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RESUMO 

O estudo procurou compreender a receptividade dos/as discentes-

professores/as à atual configuração da Prática de Ensino na formação docente. 

Baseia-se em autores/as nacionais (FREIRE, 1996; TANCREDI, 1998; 

PIMENTA, 2001; MONTEIRO, 2002; MARCONDES, 2001, SANTIAGO e 

BATISTA NETO 2002) e internacionais (TARDIF, 2002; NÓVOA, 1995; 

SCHON, 1995; ZEICHNER, 1995), que discutem a formação docente e a 

Prática de Ensino. É uma pesquisa de natureza qualitativa, que teve como 

campo empírico a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru – 

FAFICA - localizada no agreste pernambucano e nela a Central de Estágio. Os 

instrumentos de coleta de dados foram a pesquisa documental, a aplicação de 

questionários e a realização de entrevistas, enquanto, para a análise e 

interpretação, lançamos mão da análise de conteúdo na perspectiva de  Bardin. 

Os resultados da pesquisa revelaram que, através da vivência das atividades 

de Prática de Ensino, os/as discentes-professores/as vêm conseguindo romper 

com a compreensão de prática como imitação de modelos, exercitando-se por 

meio de uma postura crítica sobre ante a realidade e afirmando a necessidade 

desse componente curricular para a sua formação. Embora questionem o trato 

dado aos/às que exercem a docência, propõem outros tipos de atividades. Os 

resultados ainda mostraram que o grande desafio, no que diz respeito à Pratica 

de Ensino, é o ensaio da  Instituição Formadora, das Escolas Campo de 

Estágio e dos ambientes institucionais não escolares para realizarem um 

trabalho articulado. 

Palavras chaves: Prática de Ensino – Formação de Professores/as – Ensino 

Superior. 



  

 

ABSTRACT 
 

 
This research tried to comprehend the receptivity of the pupil-teachers to the 

nowadays Teaching Practice at the Graduation Course. It is based on national 

writers (FREIRE, 1996; TANCREDI, 1998; PIMENTA, 2001; MONTEIRO, 2002; 

MARCONDES, 2001, SANTIAGO e BATISTA NETO 2002) and international 

writers (TARDIF, 2002; NÓVOA, 1995; SCHON, 1995; ZEICHNER, 1995) that 

write about teacher’s development and Teaching Practice. It was a qualifying 

research and it’s field was the Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de 

Caruaru – FAFICA – placed on the rough of Pernanbuco and where is the 

Teaching Practice Center. The instruments of data search was the documental 

research, questionnaires aplication and interviews, to the analysis and 

interpretation, we used the contents analysis on Bardin view. The results of the 

research showed that, through out the development of the activities of the 

Teaching Practice, the pupil-teachers are breaking with the comprehension of 

practice as imitation of models, drilling themselves by a critical posture about 

the reality and they ratify the necessity of this curricular topic to the teacher 

development, despite of they don’t agree with the way that teachers are treated, 

they purpose other kinds of activities. The still showed that the big defy about 

he Teaching Practice is the rehearsal on the Graduating Institution, the 

Practicing Field Schools and the no scholar places to develop an articulated 

work. 

 
Key words: Teaching Practice – Teacher’s Development – Higher Teaching. 
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Gosto de ser gente porque a História em que me faço com os outros e 
de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não de 

determinismos.  
 

Paulo Freire 

 

 

A produção do conhecimento é um empreendimento marcado 

pela provisoriedade; à medida que brota da realidade, que é dinâmica, fala 

sobre ela, e a linguagem carrega em si a espessura do momento histórico, mas 

não é capaz de dizer tudo em relação à mesma. Nesta dinâmica insere-se este 

trabalho investigativo. 

O objeto de investigação desta pesquisa - a receptividade dos/as 

discentes-professores/as à atual configuração da Prática de Ensino na 

formação docente - decorre de nossa trajetória profissional com a disciplina de 

Prática de Ensino. As inquietações epistemológicas ganharam corpo, depois de 

fazer uma Especialização em Gestão Escolar, no ano de 2000, e ter assumido 

a docência no Ensino Superior na disciplina Prática de Ensino, que incluía tanto 

as discussões teórico-metodológicas como as atividades desenvolvidas sob a 

forma de Estágio Supervisionado.   

Nas discussões travadas com os/as colegas de profissão, nos 

diálogos com os/as discentes, nas leituras e releituras da literatura da área e no 

contato com as Escolas Campo de Estágio, fomos sendo instigados a 

aprofundar a questão da Prática de Ensino na formação docente.  

Resolvemos, assim, empreender um estudo investigativo sobre 

esse componente curricular, com a finalidade de compreender a receptividade 



  

dos/as discentes-professores/as à atual configuração da Prática de Ensino que 

vem sendo corporificada na formação docente. Portanto, o presente estudo 

insere-se no âmago de uma das questões que vêm se tornando central nos 

debates e pesquisas sobre formação de professores/as: o lugar da Prática de 

Ensino. 

Essa problemática mostra-se relevante, do ponto de vista 

acadêmico, posto que as Instituições de Ensino Superior, motivadas, por um 

lado pela produção acadêmica, e, por outro lado, pela legislação da atualidade, 

têm empreendido um esforço no sentido de repensar e reorganizar a Prática de 

Ensino na formação docente. É o caso da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Caruaru, lócus que elegemos para a pesquisa, que vem, desde 1996, 

ensaiando novas formas de lidar com a Prática de Ensino, inclusive 

antecipando-se às exigências da legislação. 

Do ponto de vista social, este trabalho procura dar uma 

contribuição ao tratar de uma das questões centrais para a qualificação 

docente, a Prática de Ensino, e, ao mesmo tempo, dirigir o olhar para uma 

instituição do agreste pernambucano que, há quase cinco décadas, vem 

assumindo a tarefa social de formação de profissionais para o campo da 

educação1. Neste sentido, profissionais docentes melhor qualificados podem 

contribuir para uma melhoria na qualidade da educação oferecida à população. 

À questão principal da investigação juntaram-se outras: a 

identificação dos elementos caracterizadores do desenho atual da Prática de 

Ensino, naquilo que permanece e naquilo que é inovador, assim como o desejo 

                                                 
1 A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru foi criada em agosto de 1960. 



  

de conhecer as opiniões dos/as discentes-professores sobre a Prática de 

Ensino para a sua formação. 

Fomos, então, estabelecendo um diálogo com a literatura da 

área, com o intuito de complementar ou até mesmo contestar contribuições 

anteriores. Na compreensão da formação docente, dialogamos com Nóvoa 

(1995), Schon (1995) Zeichner (1995) e Tardif (2000), que afirmam ser o/a 

docente um sujeito ativo, reflexivo, pesquisador, e se contrapõem ao modelo da 

racionalidade instrumental. 

Na compreensão da Prática de Ensino, apoiaram-nos as 

contribuições de Tancredi (1998), Marcondes (2001), Pimenta (2001), Abib, 

(2002), Schenetzler (2002), Santiago e Batista Neto (2002), entre outros/as, 

que propõem uma ressignificação desse componente curricular na formação 

docente. 

Não obstante às contribuições desses/as e de outros/as 

autores/as para a pesquisa, fomos tecendo o trabalho sempre com um cuidado 

em trazer a fala, a vida e os ensinamentos de Freire (1976; 1980; 1982; 1996; 

2001) para o campo da pedagogia. 

A pesquisa resultou no texto estruturado em quatro capítulos. O 

primeiro trata dos antigos e novos desafios presentes na formação docente, 

situando, sobretudo, a questão das mudanças ocorridas no mundo do trabalho 

e as suas implicações para a formação de professores/as, a criação dos 

Institutos Superiores de Educação e as reações à racionalidade técnica como 

modelo do processo formativo. 

O segundo capítulo ocupa-se da Prática de Ensino na formação 

docente e mostra como os paradigmas presentes na formação são 



  

influenciadores da forma como é concebido e vivenciado esse componente 

curricular. Busca, ainda, situar a Prática de Ensino nas décadas de 70, 80 e 90 

e caracterizar o seu desenho atual, a partir das modificações trazidas pela 

produção acadêmica e pela legislação. 

O terceiro capítulo apresenta a trilha metodológica da pesquisa, 

caracteriza o campo da investigação, a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Caruaru e nela, a Central de Estágio, e apresenta também os 

critérios para escolha dos sujeitos, além dos procedimentos para coleta e 

análise dos dados. 

O quarto capítulo traz os resultados da pesquisa, mostra a 

receptividade discente ao desenho atual da Prática de Ensino na formação 

docente, como os/as discentes-professores/as vêm conseguindo romper com o 

modelo instrumental da Prática de Ensino, exercitando-se numa postura crítica, 

e, ainda, o que mudou e o que continua no que diz respeito a esse componente 

curricular. 

Na parte final, procuramos tecer algumas considerações a 

respeito do que essa pesquisa mostrou em relação à Prática de Ensino, assim 

como apontamos o que consideramos como desafios postos pelos processos e 

práticas formadoras; e, finalmente, sublinhamos pistas para a continuidade dos 

estudos sobre a Prática de Ensino. 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I – Formação docente: antigos e novos desafios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se 
alheada, de um lado, do exercício da criticidade que 

implica a promoção da curiosidade ingênua à 
curiosidade epistemológica, e de outro, sem o 

reconhecimento do valor das emoções, da 
sensibilidade, da afetividade, da intuição ou 

adivinhação. 
 

