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Resumo: Este estudo provém de uma investigação na conjuntura da Rede Sul Brasileira de 

Educação Superior, intitulado “Universidade em contexto emergente”, que tem como foco a 

analise das demandas externas exógenas a tradição da universidade e que a interpelam. 

Autores com Souza Santos (2010), Franco (2012), Didriksson (2008) tem dado sustentação 

teórica no estudo. O intuito foi de buscar na universidade, experiências ligadas ao campo da 

prática pedagógica que se enquadrem no conceito adotado de contextos emergente relativo ao 

currículo e aula universitária. Para tal, fizemos, enquanto grupo de pesquisa, um estudo 

bibliográfico do conceito de pratica pedagógica e seus desdobramentos na educação superior. 

Um exercício do estado da arte tomando como base Instituto Brasileiro de Informação 

Ciência e Tecnologia tendo como apoio os seguintes descritores: prática pedagógica e 

currículo; prática pedagógica no âmbito da aula; relação ensino e pesquisa, e a relação teoria 

pratica. As conclusões parciais indicam que: há dispersão e ampliação dos enfoques; nas áreas 

da saúde, das ciências exatas e da educação as experiências são as mais recorrentes; há uma 

preocupação com a qualidade e eficácia de procedimentos e instrumentos de avaliação; há 

uma representação do campo da avaliação como indutora de práticas. Percebemos ainda que o 

conceito de prática pedagógica é polissêmico em razão das múltiplas implicações e 

desdobramento que engloba. No caso desta pesquisa, os dados indicaram dois especiais 

espaços de concretização da prática pedagógica: o currículo e a aula universitária 

compreendida aqui como planejamento, avaliação do ensino, e estratégias de ensinar e 

aprender.   

 
Palavras-Chaves: Universidade; Contextos Emergentes;  Prática Pedagógica. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho é um estudo bibliográfico sobre o conceito de pratica pedagógica e seus 

desdobramentos na educação superior. Utilizamos como referentes as pesquisas realizadas 

pelos subgrupos da pesquisa que estamos inseridos e as publicações já realizadas pelos 

mesmos prática pedagógica universitária durante muito tempo foi entendida como uma ação 

exclusiva dos professores, advinda dos saberes constituídos por estes em seus campos 

profissionais-científicos, tecendo assim o seu modo de ensinar.  

A universidade por sua vez, bancava esta concepção de prática e este perfil de 

professor, não permitindo questionamentos externos, organizando e definindo as práticas e 
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rituais, através de seus colegiados sem a interferência externa. Nem mesmo os estudantes e 

suas inquietudes conseguiam alterar a cultura estabelecida.  

Mas as transformações na organização do trabalho e as modificações na conjuntura 

econômica impactam a educação no ensino superior. Novas exigências se apresentam, e 

convocam a universidade a lidar com a extinção de profissões tradicionais, e o advento de 

especialidades não previstas na sociedade tradicional e também não reconhecidas no âmbito 

acadêmico. Estas mudanças põem em questão o papel docente e as práticas de ensinar e 

aprender. Neste ínterim espera-se do professor saberes e habilidades mediadas pela dúvida, 

como principio metodológico constituidor de outros saberes bem como a incorporação do 

protagonismo dos estudantes na construção destes saberes.  

Pensar a universidade em contextos emergentes requer considerar que, se a 

universidade de outrora errou por dar excessiva ênfase ao passado, a de hoje, localizada no 

agora, se vê impelida pelo presente inexorável e pelo futuro imprevisível a rever as suas 

concepções de prática pedagógica na aula universitária. 

Para Morosini, os contextos emergentes são configurações em construção na educação 

superior observadas em sociedades contemporâneas e que convivem em tensão com 

concepções pré-existentes, refletoras de tendências históricas. (MOROSINI/RIES, 2015). 

Compreendemos que os contextos emergentes referem-se, em geral, a interpelações exógenas 

para a universidade, provocadas pelas políticas, pelos movimentos sociais e pela cultura 

(Cunha, 2017). 

