir, uma situação de aula em que se discutia a relação entre experiência 

e formação representa a aproximação e o distanciamento a que nos referimos:  

 

A experiência somente não é suficiente, requer outros saberes. O professor deve 

buscar ser reflexivo. O estágio não é só a prática... Teoria e prática são importantes 

um para o outro, os dois não devem estar separados. Porque a experiência em si não 



serve para nada, é preciso o conhecimento científico e o pedagógico (EP12 - Trecho 

do Diário de campo da Turma B, dia 29/04/14).  

 

A estudante-professora, na tentativa de argumentar sobre a articulação entre teoria e 

prática, apresenta duas ideias: a ideia de que a experiência é uma construção da prática, sem 

influência teórica e, por isso, “não serve para nada”. Essa visão não toma a experiência como 

resultado de uma vivência significativa que transforma o conhecimento docente e resulta de 

sínteses de diversos saberes. A outra ideia é a de que, “apesar de importante um para o outro”, 

parece ser a teoria quem determina a prática, pois o conhecimento científico e o pedagógico é 

que validam a prática docente. 

A realização da reflexão e da análise de situações se caracterizam também como 

preocupação dos professores nas discussões vivenciadas, e colaboram com a aprendizagem 

sobre a relação entre teoria e prática. A solicitação permanente para ampliar a opinião pautada 

no senso comum, considerando as temáticas abordadas, era constante, na tentativa de se 

perceber a mudança da maneira de olhar, entender e abordar a realidade. 

Percebemos ainda que, ao longo das discussões realizadas nas aulas nos componentes 

curriculares, é recorrente uma certa ansiedade dos/as estudantes sobre a forma certa de 

ensinar, independente do período em que estão, tanto pelos/as que não têm experiência 

profissional, como por aqueles/as que têm e/ou estão tendo. Alguns estudantes, por exemplo, 

situam o estágio como lugar no qual se aprenderá a ser professor/a, ou apresentam como 

expectativa para o componente de Metodologia do Ensino aprender a forma certa de ensinar. 

Essa perspectiva leva ao uso de atividades práticas como momentos de análise e 

reflexão de situações de ensino e aprendizagem, nas quais os/as estudantes foram 

convidados/as a relacionar o conhecimento em estudo com as situações apresentadas, que se 

caracterizam como significativos para a aprendizagem. Ao analisar um relato de aula, por 

exemplo, as estudantes- professoras fazem as seguintes colocações: “eu tenho certeza que se a 

gente tivesse aulas assim a gente tinha aprendido” (EP6); “eu quero ser como essa professora 

que possibilita construção, quando eu crescer” (EP5).  

Apesar de significativos, esses momentos de análise e reflexão sobre práticas 

terminam ocorrendo sem uma contextualização que permita situar o relato em análise nas 

condições reais de seu acontecimento. E, dependendo do modo como será abordado o 

resultado da análise, isso pode comprometer a compreensão sobre o processo de 

ressignificação teórica que possibilita a constituição dos saberes docentes que requerem o 

contexto profissional ou, ainda, colaborar com a ideia de que as práticas bem-sucedidas são 

modelos a serem repetidos. Por isso, além deste tipo de atividade, a análise e reflexão de 

práticas parecem ser uma possibilidade para contribuir com o diálogo entre teoria e prática. 



 

Considerações 

 

A preocupação com a relação entre teoria e prática é constante no currículo do curso 

de Pedagogia enquanto prática pedagógica, e se direciona para a construção de elementos que 

podem contribuir para que estudantes-professores/as percebam o papel ativo que caracteriza a 

atuação profissional, tomando-a como lugar de ressignificação e de produção de saberes. São 

elementos que se opõem à visão de ser a prática profissional uma prática esvaziada de teoria, 

pautada em improvisos e na intuição, ou ainda, em saberes que, construídos antes da formação 

e do exercício profissional, não passaram por um processo de análise e reflexão.  

Nesse sentido, aos/às estudantes em formação, professores/as ou não, a proposta se 

direciona na construção de subsídios para tomar a prática profissional como prática teórica, e 

a atuação profissional como criadora, que produz saberes, distanciado das compreensões 

aplicacionista e de oposição entre teoria e prática, influenciando a relação de estudantes-

professores/as com seus saberes através de diferentes estratégias metodológicas.  
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