Paulo Freire 

A formação docente tem se constituído em uma das 

preocupações do âmbito educacional presente em debates, pesquisas, a partir 

de olhares e abordagens diferenciadas. Uma dessas abordagens diz respeito 

às mudanças ocorridas no mundo do trabalho e suas implicações para a 

educação, especificamente para a formação docente.  

É neste sentido que os projetos educacionais estão diretamente 

relacionados à etapa de desenvolvimento social e econômico pelo qual passa a 

sociedade. Não é difícil afirmar que as mudanças ocorridas no mundo do 

trabalho e das relações macro-sociais, nas últimas décadas, puseram em curso 

novas demandas para a educação e, por conseguinte, o estabelecimento de 

novos contornos para a formação docente em meio a antigas questões. 

No paradigma de organização trabalhista firmado em bases 

taylorista/fordistas, a forma de divisão social e técnica do trabalho e da 

sociedade pautou-se em unidades fabris com concentração de grande número 

de trabalhadores, cuja distribuição era feita em uma estrutura verticalizante e 

rigidamente hierarquizada, tendo por finalidade produzir em massa produtos 

pouco diversificados em qualidade, a fim de atender a demandas relativamente 

homogêneas. Essa base taylorista/fordista, marcada pelos processos 

eletromecânicos rigidamente organizados e por uma tecnologia estável, não 



  

possibilitava espaços significativos para participação ou criatividade dos/as 

trabalhadores/as. 

Neste contexto, a formação de professores/as assume um 

modelo marcado fundamentalmente pelo rompimento entre pensamento e 

ação. Ao/à docente cabia ser habilidoso/a na transmissão do conhecimento, 

bastando para isso um bom livro didático e alguma prática.  

A mudança de processos eletromecânicos para processos 

microeletrônicos, noutras palavras, de procedimentos rígidos para flexíveis, 

marca das novas relações de produção no mundo do trabalho, trazida pela 

globalização econômica, de base neoliberal, atingiu todos os setores da vida 

social, também o educacional. Neste sentido, a memorização de 

procedimentos necessários a um bom desempenho em processos produtivos 

rígidos passa a ser substituído pela capacidade de usar o conhecimento 

científico de todas as áreas para resolver problemas novos de modo original 

(...) (Kuenzer, 1999:169). 

Essa reestruturação produtiva capitalista passa a demandar um 

novo tipo de educação, e, portanto, uma formação docente em outras bases. É 

exigido do/a docente que seja capaz de, apoiado/a no conhecimento científico, 

compreender as mudanças que ocorrem na sociedade. A formação docente 

deve ser construída de forma a possibilitar ao/à professor/a uma capacidade de 

produzir conhecimento em educação e intervir nos processos pedagógicos 

amplos e específicos, institucionais e não institucionais, tendo como base 

determinada concepção de sociedade, de ser humano, de educação e de 

escola. 



  

Neste sentido, qualquer instituição, como sindicatos, movimentos 

sociais, empresas, que desenvolve processos sistemáticos e intencionais de 

formação humana, pode ser campo de atuação docente, embora a 

especificidade de sua formação se defina pela intervenção em processos 

pedagógicos intencionais e sistematizados que ocorrem no âmbito escolar. 

O esgotamento do modelo trabalhista de tipo taylorista/fordista 

trouxe, ainda, uma outra dimensão a ser considerada na formação docente: a 

relação estabelecida entre o ser humano e o conhecimento. Numa sociedade 

industrial, essa relação passava pelos modos de fazer, como memorização e 

repetição de procedimentos relativamente rígidos e estáveis. As inovações 

tecnológicas provocaram mudanças qualitativas nos métodos de produção e 

com isso a relação ser humano-conhecimento passou a demandar atividades 

intelectuais e não mais modos de fazer. 

Assim ao/à docente é exigida a capacidade de lidar com os 

saberes tácitos e experiências dos/as discentes, a fim de selecionar conteúdos, 

organizar situações de aprendizagem em que haja o estabelecimento de 

interações entre esses e o conhecimento. Com isso estariam sendo 

desenvolvidas nos/as discentes capacidades como leitura, análise e 

interpretação da realidade; capacidade de síntese e de trabalho coletivo. 

Noutras palavras, ao/à docente é solicitado que promova situações para que 

os/as discentes partam do senso comum para o conhecimento científico. 

Desse modo, e na perspectiva da profissionalização docente, a 

formação de professores/as em nível superior passa por critérios, dada à 

complexidade da ação docente: ao/à docente cabe conhecer profundamente a 

sociedade em que está inserido/a, as relações entre educação, economia e 



  

sociedade, os conteúdos específicos, as formas de ensinar e, sobretudo o seu 

alunado. E ainda, como afirma Kuenzer: 

Ao professor não basta conhecer o conteúdo específico de sua 
área; ele deverá ser capaz de transpô-lo para situações 
educativas, para o que deverá conhecer os modos como se dá a 
aprendizagem em cada etapa do desenvolvimento humano, as 
formas de organizar o processo de aprendizagem e os 
procedimentos metodológicos próprios a cada conteúdo (1999: 
172). 
 

Enfim, a formação docente assume uma necessária interface com 

a interdisciplinaridade, num constante diálogo com as diferentes áreas de 

conhecimento. 

Em síntese, face às mudanças que ocorreram no mundo do 

trabalho e das relações sociais, bem como o conhecimento produzido no 

campo da educação fizeram com que a formação de professores/as 

apresentasse exigências contemplando os seguintes eixos: 

- contextual: em que são articulados conhecimentos sobre educação, 

economia, política, sociedade e a complexidade de suas relações na marcha 

de seu desenvolvimento histórico; 

- institucional: em que contemple as formas de organização dos espaços, 

tempos e processos educativos escolares e não escolares; 

- teórico-prático: em que sejam integrados conhecimentos concernentes a 

teorias e práticas pedagógicas, em âmbito geral e específico, incluindo 

aspectos como cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano; 

- ético: em que sejam refletidas questões que dizem respeito aos objetivos e 

responsabilidades sociais e individuais no campo da educação, como também 

a relação entre esta e as relações sociais e produtivas, em busca da defesa de 

princípios como solidariedade, democracia e justiça social; 



  

- investigativo: em que, tendo por meta o avanço conceitual na área 

educacional, invista-se no desenvolvimento das competências em pesquisa. 

(Kuenzer, 1999) 

Essas exigências para uma maior qualificação dos/as os/as 

docentes, esbarram num contraponto: a desqualificação das faculdades de 

educação como lócus em que historicamente são formados/as os/as 

professores/as. Essa desqualificação é expressa pela criação do Curso Normal 

Superior e dos Institutos Superiores de Educação – ISEs2 (Freitas, 2002, 

Brzezinsk, 2002; Aguiar, 2002): 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 
em universidades e institutos superiores de educação, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério na 
educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. 
(LDB n° 9.394/96, art. 62) 
 

A novidade trazida pela lei n° 9.394/96, como lócus da formação 

docente foi a criação dos ISE’s, estabelecendo que, além da formação inicial, 

os programas de formação continuada de profissionais para a educação básica 

também deveriam ser mantidos por esses institutos. Dois outros pareceres, n° 

53/99 e CP n° 115/99, aprovados pelo Conselho Nacional de Educação, trazem 

prerrogativas gerais para os ISEs. 

De acordo com o Parecer n° 115/99, do Conselho Nacional de 

Educação, os ISE’s são  

(...) centros formadores, disseminadores, sistematizadores e 
produtores do conhecimento referente ao processo de ensino e de 
aprendizagem e à educação escolar como um todo, destinados a 
promover a formação geral do futuro professor da educação 
básica.  

                                                 
2 A partir deste momento, todas as vezes que nos referirmos aos Institutos Superiores de 
Educação utilizaremos a sigla ISE’s. 
 



  

 

Eles poderão prover Curso Normal Superior, para licenciaturas de 

profissionais em Educação Infantil e de professores/as para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, cursos de licenciatura destinados à formação de 

docentes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, além de 

programas de formação continuada, destinados à atualização de profissionais 

da educação básica nos diversos níveis. 

Essa abrangência possibilitou uma nova formatação para as 

licenciaturas e, de modo particular, para o curso de Pedagogia, que provocou 

um intenso debate nacional face às implicações para a qualidade da formação 

docente e demais profissionais da educação (Scheibe e Aguiar, 1999; Silva, 

2001). 

Embora não estando vedada a organização dos ISEs no interior 

das universidades, aliás, Brzezinski defende que “se estimule a criação de 

Institutos Superiores de Educação dentro da universidade” (2002: 161), eles 

foram pensados como lócus da formação docente para funcionar fora das 

instituições universitárias. 

A criação dos ISEs revela, como apontamos, a tendência oficial 

de desvalorização das Faculdades, Centros de Educação, bem como da 

licenciatura de Pedagogia, que, historicamente, se caracteriza pela 

especificidade da formação para a docência, o que a diferencia dos demais 

cursos de graduação. (Freitas, 2002, Brzezinsk, 2002; Aguiar, 2002)  

Portanto, a criação dos ISEs pela LDB/96 configura-se como uma 

resposta governamental à demanda de formação em nível superior de um 

grande contingente de professores/as para cobrir as necessidades de 



  

universalização do Ensino Fundamental. Contudo, esta é uma submissão às 

políticas dos organismos internacionais que impõem, como uma de suas 

orientações, a racionalidade econômica na educação e, consequentemente, na 

formação de professores/as.  Neste sentido Aguiar ressalta que, 

Ao que tudo indica, a opção por esse modelo de formação visa 
atender sobretudo aos requisitos anunciados pelos arautos da 
modernidade educacional: flexibilização, eficiência e produtividade 
nos sistemas de ensino. Aliás, é bom lembrar que tais requisitos 
têm como suporte a idéia de que a educação constitui pré-requisito 
fundamental para a elevação da produtividade e da 
competitividade no mercado mundial globalizado (2002:206). 
 