Esta explicita tensão e desequilíbrio posto pelas exigências da sociedade 

contemporânea à educação superior, estremece a cultura institucional historicamente 

construída, abalando a gestão, a docência e a pedagogia universitária. Envoltos por estas 

reflexões, assumimos a hercúlea tarefa de delinear o conceito de prática pedagógica e seus 

desdobramentos na educação superior.  

 

O PROCESSO INVESTIGATIVO  

 

Quanto as referencias bibliográficas, mais especificamente para esta temática sobre 

“Práticas pedagógicas” inicialmente foi dedicado a leitura com obras de autores como 

MOROSINI, FRANCO, CUNHA, LIBANEO, dentre outros  no que se refere ao processo 

investigativo desta pesquisa quanto a metodologia na sequencia se fez um profundo estado da 

arte  usada consiste em uma analise nos bancos de dados de Programas de pós graduação 

(mais especificamente em Dissertações e Teses) bem como banco de dados como CAPES e 

IBICIT. 



É mister destacar que as questões envolvendo a problemática conceitual da prática 

pedagógica não são estanques, ou seja, nos permitem várias observações, destacando que da 

mesma maneira que a noção conceitual de pratica pedagógica é flexível se dá com a realidade 

da pratica pedagógica.  

A pratica pedagógica, ao contrario do que alguns estudiosos acreditavam, esta 

intimamente relacionada com a questão social em que está inserida, assim ao contrário do que 

se espera de um conceito estanque, a pratica pedagógica não se confunde com Didática e 

exige que o professor e os alunos, enquanto seres históricos e sociais, atuem de maneira 

dialética e interajam entre si e com o especo educacional. 

 

DESVENDO A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

O que pretendemos é de modo dialético, desver a prática pedagógica, para poder 

antever os seus desdobramentos. Antes de aprofundarmos a temática proposta por este estudo, 

ou seja, a questão da “Prática pedagógica”, é interessante considerar que quando se toca neste 

tema tanto na Pedagogia quanto nos cursos de Licenciatura, há uma tendência em relacionar 

espontaneamente com a Didática. Ousamos dizer que a didática faz parte da prática, e de certo 

modo até se confunde com a prática, entretanto é preciso considerar que a prática pedagógica 

é um processo implicado por consequências pedagógicas e políticas. Aprendemos com Freire 

(1975) que: Todo ato pedagógico é um ato político que revela não só o campo epistemológico 

delineado pelo professor, mas também a responsabilidade social.  

Neste contexto percebemos que a prática pedagógica no ambiente universitário, se 

expressa em dois lugares: os currículos dos diferentes cursos e a aula que revela as estratégias 

utilizadas pelos professores junto aos alunos para aprender e ensinar. 

O estado da arte anunciou certa ambiguidade sobre o conceito de prática pedagógica, 

ou seja, ela tanto pode ser restrita como ampliada. No primeiro caso encontramos estudos que 

exploram aspectos pontuais, como o uso de alguma ferramenta, recurso para aferir 

determinada aprendizagem. No segundo caso, o sentido ampliado, há a presença de conceitos 

amplos como avaliação formativa na aprendizagem analisada num contexto curricular. O que 

nos possibilita dizer que há uma dispersão e ampliação do enfoque.  

Entretanto, a fronteira entre esses dois enfoques é móvel e tênue, Sousa (2016) lembra 

que uma prática pedagógica ou educacional sempre expressa “[...] intencionalidades, sujeitos, 

relações e conteúdos pensados, planejados, definidos de modo consciente. A prática 

pedagógica pode servir para conservar relações ou para transformá-las.” (2016, p. 45).  



A autora ressalta que não há lugar para o espontaneismo na ação educativa formal. 