Brzezinski (2002), na mesma perspectiva crítica, faz uma análise 

sobre a LDB n° 9.394/96, ressaltando como retrocessos o que diz respeito à 

formação e à carreira dos profissionais da educação. A propósito da criação 

dos ISEs, ela analisa que,  

na melhor das hipóteses, mesmo instalados com propostas 
político-pedagógicas de qualidade, estes institutos extra-
universitários estarão privados da fecundidade do diálogo que se 
estabelece entre os diferentes saberes produzidos pela pesquisa 
na universidade” (2002: 160) 
 

Neste cenário de reestruturação das políticas públicas e, em 

particular, das educacionais (Santiago, 1994), em conseqüência da 

reestruturação da economia mundial, forjada sob o crivo das nações 

capitalistas hegemônicas (Silva, 2001), encontramos a sociedade civil 

organizando ações de contestação e de proposições que visam se contrapor à 

onda neoliberal. No que se refere à educação, destacamos a Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE). 

A ANFOPE desde 1983 vem sinalizando às autoridades os 

anseios do conjunto de educadores/as de forma propositiva3. No tocante ao 

                                                 
3 Para maiores detalhes sobre as proposições da ANFOPE, sugerimos os trabalhos de Silva, 
2001; Macedo, 2001; Angeiras, 2001; Silva, 2002. 



  

lócus de formação docente, defende que a formação inicial de professores/as 

da Educação Infantil ao Ensino Médio deveria ser realizada em cursos plenos 

de licenciatura em Pedagogia. 

Os princípios formulados pela ANFOPE para uma base comum 

nacional, que deveriam perpassar todos os cursos de formação docente e que 

foram apresentados no documento final do IX Encontro Nacional (1998), 

requerem um ambiente universitário para sua efetivação, dada à própria 

natureza destas tarefas. Vejamos os princípios defendidos: 

- sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno 
educacional e seus fundamentos históricos, políticos e sociais, 
bem como os domínios dos conteúdos a serem ensinados pela 
escola; 
 
- unidade entre teoria e prática, que implica assumir uma postura 
em relação à produção de conhecimento que perpassa toda a 
organização curricular, não se reduzindo à mera justaposição da 
teoria e da prática ao longo do curso; que não divorcia a formação 
do bacharel e do licenciado, embora considere suas 
especificidades; 
 
- gestão democrática da escola – o profissional da educação deve 
conhecer e vivenciar formas de gestão democráticas entendidas 
como superação do conhecimento da administração como técnica, 
apreendendo o significado social das relações de poder que se 
reproduzem no cotidiano da escola, nas relações entre os 
profissionais, entre estes e os alunos, assim como na concepção e 
elaboração dos conteúdos curriculares; 
 
- compromisso social do profissional da educação na superação 
das injustiças sociais, da exclusão e da discriminação, na busca de 
uma sociedade mais humana e solidária; 
 
- trabalho coletivo e interdisciplinar, processo coletivo de fazer e 
pesar, pressupondo uma vivência de experiências particulares que 
possibilite a construção do projeto pedagógico-curricular de 
responsabilidade do coletivo escolar; 
 
- integração da concepção de educação continuada como direito 
dos profissionais da educação sob responsabilidade das redes 
empregadoras e das instituições formadoras (apud Freitas, 1999: 
32). 
 

Entretanto, desconsiderando a proposição do movimento dos/as 

professores/as, as medidas oficiais passaram por cima do debate das 



  

entidades que discutem a formação docente, a exemplo da ANFOPE, entre 

outras. Apesar disso, muitas das propostas aqui apresentadas, pela ANFOPE, 

tomaram corpo nos documentos oficiais ao modo dos/as legisladores/as 

(Scheibe, 2002) 

Entre as críticas aos ISEs, encontra-se aquela que questiona a 

duplicação de instituições para o mesmo fim, ao invés de se investir nas 

universidades, como espaço privilegiado para a formação docente, com infra-

estrutura, com corpo docente próprio, com produção de conhecimento através 

da pesquisa (Pereira, 2000). Coloca-se entre as críticas, ainda, que a meta do 

governo deveria ser a disseminação e o estímulo às experiências bem 

sucedidas de cursos de licenciatura, e não a criação de um novo campo. 

Pereira também questiona a criação dos ISE’s perguntando: 

Não seria preferível reformular currículos com essas propostas 
pedagógicas diferenciadas e ampliar os locais existentes dos 
Cursos de Licenciatura e, ao mesmo tempo, implementar políticas 
de valorização do magistério, ao invés de criar outra instituição, 
como o ISE? Será uma estratégia neoliberal de privatização da 
formação de professores? (2000: 201). 
 

A criação dos ISEs está em consonância com uma perspectiva de 

formação que tem por objetivo formar o tecnólogo do ensino e não o agente 

social (Veiga, 2002). Tal perspectiva, por sua vez, está em estreita ligação com 

o projeto educacional neoliberal, com orientações emanadas dos organismos 

internacionais, particularmente o Banco Mundial, com ênfase na chamada 

educação por resultados, que estabelece padrões de rendimento, alicerçada 

nos chamados modelos matemáticos, ficando o processo educacional reduzido 

a algumas variações ligadas à relação custo/benefício (Veiga, 2002:72). 



  

O/a docente, como tecnólogo do ensino, é tido como reprodutor 

do conhecimento produzido e acumulado pela humanidade. Por isso mesmo, 

sua formação traz como eixo o desenvolvimento de competências para o 

exercício técnico-profissional. O “que fazer” torna-se meta da formação e não 

há uma preocupação com os fundamentos do fazer. 

A perspectiva de formação docente proposta pela ANFOPE é 

muito mais abrangente do que a tônica que os documentos oficiais põem nas 

competências. Passa, outrossim, por uma abordagem que contempla aspectos 

como compromisso social da educação, trabalho coletivo e interdisciplinar, 

formação continuada, unidade teoria/prática, formação teórica consistente. A 

docência, como base da formação docente, entendida como ato educativo 

intencional e historicamente situado, é assumida em “um projeto formativo e 

não numa visão reducionista de um conjunto de métodos e de técnicas neutros 

descolado de uma realidade histórica. Uma docência que contribua para a 

instituição de sujeitos” (ANFOPE 2000: 14). 

Junto à questão das competências, a Resolução CNE/CP N° 

1/2001 define os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento profissional 

docente, sem, entretanto, haver uma discussão aprofundada da produção e 

escolha de tais conhecimentos. A formação docente deve garantir o 

desenvolvimento de saberes que versem desde a cultura geral e profissional, 

conhecimentos sobre crianças, jovens, adultos, sobre a dimensão cultural, 

social, política e econômica da educação, passando, ainda, por conteúdos das 

áreas de conhecimento, que são objeto de ensino, até conhecimentos 

pedagógicos e advindos da experiência. 



  

Veiga aponta que essa “relação 

conhecimento/competências/habilidades básicas fortalece o caráter meramente 

instrumental dos cursos de formação mediante a dissociação teoria/prática, 

ensino/pesquisa” (2002: 77).  

Essa maneira de conceber a formação docente, a partir do 

desenvolvimento de competências, é própria do modelo da racionalidade 

técnica.  

Nesse modelo o/a professor/a é tido como um técnico, um 

especialista que aplica com rigor, no cotidiano de sua prática, as regras 

advindas do conhecimento científico e do conhecimento pedagógico. Neste 

sentido, as bases de ação da profissão docente estariam num conjunto de 

disciplinas científicas e de disciplinas pedagógicas, sendo a Prática de Ensino 

o lócus onde o/a futuro/a professor/a aplicaria tais conhecimentos e habilidades 

científicas e pedagógicas às situações práticas de sala de aula. 

Fica patente, portanto, no modelo de formação docente pautado 

na racionalidade técnica, a dicotomia teoria e prática na preparação profissional 

docente, com ênfase na formação teórica em que se compreende a prática 

como mero espaço de aplicação de conhecimentos teóricos, sem um estatuto 

epistemológico próprio.  

Essa problemática que envolve as reflexões sobre formação de 

professores/as fez com que avultassem questões referentes à importância da 

Prática de Ensino como componente curricular.  

No capítulo seguinte, veremos como a Prática de Ensino vem 

sendo tomada no âmbito da formação docente. 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II – Formação docente e Prática de Ensino: da 

perspectiva técnica à crítico-transformadora 

 

 

 
 
 
 
 



  

(...) é fundamental que, na prática da formação 
docente, o aprendiz de educador assuma que o 

indispensável pensar certo não é presente dos deuses 
(...), mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o 
ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz 

em comunhão com o professor formador.  
 

Paulo Freire 

A forma de conceber a formação docente foi sofrendo 

modificações ao longo das décadas. Nos primeiros cinco anos da década de 

70, acentuava-se a dimensão técnica do processo formativo, em que o/a 

professor/a era concebido/a como executor/a de processos rigorosamente 

planejados para a obtenção de resultados instrucionais eficazes. Em meados 

de 70, iniciou-se um movimento de contestação aos enfoques técnicos, 

movimento que se intensificou na década de 80, quando a formação docente 

passa a ser compreendida na perspectiva social, em que são acentuados “o 

caráter político da prática pedagógica e o compromisso do educador com as 

classes populares” (Pereira, 2000: 18). Na segunda metade da década de 

oitenta, sem perder de vista a questão da formação política do processo 

formativo, veio à tona novamente a “necessidade de uma formação técnica que 

envolvesse tanto o conhecimento específico de determinado campo quanto o 

conhecimento pedagógico” (idem: 29). O desafio era construir uma formação 

docente que contemplasse, ao mesmo tempo, competência técnica e 

compromisso político. Esse aspecto político da educação foi amplamente 

discutido por Freire (1982, 1996, 2001). Diz ele que  

Como processo de conhecimento, formação política, manifestação 
ética, procura da boniteza, capacitação científica e técnica, a 
educação é prática indispensável aos seres humanos e deles 
específica na Histórica como movimento, como luta. (2001:14). 
 