Pois a prática pedagógica abarca um conjunto de princípios e valores éticos de caráter 

pessoal, cultural e social. Acrescido a esse conjunto temos ainda, a natureza da área de 

conhecimento, a aprendizagem e a experiência apriori dos docentes e dos discentes. Podemos 

dizer que, para Souza (2016) a prática pedagógica é restrita, porque se expressa em 

intencionalidades prescritas no planejamento, substanciadas pelos conteúdos, mas também é 

ampliada, porque abarca um conjunto de princípios e valores éticos de caráter pessoal, 

cultural e social, epistemológico acrescido da experiência dos sujeitos envolvidos no 

processo. Para Veiga (1986, p.16): 

 
[...] a prática pedagógica como uma prática social orientada por objetivos, 

finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da prática social. A 
prática pedagógica é uma dimensão da pratica social que pressupõe a relação 

teoria-prática, e é essencialmente nosso dever, como educadores, a busca de 

condições necessárias a sua realização.  
 

 Neste sentido, exercício do estado da arte revelou que os estudos sobre as práticas 

pedagógicas se concentram mais em algumas áreas ou cursos do que em outras. Sendo que 

área da educação concentra expressiva quantidade de estudos sobre a prática pedagógica, quer 

no enfoque restrito, tendo como objeto de estudo a manifestação prática, quer no enfoque 

ampliado tendo predominantemente como objeto o campo teórico. Revelando, a prevalência, 

da concepção de prática pedagógica mais alargada que une a teoria com a prática. 

Veiga nos auxilia a compreender a relação dialética entre restrito e ampliado ao 

afirmar que: 

 
[...] o lado objetivo da prática pedagógica é constituído pelo conjunto de 

meios, o modo pelo qual as teorias pedagógicas são colocadas em ação pelo 

professor. O que a distingue da teoria é o caráter real, objetivo, da matéria-
prima sobre a qual ela atua, dos meios ou instrumentos com que se exerce a 

ação, e de seu resultado ou produto. Sua finalidade é a transformação real, 

objetiva, de modo natural ou social, para satisfazer determinada necessidade 

humana. (1986, p.43).  
 

Considerar a relação dialética entre a prática pedagógica restrita e a prática 

pedagógica ampliada, nos leva, ainda, a conhecer os processos de ressignificação do conceito 

de prática pedagógica, conforme as necessidades pedagógicas inerentes as diferentes áreas de 

conhecimento.  

Nesse contexto, identificamos que a área da saúde e área das exatas presentam estudos 

sobre a prática pedagógica no viés restrito. Nossos achados apontam que na área da saúde, as 

investigações sobre as práticas pedagógicas enfatizam mais os métodos alternativos de 

ensinar e de avaliar, estudos sobre os currículos e as representações de docentes e estudantes. 



No que se refere à área das Ciências Exatas, estudos também primam enfoque restrito, 

investigando as estratégias de avaliação. Há indícios de que ‘novos processos avaliativos 

contribuam com a taxa de sucesso dos estudantes, e isto relacionado diretamente a prática 

pedagógica. É possível perceber que a movimentação de algumas áreas se sobrepõe a outras 

na configuração de pesquisas sobre a prática pedagógica universitária, reafirmando a prática 

pedagógica, restrita e ampliada, como uma prática social, orientada por objetivos, finalidades 

e conhecimentos, e inserida no contexto da prática social. 

 Os estudos que analisamos revelam a preocupação acadêmica com essa transição. 

Evidenciando a dinâmica dialética que busca delinear a prática pedagógica ora restringindo-a 

alternativas na prática de avaliar, ora ampliando-as abordam condições externas que 

interferem no processo de ensinar e aprender, com ênfase na visão dos estudantes sobre esse 

processo, na diversidade de públicos que atualmente ocupam os bancos universitários. É 

adequado usar os mesmos critérios e tempos para avaliar estudantes trabalhadores que 

estudam a noite e os regulares que estão nas classes diurnas? Há técnicas, procedimentos e 

instrumentos que valorizam as diferenças? Áreas de conhecimento distintas pressupõe 

culturas avaliativas próprias? Que adaptações metodológicas são necessárias para avaliação 

de estudantes portadores de necessidades especiais? 

 Esses são exemplos de questões que as pesquisas descritas nas dissertações e teses que 

abordam a prática pedagógica universitária têm trazido. Tais exemplos nos levam a considerar 

a arena da avaliação como indutora de práticas, que ora são restritas e ora são ampliadas. 

Restringir nosso foco aos procedimentos e instrumentos revela um interesse pela prática 

avaliativa mais do que pelos discursos de teorização da área. O que demonstra um vácuo de 

conhecimentos consolidados e da acelerada e desafiante condição histórica que interpela a 

universidade. A incidência de investigações no campo da avaliação traz em seu bojo aula 

universitária como estrato em que ocorrem os procedimentos avaliativos. Muitos desses 

decorrentes de práticas realizadas com estudantes por um ou mais docentes, que atualmente 

buscam inovar suas práticas avaliativas incorporando as TICs (Tecnologias de Interação e 

Comunicação) estas se apresentam como uma nova cultura na avaliação e nas práticas 

pedagógicas induzidas pelos docentes. Novos ambientes de aprendizagem, novas ferramentas 

e instrumentos se sucedem numa expectativa de melhorar as condições de aprendizagem. 

 

DESDOBRAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA: A POLISSEMIA DO 

CONCEITO 

 



Nesta seção buscaremos delinear as implicações deste polissêmico conceito, para isso 

faremos uso dos circunscritores: prática pedagógica e currículo; prática pedagógica no âmbito 

da aula; relação ensino e pesquisa, e a relação teoria pratica. Nossa intenção é demonstrar que 

a prática pedagógica, seja pela ótica ampliada, ou restrita, ela é uma extensão da prática 

social, tem intencionalidade política, e está articulada a diversos elementos como o 

planejamento, o conteúdo, a avaliação, a relação entre professor e alunos dentre outros. 

Muito se tem discutido sobre a noção e a relação entre “prática pedagógica” e “Pratica 

docente”, em especial em um período em que ação do professor é tão questionada dentro da 

sala de aula e sofre diariamente com desgaste em uma sociedade que não valoriza este 

profissional, e em muitos casos propõe que o professor se limite à um mero transmissor de 

técnica e não um formador de cidadãos críticos e sujeitos socialmente ativos. 

  Assim, ainda no inicio deste estudo já se tem nítido que prática docente não se 

confunde com o mesmo significado prática pedagógica, e o professor tem que te consciência 

de que ele é um ator social, e deve interagir com o espaço social em que esta inserido e buscar 

a interação e o retorno desta ação (FRANCO, 2012):  

 
 (...) O professor tem uma atuação pedagógica diferenciada: ele dialoga com a 

necessidade do estudante, insiste em sua aprendizagem, acompanha seu 

interesse, faz questão de produzir aquele aprendizado, acredita que este 
aprendizado será importante para o aluno (FRANCO, 2012, p.160). 

 

     É preciso que se considere que existem muitos fatores internos e externos que 

contribuem ou não para a atuação do professor, da mesma maneira que esta atuação poderá 

variar confirme a localidade, até porque consideramos que o professor é um sujeito histórico e 

como tal influencia e é influenciado pelo espaço social em que está inserido. 

É Seguindo a mesma linha de pensamento e aprofundando o estudo há de destacar que 

nem toda ação docente pode ser considerar uma prática pedagógica, uma vez que toda prática 

pedagógica exige uma intencionalidade, reflexão na ação docente e mais, imersão e interação 

social. (...) o trabalho docente é pedagógico porque é uma atividade intencional, implicando uma 

direção (embora nem todo trabalho pedagógico seja trabalho docente) (LIBANEO, 2010, p.34) 

 No caso do estudo em questão a autora ressalta justamente a necessidade que há em 

estar o professor e sua ação em estarem em comunhão com a realidade social em que estão 

inseridos.  É importante ressaltar que esta dita pratica docente eficiente, ou seja, com um agir 

intencional como ator social, exige do professor um esforço de sair muitas vezes da chamada  

“zona de conforto”, exigindo que alem de estar conectado com a realidade social inserida, que 

este professor para ser um ator social, esteja constantemente buscando sua atualização e 

transformação.   