  

Ser e nos reconhecer num mundo como seres políticos é um 

desafio a nós professores/as que, às vezes, temos uma postura de 

distanciamento quando se trata dessa dimensão política e, portanto, de poder 

(Freire, 1982). 

Enfim, nos anos 90, é enfatizada a formação do/a professor/a 

pesquisador, aquele/a que conjuga sua atividade pedagógica à atividade de 

pesquisa. Segundo Soares, “além de uma necessária interação entre produção 

de conhecimento (pesquisa) e socialização de conhecimento (ensino), é 

preciso avançar e reconhecer a indissociabilidade entre uma e outra” (1993: 

115).  

Essas modificações que se deram ao longo das últimas décadas 

a respeito da formação docente são perpassadas por um dos problemas que 

mais fortemente tem estado presente nas discussões, neste âmbito: a relação 

teoria e prática. O desafio é o de instalar no âmbito curricular momentos onde 

elaborações teórico-práticas articulem-se de modo a fazer frente (...) aos 

desafios que se colocam contemporaneamente para a ação docente (Silva, 

2000: 1). As discussões, neste entorno, vêm tomando a Prática de Ensino 

como um dos espaços formativos capaz de integrar a perspectiva teórico-

prática da formação docente. Esse componente curricular, à medida que a 

formação docente passava por um processo de discussão e transformação, 

também sofreu modificações. 

 

 

 

 



  

2.1. Os Paradigmas da Formação Docente e a Prática de ensino 

 

Num estudo realizado por Paquay e Wagner, são apresentados 

seis paradigmas, isto é, “núcleos de princípios e hipóteses fundamentais que 

determinam tal ou qual modo de abordagem de uma realidade” (2001:135), 

presentes na formação docente: (1) professor culto, (2) técnico, (3) prático 

artesão, (4) prático reflexivo, (5) ator social, (6) pessoa.  

A Prática de Ensino4 na formação docente, em cada paradigma, 

apresenta diferenças quanto à concepção, aos objetivos, à importância, às 

atividades e à teorização (relação teoria/prática). 

O paradigma do professor culto privilegia os saberes disciplinares 

e interdisciplinares, didáticos e epistemológicos, pedagógicos, psicológicos e 

filosóficos. O/a docente é visto como um transmissor de saberes. Neste 

paradigma os estágios na formação docente ocupam uma importância 

secundária. É priorizada a formação teórica que ocupa, inclusive, a maior parte 

da carga horária do curso. Somente após ser trabalhada a parte de formação 

disciplinar, teórico-pedagógica e metodológica, é que os estágios em campo 

acontecem, com o objetivo de aplicar as teorias anteriormente estudadas. São 

privilegiadas atividades que possam servir como modelos a serem aplicados. A 

relação teoria-prática, portanto, é dissociativa, isto é, aplicam-se na prática os 

procedimentos e os princípios didáticos previamente estudados. 
                                                 
4 Nesta pesquisa tomamos a Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado como um 
componente curricular, uma vez que, no período de desenvolvimento da pesquisa, a 
diferenciação proposta pelo Parecer do CNE/CP n° 28/2001 e presente nas Resoluções n° 1 e 
n° 2, respectivamente de 18 e 19 de fevereiro de 2002, ainda não estava implementada na 
FAFICA. De tal forma que, ao nos referirmos aos estágios, reportamos-nos à disciplina Prática 
de Ensino em forma de Estágio Supervisionado. Outrossim, a pesquisa foi realizada com 
discentes-professores/as que tinham, como exigência para a sua formação, o que previa o 
artigo 65 da LDB 9.394/96: 300 horas para Prática de Ensino. Para um estudo exploratório 
sobre o Estágio Supervisionado ver Pereira (2001). 



  

Por sua vez, o paradigma de formação que concebe o/a 

professor/a como um técnico, apóia-se numa concepção formativa de aquisição 

paulatina de conhecimentos, ou seja, estrutura a formação inicial por 

competências que vão sendo adquiridas, uma após outra. Nesta perspectiva, 

os estágios são vistos como um complemento à formação teórica e técnica. Por 

isso mesmo, acontecem no final do curso, objetivando automatizar o saber-

fazer técnico que foi sendo adquirido progressivamente. As atividades 

acontecem segundo exercícios progressivos: microensino, lição-experiência, 

estágio curto com um objetivo preciso e limitado, estágio de integração. 

Embora sendo útil explicitar, por vezes, o referencial teórico, neste paradigma, 

o essencial continua sendo a utilização de saberes técnicos, numa perspectiva 

de transferência. Permanece uma relação dicotomizada entre teoria e prática. 

Para o paradigma que toma o/a docente como artesão 

(professor/a de ofício), há uma supervalorização dos saberes práticos 

contextualizados (Tardif, 2000). A tomada de decisão por parte do/a 

professor/a acontece intuitivamente, num processo automatizado que visa 

encontrar respostas adequadas para as situações do dia-a-dia. Os estágios 

ganham um lugar central em relação à formação teórica e têm por objetivo 

fazer com que sejam adquiridas competências para o ofício, através de práticas 

intensivas em campo. As atividades de ensino, como também outras atividades 

do ofício (trabalho coletivo, processo avaliativo) são privilegiadas enquanto 

saber prático. Assim, continua a dissociação teoria prática, com acento, desta 

vez, para a ação, secundarizando-se a teoria. 

O paradigma que concebe o/a docente como um prático reflexivo 

toma o ofício docente enquanto profissão. O/a profissional realiza atos 



  

intelectuais, dentro de sua profissão, de forma autônoma. Neste sentido, o/a 

professor/a, por meio da reflexão sobre sua prática (Schon, 1995) vai 

constituindo para si um saber da experiência em evolução (Tardif, 2002). Os 

estágios geralmente formam práticos. Entretanto, desde que sejam preparados 

e trabalhados na perspectiva reflexiva, os estágios podem estar no centro da 

profissionalização de professores/as reflexivos (Paquay e Wagner, 2001). Os 

estágios, nesta perspectiva, são desenvolvidos objetivando um saber da 

experiência teorizado que permita analisar situações, analisar-se na situação, 

avaliar os mecanismos, criar ferramentas inovadoras. 

As atividades são registradas num diário de “incidentes críticos”5, 

que serão analisados posteriormente. A reflexão sobre a prática é valorizada e 

realiza-se mediante confrontação com os quadros conceituais da formação. 

O paradigma de formação que toma o/a professor/a como um ator 

social surge como decorrência de um novo perfil exigido desse profissional: 

saber analisar a escola em suas múltiplas dimensões (interpessoais, 

organizacionais, legais, políticas, ideológicas, econômicas); saber trabalhar 

coletivamente; saber estar, conduzir e avaliar projetos. Nesta direção, os 

estágios são entendidos como oportunidade importante para o envolvimento 

em um ofício coletivo. São realizados, desde o início da formação, como meio 

de aprendizado para analisar situações complexas, e, no final, para 

desenvolver projetos inovadores. O objetivo a ser alcançado é o de envolver 

os/as discentes em projetos coletivos e inovadores. As atividades de estágio, 

neste paradigma, passam pela participação na co-gestão da escola, enquanto 

                                                 
5 Trata-se de um diário de campo em que vão sendo registrados os acontecimentos no âmbito 
das atividades de estágio para, posteriormente, serem analisados, criando uma espécie de 
memória profissional já a partir desse aspecto formativo, ou seja, do estágio. 



  

instituição multiprofissional, apreendendo o significado social das relações de 

poder que se reproduzem no cotidiano escolar, nas relações entre os/as 

profissionais, entre estes/as e o corpo discente, e pela análise dos desafios 

antropossociais das práticas vividas e observadas6.  

De acordo com o paradigma personalista, o/a docente é, antes de 

tudo, uma pessoa, ser em evolução, ser relacional, ser em autoformação. A 

formação inicial deste profissional tem por finalidade o desenvolvimento dessas 

dimensões. Neste sentido, os estágios são entendidos como oportunidade 

importante e insubstituível para a construção da identidade profissional (Tardif, 

2002). 

Neste paradigma são desenvolvidas atividades que objetam 

alcançar experimentação de novas maneiras de interagir com os/as alunos/as, 

o grupo, os colegas. O diário de classe é valorizado para uma análise 

personalizada das vivências, sempre com ajuda de um/a orientador/a. A 

reflexão sobre a prática pessoal exige formas de análises psicológicas, dentro 

de uma perspectiva global tomada a partir de aspectos afetivos.  

Em síntese, os diversos paradigmas que orientam a formação 

docente concretizam-se de modos diferentes, através da realização dos 

estágios. Enquanto para os paradigmas professor culto e técnico, a formação 

teórica tem prioridade sobre a formação prática, sendo essa última, segunda e 

complementar, no paradigma prático artesão há uma supervalorização da 

dimensão prática, chegando, no limite, a propor uma formação toda realizada 

em campo.  

                                                 
6 Sobre as relações de poder no cotidiano escolar, ver o trabalho de Valones (2003), que 
desenvolve um trabalho aprofundando essa problemática.  



  

Por sua vez, nos paradigmas prático-reflexivo, ator social e 

pessoa, as dimensões teórica e prática na formação docente são tomadas 

como uma união indissolúvel, ou seja, não se confundem nem se fundem, mas 

se complementam. Porém é importante ressaltar que, nos processos 

formativos, a presença dos modelos não ocorre dentro de uma linearidade. Por 

outro lado, no que diz respeito à relação paradigma e sua influência na forma 

de conceber e organizar o estágio na formação docente, podemos afirmar que, 

na prática, não ocorre de maneira linear, ou seja, é raro encontrar estágios que 

correspondam, de forma unívoca, a cada um dos paradigmas. O que existem 

são estratégias privilegiadas para realização dos estágios de acordo com o 

paradigma adotado.   

Há, porém, uma diferença fundamental entre o paradigma prático 

artesão e os paradigmas prático-reflexivo, ator social e pessoa: nele as 

ligações que se estabelecem entre teoria e prática são sempre secundárias, 

prevalecendo a ênfase no saber prático, enquanto esquema de ação.  

Atualmente, o paradigma que domina o discurso da formação 

docente é do prático reflexivo (Schon, 1995; Zeichner, 1995; Gómez, 1995; 

Lima, 1995), que valoriza tanto a técnica como a reflexão, como é possível 

observar em Gómez: 

No processo de reflexão-na-ação o aluno-mestre não pode limitar-
se a aplicar as técnicas aprendidas ou os métodos de investigação 
consagrados, devendo também aprender a construir e a comparar 
novas estratégias de acção, novas fórmulas de pesquisa, novas 
teorias e categorias de compreensão, novos modos de enfrentar e 
definir os problemas. (1995:110). 
 

Nessa mesma perspectiva, Lima fala de estágios reflexivos, 

enquanto “espaço de reflexão sobre as próprias contradições e problemas da 



  

prática docente desenvolvida por ocasião da Prática de Ensino e dos locais em 

que o Estágio se realiza” (1995: 38).  

Há um risco na valorização de um determinado paradigma, 

atualmente o do prático reflexivo, deixando de lado elementos importantes 

anunciados pelos demais paradigmas. Ou, ainda, desvalorizarmos, não só um, 

mas os paradigmas tidos por “tradicionais”, isto é, aqueles (1) centrados nos 

saberes (professor culto), (2) no saber-fazer técnico e (3) nos esquemas de 

ação (prático artesão), em proveito dos paradigmas que enfatizam o/a docente 

como um/a profissional (4) prático reflexivo, (5) ator social e (6) pessoa em 

desenvolvimento. 

A hipótese proposta por Paquay e Wagner (2001) considera que 

cada paradigma põe em relevo uma faceta do ofício docente. Não se trata, 

entretanto, de tentarmos conciliar o inconciliável, por exemplo, o fato de alguns 

paradigmas verem a teoria dissociada da prática, mas de trabalharmos com a 

hipótese de integração dos paradigmas naquilo que eles apontam como 

necessidades para os/as discentes adquirirem na formação docente inicial. São 

elas: 

- domínio e exploração de saberes disciplinares e interdisciplinares, didáticos e 

epistemológicos, pedagógicos, psicológicos e filosóficos – professor culto; 

- utilização do saber-fazer técnico – técnico; 

- utilização de rotinas e esquemas de ação contextualizados, lidando, inclusive, 

com improvisos e construindo saberes (criatividade) – prático artesão; 

- reflexão sobre suas práticas, sendo capaz de iniciar-se na prática 

investigativa – prático reflexivo; 



  

- análise dos desafios antropossociais das situações cotidianas, engajando-se 

em projetos coletivos – ator social; 

- busca de um desenvolvimento pessoal e profissional como instâncias 

correlatas – pessoa. 

Essas necessidades à formação docente, apresentadas como 

caracterizadoras dos paradigmas não são exclusivas, isto é, estão presentes 

em mais de um paradigma.  

O desafio é fazer com que, não obstante às contribuições de cada 

paradigma, a formação docente aconteça numa perspectiva crítico-

transformadora, com ações interventivas na realidade educacional, escolar, 

profissional e de ensino. 

Tomando por base a hipótese de integração dos paradigmas, 

poderíamos caminhar nesta perspectiva crítico-transformadora e evitaríamos a 

fragmentação de enfoques, retratada por Paquay e Wagner, através de um 

conversa fictícia travada entre adeptos de cada paradigma, quando discutem o 

papel e o conteúdo dos estágios na formação docente: 

Aristide Lemaître [professor culto]: Vocês não desejariam colocar 
esses estudantes em estágio quando eles nem sequer viram ainda 
as matérias a serem ensinadas e não têm nenhuma idéia dos 
princípios metodológicos. È evidente que eles vão quebrar a 
cara...! 
 
Bernard Letec [técnico]: Pode ser, mas poderíamos ir 
progressivamente. É evidente que não se vai obrigar o estudante a 
se encarregar de uma classe durante jornadas inteiras. 
Poderíamos preparar com eles algumas seqüências curtas, depois 
mais longas. Assim, os estudantes poderão introduzir-se em 
algumas técnicas antes de experimentar em campo. 
 
Caroline Latir [prático artesão]: Do que vocês têm medo? O ofício 
não se aprende aos pouquinhos! É preciso jogar nossos 
estudantes na água! E quanto mais rápido, melhor! Todas as 
teorias que lhes ensinamos não servem para nada enquanto eles 
não se virem obrigados, no estágio, a viver gestos profissionais. 
Nada supera a formação no próprio local de trabalho! 
 



  

Dominique Laref [prático reflexivo]: Concordo com estágios logo, já 
no início da formação, mas não em quaisquer condições. Se você 
não os leva desde o início a compreender o que fazem, a fazer 
escolhas racionais, você fabrica autômatos incapazes de reflexão, 
de autonomia e de adaptação. Além disso, o ideal seria que eles 
pudessem fazer um estágio-pesquisa, no qual pudessem 
experimentar as novidades pedagógicas. 
 
Edgar Lesoc [ator social]: Eu iria ainda mais longe. Não somente 
uma reflexão sobre os processos de aprendizagem e os 
mecanismos de “psicomanipulação”! Os estudantes deveriam cada 
vez mais se tornar conscientes dos determinantes sociais. Se eles 
não aprendem desde o início de sua formação a se distanciar, a 
fazer uma análise crítica da instituição escolar, os estágios servirão 
apenas para formar executores, robôs. Estou de acordo quanto 
aos estágios, mas unicamente nas escolas novas ou em 
estabelecimentos de pesquisa, onde os estagiários poderão 
integrar-se em uma equipe inovadora. 
 
Frédérique Laperse [pessoa]: Tudo bem com esses projetos todos! 
Contudo, vocês parecem esquecer que só se envolve em um 
projeto quem está bem na sua pele. Nossos estudantes não são 
máquinas de estudar, nem cérebros que analisam a distância 
situações de ensino. Os estágios deveriam ser a oportunidade de 
um envolvimento pessoal no ofício. Por isso, é importante, pois, 
que nossos estudantes sejam acompanhados para administrar 
seus afetos e desenvolver-se no âmbito pessoal. (2001: 145). 
 

 Os pontos de vista defendidos por cada um não permitem um 

diálogo integrador. É através de um trabalho em equipe, em que os/as 

formadores/as docentes também se sentem vivenciando o que propõem aos/às 

discentes, que a formação docente estaria atingindo as várias facetas que 

compõem o ofício docente, que passam pelas questões técnicas, pessoais, 

profissionais, sócio-interacionais e cognitivas. 

Se, por um lado, percebemos que escolhas paradigmáticas são 

influenciadoras do modo pelo qual os estágios se concretizam, por outro lado, a 

formação docente tem tratado a Prática de Ensino sob a influência de cada 

momento histórico da sociedade brasileira.  

 

 

 



  

2.2. A Prática de Ensino nas décadas de 70, 80 e 90 

 

Para Marcondes (2001), o entendimento histórico-social da 

profissão docente, bem como a função social que é atribuída à educação 

escolar acabam por configurar diferentes sentidos atribuídos à Prática de 

Ensino em sua relação com a formação de professores/as: aplicação de 

modelos, na década de 70, articuladora do político e do pedagógico na década 

de 80, fomentadora do/a professor/a reflexivo/a na década de 90.  

De maneira geral, observamos que a preocupação com a Prática 

de Ensino, de algum modo, esteve presente nos cursos de formação desde a 

década de 30 do século passado (Pereira, 1996). Entretanto, no limite dos 

objetivos a que nos propusemos atingir com esta pesquisa, tomaremos as três 

últimas décadas do século que passou, para a compreensão da Prática de 

Ensino no atual contexto da formação docente. 

Na década de 70, a pesquisa sobre formação docente sofreu 

influência da teoria do capital humano (Marcondes, 2001). Acreditava-se que 

os/as professores/as não estavam adequadamente preparados/as para 

responder às novas exigências postas pelo acelerado desenvolvimento 

econômico pelo qual passava a nação brasileira.  