 

PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ÂMBITO DA AULA  

 

A sala de aula representou e representa um espaço de encontro e de desencontro. Um 

encontro com o mundo dos saberes, das competências e das habilidades que precisam ser 

desveladas. Um desencontro entre o desejo curioso de conhecer e formatos didáticos lineares 

e reguladores, que ignoram o estudante como sujeito coautor da própria aprendizagem. 

O que fazer? Qual ou quais as práticas pedagógicas mais indicadas? Eis o entre dois 

vivenciado pelos professores, restringem-se a crer que a prática pedagógica “aprendida” nos 

bancos universitários dará conta da sala de aula, mas ela, a sala de aula, e suas latentes 

necessidades interrogam de modo dramático esta crença. Neste interim o professor percebe 

que estar/ser professor não se limita há um exercício técnico-pedagógico, no quadro da 

formação pedagógica, [...] mas para o desempenho de um papel ativo, mais global e com um 

campo interventivo muito mais lato do que a sala de aula, no quadro da formação pessoal [...] 

(RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p.12) 

Essa percepção de que a sala de aula se expande para além do campus universitário é o 

que de certa forma impulsiona a prática docente e permite que se perceba a sala de aula como 

espaço educativo, onde professor e estudante ensinam e aprendem ao mesmo tempo. A força 

motriz desse impulso é, sem dúvida, a capacidade dialógica, que é constituidora e constituinte 

da linguagem, da compreensão e da interação humana. É por meio do diálogo que homens e 

mulheres constroem processos mais humanos, pois é na troca com o outro que reconhecemos 

a nossa humanidade e, com isso, vamos fazendo-nos e refazendo-nos (FREIRE, SHOR, 1987, 

p. 122-123). 

A educação, como movimento dialético no e para o desenvolvimento humano, requer 

que pensemos além das duras realidades, às vezes, impostas às universidades e naturalizadas 

por aqueles e aquelas que não acreditam na educação como força geradora de transformações 

sociais e culturais capazes de provocar mudanças. Diante disso, é mister considerar que o 

mundo contemporâneo requer que revemos, como professores, a forma como temos ocupado 

o espaço da sala de aula, reorganizando nossos saberes e competências em prol da 

qualificação de nossa ação docente e da realização pessoal.  

As pesquisas no campo da prática pedagógica no âmbito da sala de aula delineiam 

algumas das necessidades, dentre as quais elegemos, não sem corrermos o risco de excluir 

outras possibilidades: a necessidade de perceber a docência e a investigação como atividades 

complementares que se beneficiam mutuamente; a necessidade de adotar a postura 

epistemológica da incerteza (BARNETT, 2001); e a necessidade de construção da aula junto 



aos educandos (ANASTASIOU; ALVES, 2005). Essas demandas estão ainda implicadas pela 

universalização e pela democratização do ensino e pelas tecnologias de comunicação e 

interação. Nesse sentido Freire (1998, p.43) ressalta que: 

 

É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 

melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à 

reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com 
a prática. O seu “distanciamento” epistemológico da prática enquanto 

objeto de sua análise, deve dela “aproximá-lo” o máximo. Quanto melhor 

faça esta operação tanto mais inteligência ganha prática em análise e maior 

comunicabilidade exerce em torno da superação da ingenuidade pela 
rigorosidade (epistêmica curiosidade).  

 

Docência e boniteza de mãos dadas tramando a sustentabilidade do processo de 

formação humana que também se dá dentro da escola.  