Os programas de formação de professores/as precisavam passar 

por um intenso aperfeiçoamento, cuja ênfase estava no planejamento, na 

formulação de objetivos e na preparação de planos de avaliação. A Prática de 

Ensino, nesse contexto, seria o momento do curso em que os alunos-mestres 

fariam a aplicação de novos métodos de ensino (Marcondes, 2001: 98). Para 

Silva, (...) a Prática de Ensino tem como paradigma e fundamento básico [na 



  

década de 70] a psicologia, com ênfase na abordagem comportamentalista 

Skineriana, cujo viés instumenal-tecnicista ganha força total (2000:188). O 

lócus onde o practicum se realizava era basicamente as escolas de aplicação, 

posto que as escolas da comunidade, por apresentarem deficiências na 

qualidade de ensino, não seriam modelos onde o/a futuro/a docente pudesse 

adquirir competências e habilidades para ensinar.  

Concebidas como escolas experimentais as escolas de aplicação 

punham a ênfase nos aspectos metodológicos, cuja base era a abordagem 

psicológica, em que aprender o conteúdo não era objetivo principal, e sim 

aprender a observar, fazer pesquisa, aprender a aprender (Marconde, 2001).  

A tendência elitista das escolas de aplicação, no final dos anos 

70, passou a ser alvo de críticas, o que demandava um enfoque mais 

democrático. Na década de 80, época de efervescência política na sociedade 

brasileira, em busca do restabelecimento da democracia, a pesquisa sobre a 

formação de professores/as, tendo como influência as teorias sociológicas e os 

enfoques antropológicos, passaram a focar atenção na função social da 

unidade escolar e na perspectiva de formação cidadã discente. Neste contexto, 

emergem estudos influenciados por teorias reprodutivistas, pesquisas 

desenvolvidas pelo grupo conhecido como pedagogia crítico social dos 

conteúdos (Mello, 1982; Libâneo, 1985) e uma outra corrente investigativa 

intitulada educação popular (Freire, 1976, 1980; Brandão, 1982). 

Sob a influência das teorias reprodutivistas, essas pesquisas 

davam ênfase ao papel da escola como ambiente reprodutor de desigualdades 

sociais. Neste sentido, o entendimento era de que as instituições escolares não 

poderiam contribuir em quase nada – ou nada – para transformar a sociedade. 



  

Em conseqüência, a Prática de Ensino não era considerada assunto 

importante. 

Aos poucos, essa visão em relação à escola foi sendo superada. 

Isso, em parte, explica-se pelo novo cenário político advindo em meados da 

década de 80, com o fim do regime militar. Competência profissional e 

compromisso político emergem como necessidade premente da formação 

docente. O/a professor/a deveria saber articular, na mesma proposta, o político 

e o pedagógico (Mello, 1982; Libâneo, 1985).  

Na perspectiva da educação popular (Freire, 1976, 1980; 

Brandão, 1982), a ênfase estava no diálogo entre professor/a e estudante 

como aspecto central da educação. A relação docente/discente era o centro da 

pedagogia dialógica, não-diretiva, cuja presença docente não intimidava, mas 

era traduzida num estar-vigilante, a fim de que o discente (o grupo) tivesse 

assegurado o direito de se colocar. Neste contexto, a Prática de Ensino 

assume uma nova perspectiva, uma vez que  

os estudantes-professores seriam encorajados a colaborar, além 
dos estágios regulares em escolas da comunidade, em 
experiências extra-curriculares como ensinar a alunos jovens e 
adultos analfabetos, a desenvolver experiências educacionais 
alternativas em favelas e zonas pobres, ligadas a associações de 
moradores e escolas comunitárias” (Marcondes, 2001: 101). 
 

Essa nova perspectiva de Prática de Ensino encontra, portanto, 

sua inspiração na pedagogia libertadora. Nesse contexto, no ano de 1987, foi 

realizado o IV Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino7, em Recife, 

cujo propósito era discutir o trabalho pedagógico em uma perspectiva da 

educação transformadora, nas suas interfaces, como forma de contribuir para 
                                                 
7 Na realidade, era o primeiro encontro reunindo Didática e Prática de Ensino, recebendo a 
denominação de IV ENDIPE porque houvera três encontros separados de cada área cognitiva, 
conforme esclarece coordenadora do evento, Aida Maria Monteiro Silva (Silva, 2000). 



  

uma melhor articulação entre essas áreas do conhecimento e na qualidade da 

educação (Silva, 2000:190). 

Na década de 90, o desafio premente era o impacto da 

globalização, refletido na pressão econômica mundial, que exigia a 

modernização da educação e da formação de professores/as. O 

estabelecimento de parâmetros curriculares nacionais e a implementação de 

um sistema nacional de avaliação são reflexos da resposta oficial às exigências 

da globalização. 

A crença dominante – dos técnicos do MEC – era que a mudança 

no currículo garantiria a transformação educacional. A escola, portanto, era tida 

como a responsável direta pelo insucesso de suas ações no processo de 

ensino-aprendizagem – fracasso escolar. Essa visão logo encontra críticas, que 

apontam como causas do fracasso escolar fatores externos à escola, como a 

situação de desigualdade econômico-social. A Prática de Ensino é vista na 

perspectiva de favorecer o desenvolvimento de um/a professor/a que saiba 

implementar os parâmetros curriculares esboçados em nível nacional. Por 

outro lado, vemos também diversos trabalhos sobre Prática de Ensino tendo 

como referencial teórico o conceito de professor reflexivo e de prática reflexiva 

(Lima, 1995; Monteiro, 2000; Schnetzler, 2002; Brito, 2004). 

Portanto, a partir da década de 90 a pesquisa e os estudos sobre 

a Prática de Ensino se intensificaram, conforme veremos a seguir. 

 

 

 

 



  

2.3. Configuração da Prática de Ensino na atualidade 
 

 
No momento atual, o lugar da Prática de Ensino na formação 

docente passa por profundas modificações. A primeira diz respeito à distinção 

que a lei faz entre a Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado como dois 

componentes curriculares. Nos documentos oficiais, a Prática de Ensino passa 

a ser entendida como articuladora de todo o processo formativo docente, como 

reflexão sobre a atividade profissional, conforme define o Parecer CNE/CP n° 

9/2001, ou seja, 

Uma concepção de prática mais como componente curricular 
implica vê-la como uma dimensão do conhecimento que tanto está 
presente nos cursos de formação, nos momentos em que se 
trabalha na reflexão sobre a atividade profissional, como durante o 
estágio, nos momentos em que se exercita a atividade profissional. 
(2001: 23) 

 

Portanto, a Prática de Ensino tem a finalidade de promover a 

articulação das diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar 

(Resolução CNE/CP n° 2/2002, Art. 13).  

Esse entendimento de Prática de Ensino, presente na legislação, 

expressa a necessidade de superação do aspecto dualista presente no divórcio 

entre teoria e prática, que vem perpassando os cursos de formação, como 

mostra Soares: 

A Prática de Ensino seria o momento privilegiado de vivenciar o 
movimento dialético: prática-teoria-prática. Entendo a Prática de 
Ensino como o momento em que o aluno observa (...) e vive a 
prática pedagógica, ao mesmo tempo em que se distancia dela 
para sobre ela refletir, e volta a ela para inová-la e transformá-la. 
(1983: 52). 
 

Assim, Soares (1983) mostra o que, no final da década de 90, 

viria a ser uma concepção recorrente sobre a Prática de Ensino. Outrossim, 

encontramos na perspectiva do autor uma ruptura com o modelo tradicional 



  

desse componente curricular, sustentado no tripé observação, participação e 

regência. A ênfase é colocada na necessidade dos/as discentes-professores/as 

exercitarem-se numa postura reflexiva em que a Prática de Ensino deixa de ser 

entendida como reprodução de modelos, procedimento que vinha marcando as 

ações dos/as discentes nesta disciplina, para ser concebida como estratégia de 

reflexão sobre a ação, com vistas à intervenção.  

Um outro aspecto a ser destacado é a flexibilidade das atividades 

que se desenvolvem no âmbito da Prática de Ensino, enquanto trabalho 

reflexivo que transcende o âmbito da sala de aula, estendendo-se não só para 

o conjunto do ambiente da escola e da própria educação escolar, como 

também para instituições educacionais não escolares, como posto na LDB n° 

9.394/96, quando coloca que 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
(Titulo I, art. 1°). 

 

Desta forma, o lugar para realização das atividades de Prática de 

Ensino é ampliado, possibilitando maior abrangência da área do exercício pré-

profissional docente. 

Nos termos formais, de acordo com o Parecer CNE/CP n° 

28/2001, o Estágio Supervisionado é entendido como 

o tempo de aprendizagem que, através de um período de 
permanência, alguém se demora em algum lugar ou ofício para 
aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma 
profissão ou ofício. Assim o estágio curricular supervisionado 
supõe uma relação pedagógica entre alguém que já é um 
profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho 
e um aluno estagiário. Por isso é que este momento se chama 
estágio curricular supervisionado. (2001: 7). 
 



  

Nesse entendimento, o Estágio requer a definição do ambiente 

institucional de trabalho onde o/a discente-professor/a passa a praticar a futura 

profissão. Portanto, requer uma co-responsabilidade formativa, que envolve a 

instituição formadora e a escola campo de estágio, ou outro ambiente 

institucional. A escolha desse ambiente é ainda um desafio a ser enfrentado, 

posto que nem sempre instituições escolares ou não escolares se reconhecem 

partícipes do processo formativo docente (Pimenta, 2001). 

Uma outra modificação diz respeito à carga horária, antes, de 

acordo com a LDB n° 9.394/96, de 300 horas. A partir da vigência da 

Resolução do CNE/CP n° 2 de 19 de fevereiro de 2002, que instituiu a duração 

e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação 

de professores da Educação Básica em nível superior, a Prática de Ensino e o 

Estágio Supervisionado passaram a ter 400 horas cada um, totalizando 800 

horas.  