 

RELAÇÃO ENSINO E PESQUISA  

 

Estamos vivenciando momentos de intensas mudanças, essa transição é provocada, 

especialmente, pela revolução tecnológica, ou seja, as ferramentas de comunicação e 

interação estão cada vez mais presentes na vida de todos nós, em especial na vida do “Homo 

Zappiens”, expressão utilizada pelos autores Veen e Vrakking (2009) para denominar a 

geração atual e o seu processo de aprendizagem. Muitas vezes, elas são a ‘chave’ para a 

inserção desse sujeito no mundo contemporâneo balizado por diferentes espaços educativos.  

Os espaços educativos, sejam eles na educação básica sejam na educação superior, 

têm/tiveram como foco a preparação do sujeito para um papel na sociedade (concebido 

diferentemente ao longo da história).  

Considerar o ensino indissociável da pesquisa impacta diretamente a prática docente, 

pois instiga a conceber a docência, como trabalho humano, com e sobre o humano, implicada 

pela permanentemente investigação. Esse modo de estar/ser professor auxilia na ampliação de 

práticas pedagógicas que pressupõem a exposição dos estudantes a situações de conflito de 

ideias e probabilidades, aliadas ao reconhecimento do conhecimento sistematizado, 

permitindo-lhes o desenvolvimento de uma atitude investigativa que perceba a temporalidade 

e a contextualidade do conhecimento produzido. 

 

RELAÇÃO TEORIA PRATICA 

 



A preocupação com a relação entre teoria educacional e prática docente, como já 

falamos anteriormente, vem ocupando as discussões na educação, assim, pretendemos 

desenvolver nossas análises no sentido de compreendermos que a formação docente é 

construída historicamente antes e durante o percurso profissional do professor, e que, como 

preconiza a abordagem sócio histórica, é também construída no social. Partindo deste 

princípio, podemos dizer que esta formação depende essencialmente, tanto das teorias, quanto 

das práticas desenvolvidas no cotidiano escolar, sendo, portanto, é necessário 

compreendermos esta interação como condição para a construção dos saberes. 

Situando o conceito de práxis dentro de uma visão marxista, podemos dizer que esta é 

a síntese da teoria e da prática através da ação política.  Ao explicitar o conceito de práxis 

Pimenta (2005) concebendo-a como uma prática que se faz pela a atividade humana de 

transformação da natureza e da sociedade, consolidando-se, assim, em uma práxis, em uma 

atitude humana diante do mundo, da sociedade e do próprio homem, referendada pela a 

contribuição de Adolfo Sánchez Vásque. Também pode-se utilizar o pensamento de Marx e 

Engels (1989, p.14) quando afirmam que: “[...] Os filósofos se limitavam a interpretar o 

mundo de diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo” (grifo do autor) para elucidar o 

conceito. Pois os autores chamam a atenção para os limites da teorização em si, a qual não 

retém condições suficientes para promover mudanças na realidade concreta, daí ressaltar a 

atitude de intervir no mundo, não reduzir a ação humana à pura contemplação.  

 Portanto, 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). 

Neste sentido, Freire (1998) complementa este pensamento, elegendo uma categoria 

fundamental para a efetiva realização da práxis ou de uma nova práxis. Ao analisar as obras 

de Paulo Freire, compreendemos que o mesmo partilha dessa ideia, quando afirma que a 

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

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

específico, em um momento particular. Diante do exposto, podemos concluir que o 

desenvolvimento de uma consciência crítica sobre a relação necessária entre teoria e prática, 

seria o diferencial que conduziria dialeticamente tal relação rumo de uma nova práxis.  

Portanto, o exercício da docência, enquanto ação transformadora que se renova tanto 

na teoria quanto na prática, requer necessariamente o desenvolvimento dessa consciência 

crítica. E neste sentido podemos dizer que o exercício da ação docente requer preparo. 