Esse acréscimo da carga horária deu-se sob o argumento de 

qualidade da formação docente e superação da dicotomia entre teoria e 

prática. Assim, passamos, em pouco tempo, de uma carga horária de 120 

horas para 800 horas em 2002.  

Porém, além da dimensão quantitativa, não se pode perder de 

vista outras questões que envolvem a Prática de Ensino na formação docente 

para a evolução da dimensão qualitativa. Entre elas está 

- o fato de que, entre os/as docentes, formadores/as de professores/as, não se 

tem avançado muito no trabalho interdisciplinar (Pimenta, 2001);  



  

- a necessidade premente de um maior senso de coletividade entre o corpo 

docente, com a formação de grupos de trabalho, por campo de conhecimento 

ou área de ensino (Santiago e Batista Neto, 2000); 

- a aproximação do campo de formação docente e do campo do exercício 

profissional (Santiago e Batista Neto, 2000); 

- a ausência de um trabalho interdisciplinar, colocando a responsabilidade em 

articular teoria e prática sob a incumbência dos/as docentes de Prática de 

Ensino; 

- o grande número de discentes a serem acompanhados e a expressiva 

quantidade de escolas a serem visitadas, dificultando um acompanhamento 

sistematizado por parte dos/as docentes (Pimenta, 2001); 

- a falta de uma maior integração entre a Instituição Formadora e as Escolas 

Campo de Estágio, fincando, muitas vezes, resumida a um contrato formal 

(Pimenta, 2001); 

- a necessidade de ressignificar e até mesmo superar os três momentos que 

marcam as atividades de Prática de Ensino8. 

Monteiro (2000) prefere falar da necessidade de uma 

ressignificação no desenvolvimento das três atividades de estágio: a 

observação como meio pelo qual os/as estagiários9, através de períodos 

longos, aproximam-se, envolvem-se e buscam compreender a cultura escolar – 

sala de aula e para além dela – e seu entorno; co-participação, em que os/as 

licenciandos/as são concebidos/as como co-autores/as, e não reprodutores/as, 

                                                 
8 Esse três momentos dizem respeito à observação, participação e regência. 
9 Os/as estagiários/as são denominados/as, na literatura, de diferentes modos: licenciandos 
(Monteiro, 2000), futuros professores (Almeida, 1993; Schnetzler, 2002), alunos-mestres 
(Almeida, 1993; Gómez, 1995), professores-alunos (Pimenta e Lima, 2004) estudantes 
estagiários (Pontuschka, 1991), aprendizes de educador (Freire, 1996). Neste trabalho, 
denominaremos os/as estagiários/as de discentes-professores/as. 



  

das atividades vivenciadas em sala de aula e na escola; regência, enquanto 

vivência responsável e autônoma das etapas de planejamento, realização e 

avaliação da prática pedagógica. 

O acréscimo de carga horária para a Prática de Ensino e para o 

Estágio Supervisionado favorece a vivência, ressignificada, do processo de 

observação, participação e regência, na medida em que permite que a 

observação se dê em períodos longos, os/as discentes-professores/as co-

participam das atividades de sala de aula e vivenciem responsavelmente a 

prática pedagógica em suas diversas etapas. 

Também sofreu modificação a dinâmica, pois a Prática de Ensino 

e o Estágio Supervisionado passaram a ter um caráter processual na formação, 

isto é, passaram a ser orientados para uma vivência ao longo do curso, 

definindo que a Prática de Ensino aconteça ao longo de todo o período 

formativo e o Estágio Curricular Supervisionado, a partir do início da segunda 

metade do curso. 

Essas modificações foram provocadas pelas pesquisas que vêm 

denunciando a dicotomia entre teoria e prática presente nos cursos de 

formação docente e anunciando caminhos que visam superar essa visão 

dicotômica (Schon, 1995; Gómes, 1995; Monteiro, 2000; Tardif, 2002; Santiago 

e Batista Neto, 2000), como também por força da legislação10.  

Para Santiago e Batista Neto (2000) a Prática de Ensino é 

tomada como componente curricular estruturador da formação docente. 

Concebem-na numa perspectiva de trabalho coletivo, interdisciplinar e 

investigativo, cujos princípios norteadores são: a centralidade na formação 
                                                 
10 Parecer CNE/CP 9/2001; Parecer CNE/CP 28/2001; Resolução CNE/CP 1/2002 e Resolução 
CNE/CP 2/2002. 



  

profissional do docente, a aproximação entre os espaços de formação e de 

exercício profissional e a Prática de Ensino como processo de investigação 

pedagógica11. 

Gómez, por sua vez, propõe a prática como eixo do currículo da 

formação do/a professor/a. Para ele,  

No modelo de formação de professores como artistas reflexivos, a 
prática adquire o papel central de todo o currículo, assumindo-se 
como o lugar de aprendizagem e de construção do pensamento 
prático do professor. A prática encontra-se sempre num equilíbrio 
difícil e instável entre a realidade e a simulação: por um lado, deve 
representar a realidade da aula, com as suas características de 
incerteza, singularidade, complexidade e conflito; por outro, deve 
proteger o aluno-mestre das pressões e riscos da aula real, que 
excedem a sua capacidade de assimilação e acção racional. Em 
resumo, deve ser um espaço real onde o aluno-mestre observa, 
actua e reflecte sem a inteira responsabilidade do prático sobre os 
efeitos geralmente irreversíveis das suas acções. (1995: 110-
111)12. 

 

Schnetzler (2002), ao analisar a Prática de Ensino nas ciências 

naturais, aponta, como um dos desafios à formação docente, o fato de as 

disciplinas de conteúdo específicos caminharem desarticuladas das disciplinas 

de conteúdo pedagógico e vice-versa. Um outro desafio apontado pela autora é 

o distanciamento entre teoria e prática, presente no processo formativo 

docente, concebendo o/a professor/a como técnico. Ela propõe a superação do 

paradigma pautado na racionalidade técnica pela implementação do paradigma 

da racionalidade prática13.  

Neste paradigma da racionalidade prática, Prática de Ensino é 

tomada como um processo de investigação. Para Gomes a prática é uma 

actividade criativa, que não pode considerar-se exclusivamente uma actividade 

                                                 
11 Essa concepção vem subsidiando a Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado na 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, lócus dessa investigação. 
12 Grifos do autor. 
13 A esse respeito ver também Sacristán (2002). 



  

técnica de aplicação de produções externas (1995:112). Não se trata de uma 

supervalorização da prática, mas se busca uma relação de complementaridade 

entre teoria e prática numa visão de unidade (Candau e Lelis, 2002). 

No âmbito da racionalidade prática, o/a professor/a posiciona-se, 

através de uma atitude de análise, produção e criação, a respeito da sua ação 

no interior da própria prática, o que nega a relação de neutralidade com a 

prática, postulado da racionalidade técnica. Através da observação e análise, 

num processo de vivência e interação profissional com a prática, o/a 

professor/a obtém conhecimento dessa prática (Schon, 1992). 

A Prática de Ensino, seguindo o paradigma da racionalidade 

prática, desenvolve-se de forma a proporcionar aos/às discentes-

professores/as a interação com as concretas situações de ensino, a fim de que 

possa fazer uma leitura crítica da realidade educacional e escolar.  

Em resumo, na história da formação docente, passamos de uma 

concepção de Prática de Ensino intimamente relacionada a uma concepção de 

observação de modelos e de campo de aplicação de teorias para uma 

concepção de Prática de Ensino voltada para a observação, análise e reflexão, 

tendo como pressuposto a educação como uma prática contextualizada, sobre 

situações de ensino. 

Portanto, a concepção de Prática de Ensino como complementar 

ou mesmo suplementar à formação docente, situada no final do curso, foi 

sendo superada mais como imperativo pedagógico do que imperativo legal. À 

racionalidade técnica, paradigma que vinha sustentando a formação docente, 

contrapõe-se, como vimos, um outro tipo de racionalidade, a prática, o que 



  

ocasionou uma nova concepção de Prática de Ensino, repensando inclusive 

suas funções como componente curricular.  

A Prática de Ensino, com base no parâmetro da racionalidade 

prática, na formação docente, é entendida como estratégia privilegiada para:  

- superar a dicotomia entre teoria e prática presente nos cursos de formação 

(Candau e Lelis 2002; Pimenta, 2001; Monteiro, 2000; Santiago e Batista Neto, 

2000); 

- articular os diferentes saberes docentes, sendo essa articulação um dos 

requisitos para a construção de saberes (Cavalcanti, 2003; Monteiro, 2000; ). 

- articular a formação docente (Santiago e Batista Neto, 2002); 

- contribuir para o desenvolvimento da capacidade do/a discente-professor/a de 

pensar teoricamente sua prática, “professor-reflexivo” (Monteiro, 2000; 

Schnetzler, 2002); 

- transformar o discente–professor/a em pesquisador/a da sua própria prática 

(Fazenda, 1991; Berbel, 2004; Fiorentini, 2004; Marcondes, 2001; Santiago e 

Batista Neto, 2000); 

Apesar da crítica feita por Almeida, quando diz que “as propostas 

dos educadores ainda situam-se a nível puramente teórico, principalmente 

através de denúncias de uma situação concreta, do que propriamente de um 

encaminhamento de soluções a curto prazo” (1993: 9), nesses autores e 

autoras vemos um esforço no sentido de, mais que denunciar as lacunas 

presentes na formação docente quanto à concepção de Prática de Ensino, 

anunciar e propor vivências de novos processos de Prática de Ensino. 

Analisemos as diversas possibilidades sob as quais a Prática de 

Ensino vem sendo concebida e proposta.  