Preparo que não se esgota nos cursos de formação, mas, para o qual há uma contribuição 

específica enquanto formação teórica (em que a unidade teoria e prática é fundamental) para a 



práxis transformadora. Neste sentido, Freire (1998, p.25) nos coloca que: “[...] ensinar não é 

só transferir conhecimentos”, a nosso ver, o ato de ensinar descontextualizado da práxis não 

transforma, assim, concordamos com este autor quando diz: “Quem ensina aprende ao ensinar 

e quem aprende ensina ao aprender”. Entende-se que  a literatura que discute a interação entre 

teoria e prática é vasta. No entanto, apesar dos avanços literários, pesquisas e estudos 

mostram que na realidade, nos encontramos ainda, num estágio muito incipiente de 

concretude da práxis desejada.  

 Este é o sentido que fortaleceu o interesse em desenvolvermos este estudo. Buscamos 

experiências de práticas emergentes, onde as implicações da racionalidade técnica na forma 

de ensinar e aprender tenham sofrido transformações e a relação teoria e prática não seja 

dicotômica. Na visão da racionalidade técnica, o professor torna-se apenas o executor de 

programas previamente elaborados por outros, os “especialistas”. As implicações políticas, 

normativas e éticas de tal abordagem são bem definidas por Zeichner (1993) ao considerar 

que as orientações voltadas para a formação do professor estão envolvidas por uma concepção 

do modo como os professores e os acadêmicos mantêm relação com esses saberes. Nele, a 

formação de professor está pautada na dicotomia teoria e prática, privilegiando o 

conhecimento teórico em detrimento do conhecimento pedagógico e prático. 

Os estudos atuais têm proposto a defesa do modelo da racionalidade prática, 

inspirados nas ideias de valorização da prática no desenvolvimento da construção dos saberes 

referentes à profissão docente. Nesse sentido, a prática docente é concebida como um 

processo de investigação na ação. O processo de formação do professor, ao contrário do que 

sugeria o modelo da racionalidade técnica, tem uma perspectiva de trajetória e é visto como 

desenvolvimento profissional. 

As reflexões sobre a formação de professores começaram a ganhar estatuto de 

conhecimento científico na medida em que a educação, com base nas ciências sociais, 

reivindicou para si essa legitimidade. Decorrente da perspectiva dominante de ciência, os 

estudos iniciais desenvolvidos no campo educativo incorporaram os pressupostos da ciência 

moderna. O olhar sobre a formação de professores apontava para a construção de modelos 

prescritivos de perfis que pudessem alcançar generalizações capazes de melhor informar a 

respeito dessa tarefa. As pesquisas enfatizavam as competências necessárias ao professor a 

partir de um construto idealizado. Suas condições objetivas de vida, formação e trabalho não 

se constituíam como um pressuposto da sua docência. 

A reflexão sobre a formação de professores é subsidiária das compreensões políticas 

da educação. Nessa perspectiva, a relação entre teoria e prática pode constituir um importante 

dispositivo metodológico de ensino e aprendizagem, em âmbito de universidade. 



A superação da dicotomia teoria e prática parece ser possível na medida em que se 

considera a prática docente uma prática social que contribui para formar as novas gerações, 

como o ponto de partida para empreender mudanças no cotidiano do ensinar e aprender. 

Ouvir o aluno, fazer a leitura de sua vida cotidiana, os significados que atribui ao seu percurso 

de formação e suas expectativas de vida se constituem numa condição para envolvê-lo na 

aprendizagem. 

Os contextos emergente estão a exigir a investigação de movimentos que anunciem 

novas possibilidades de construção e reconstrução pedagógica do conhecimento científico, 

mais próximas de perspectivas interdisciplinares e complementares, assentadas na condição 

ético-existencial da formação humana.  

Para realização do estudo, localizamos algumas experiências que se enquadram na 

perspectiva de contextos emergentes, compreendidos como aqueles que rupturam com as 

práticas consolidadas pela tradição na universidade e exigem miradas complexas e soluções 

alternativas.  
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