  

- Prática de Ensino como superadora da dissociação entre teoria e prática 

 

No que diz respeito à Prática de Ensino, objeto de nossa 

investigação, o Parecer CNE/CP n° 115, de 10 de agosto de1999, assinalando 

a importância da vivência de um currículo para a formação docente que integre 

teoria e prática, conforme rege o artigo 61 da LDB/96, assim se pronuncia: 

(...) a prática de ensino perpasse toda a formação profissional, 
tendo como referência básica tanto a proposta pedagógica da 
escola na qual o futuro docente é supervisionado e os conteúdos a 
serem ensinados, como as políticas educacionais formuladas 
localmente e para o País. A prática de ensino deverá, assim, 
proporcionar ao aluno, além da vivência em sala de aula, o contato 
com a dinâmica escolar, nos seus mais diferentes aspectos: 
gestão, relacionamento com alunos, entre pares, com a 
comunidade e com a família, e com o debate social mais amplo 
sobre educação. 
 

Essa concepção de Prática de Ensino articula-se com a 

perspectiva defendida por estudiosos e estudiosas da área (Candau e Lelis 

2002; Pimenta, 2001; Monteiro, 2000; Santiago e Batista Neto, 2000) que vêm 

sinalizando para a necessária articulação entre teoria e prática na formação 

docente e, particularmente, apontam a Prática de Ensino como elemento 

importante dessa articulação e mediadora entre os ambientes institucionais. 

Teorias invocadas no vácuo para serem aplicadas na realidade 

sem que sejam questionadas, interpretadas e modificadas constituem-se numa 

concepção tradicional, reducionista da relação teoria e prática, o que Candau e 

Lelis (2002), ao fazerem um exame histórico dessa relação, caracterizam de 

visão dicotômica. Essa visão pode ser, segundo essas autoras, dissociativa, 

em sua expressão mais radical, e associativa. Em ambas as formas, porém, há 

uma primazia da teoria em relação à prática, esta última tendo que se 

conformar à primeira. As autoras se colocam contrárias a essa visão 



  

dicotômica, defendendo a visão de unidade entre teoria e prática. Para elas, tal 

unidade não significa identidade, mas relação simultânea e recíproca de 

autonomia e dependência14.  

A Prática de Ensino, numa perspectiva que visa superar a 

dissociação entre teoria e prática, caracteriza-se como uma atividade que é, ao 

mesmo tempo, prática e teórica. Prática enquanto subordinada a uma 

instituição (escolar), que tem uma cultura própria, com finalidades definidas. 

Teórica posto ser uma atividade que busca conhecer, fundamentar, dialogar e 

intervir na realidade. Concebemos, portanto esse componente curricular como 

uma ação reflexiva que envolve prática e teoria como dois aspectos 

indissociáveis. Seguindo essa compreensão dialética, afirmam Alves e Garcia: 

A teoria será permanentemente confrontada com o concreto 
social/escolar, e este será olhado a partir da teoria, recuperando-
se a unidade dialética teoria-prática. Mas apreender o real exige 
mais do que o olhar da Filosofia, Sociologia, Psicologia ou 
Antropologia. Exige a articulação das diferentes áreas do 
conhecimento na interdisciplinaridade, redefinindo método e 
categorias. (2002: 77). 
 

A Prática de Ensino ganha relevância nesse entendimento, posto 

ser oportunidade do/a discente-professsor/a, em suas idas às Escolas Campo 

de Estágio, confrontarem-se com esse concreto social/escolar, olhando-o com 

os fundamentos teóricos, ao passo que esses fundamentos vão sendo 

reescritos com a análise e reflexão das questões do real.  

                                                 
14 Vasquez, por sua vez, considera teoria e prática como componentes indissociáveis da 
“práxis”, que é caracterizada como “atividade teórico-prática, ou seja, tem um lado ideal, 
teórico, e um lado material, propriamente prático, com a particularidade de que só 
artificialmente, por um processo de abstração, podemos separar, isolar um do outro” 
(1977:241). Prática não é praticismo. Prática, na perspectiva de Vazquez, é relação teoria-
prática. 
 



  

Por isso, para Pimenta (2001), não basta somente afirmar a 

indissociabilidade entre teoria e prática. Faz-se necessário trabalhar o conceito 

de práxis e, ainda mais, colocar em execução essa indissociablidade. Enquanto  

Tardif (2002) assume o postulado de que os/as professores/as são atores 

competentes, sujeitos ativos e não aplicadores de teorias. Para esse autor, a 

relação teoria e prática, tomada em sua concepção tradicional, em que o saber 

está de um lado só, o da teoria, além de ser reducionista, é também contrária à 

realidade: (...) sabemos que aquilo que chamamos de ‘teoria’, de ‘saber’ ou de 

‘conhecimento’ só existe através de um sistema de práticas e de atores que as 

produzem e as assumem (2000: 234).  

Neste sentido, os/as discente-professores/as, durante as 

atividades de Prática de Ensino, vão, ao mesmo tempo, construindo saberes e 

se aperfeiçoando nessa construção, contribuindo para o desenvolvimento de 

sua capacidade enquanto profissionais. 

 

- A Prática de Ensino como articuladora dos diferentes saberes docentes 

 

Muitas pesquisas foram e vêm sendo desenvolvidas no âmbito da 

formação docente, trazendo a questão dos saberes docentes, dando ênfase 

aos saberes experienciais15, isto é, aqueles que são construídos pelos/as 

professores/as na prática pedagógica. São pesquisas que rompem com a 

concepção que considera o/a professor/a como um/a transmissor/a de saberes 

e defendem a construção do conhecimento como sendo uma prática também 

realizada pelos/as docentes. Para Tardif (2000,2002), os saberes docentes são 

                                                 
15 A esse respeito, ver as pesquisas de Silva, 2000; Torres, 2003; Guimarães, 2004. 



  

plurais e heterogêneos, posto que são formados por um amálgama de saberes 

profissionais, disciplinares, curriculares e da experiência. Tardif identifica os 

saberes experenciais como  

o conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no 
âmbito da prática da profissão docente e que não provêm das 
instituições de formação nem dos currículos (2000: 48). 
 

Esses saberes são o núcleo vital do saber docente, a partir dos 

quais o/a professor/a deixa sua condição de transmissor – relação de 

exterioridade – para a de construtor/a de saberes – relação de interioridade. 

Sendo os saberes docentes heterogêneos e plurais, e, ainda, 

flexíveis e integrados (Cavalcanti,2003), a Prática de Ensino pode vir a se 

constituir numa estratégia para o exercício crítico-reflexivo, em que os 

diferentes saberes são articulados, seja para a elaboração das atividades de 

ensino/aprendizagem, seja para a sua avaliação, ou para a crítica do que foi 

realizado (Monteiro, 2000). 

Para Pimenta (1999), os saberes da docência são classificados 

no tripé que contempla os saberes da experiência, os saberes científicos e os 

saberes pedagógicos. Para a autora, esses saberes são tomados na formação 

docente de forma fragmentada. A fim de superar essa fragmentação, em busca 

de uma ressignificação de saberes, ela propõe que se tome a prática social 

como ponto de partida e de chegada da formação docente, ou seja, o futuro 

profissional não pode constituir seu saber-fazer senão a partir de seu próprio 

fazer. (1999: 26) 

Neste sentido, a Prática de Ensino é um momento oportuno para 

superar essa fragmentação, em que os diversos saberes docentes vão sendo 

construídos e reconstruídos na dinâmica reflexão-ação-reflexão. 



  

As atividades de Prática de Ensino, através de um registro 

sistemático das experiências, constituem-se um momento tanto para se 

elaborar teoria quanto para revigorar novas práticas, ou seja, lugar da relação 

de unidade entre conhecimentos teóricos e o trabalho concreto, deixando de 

ser um mecanismo de ajuste para solucionar o problema de desarticulação 

teórico-prática presente na formação docente.  

Neste sentido, podemos falar da Prática de Ensino como 

articuladora da formação docente. 

 

- A Prática de Ensino como articuladora da formação docente  

 

Os cursos de licenciatura, em sua maioria, trazem no currículo 

dois grupos de disciplinas que caminham paralelos: as disciplinas de conteúdos 

específicos e as disciplinas pedagógicas. Gauthier (1998) propõe, como 

superação dessa dicotomia disciplinar, uma formação de professores/as tendo 

por base uma concepção de um ofício feito de diferentes saberes. Segundo 

ele,  

(...) de fato, é muito mais pertinente conceber o ensino como a 
mobilização de vários saberes que formam uma espécie de 
reservatório no qual o professor se abastece para responder a 
exigências específicas de sua situação concreta de ensino. (1998: 
28). 
 

Nessa concepção, a Prática de Ensino passa a ser vista como 

uma oportunidade para que os diferentes saberes docentes sejam articulados 

(Cavalcanti, 2003). É nessa direção que Santiago e Batista Neto (2000) 

propõem a Prática de Ensino como eixo estruturador da formação docente. 

Para esses autores, a Prática de Ensino é um trabalho coletivo e 



  

interdisciplinar, o que significa dizer que exige a participação tanto dos/as 

docentes que trabalham com as disciplinas de conteúdos específicos quanto 

dos/as que lidam com as disciplinas de conteúdo pedagógico, assim como a 

articulação entre aqueles/as que trabalham com os saberes da formação e 

aqueles/as que lidam com os saberes da experiência. Para que esse diálogo se 

estabeleça entre os dois campos disciplinares na formação docente, os autores 

consideram que são necessárias medidas de ordem administrativa, pedagógica 

e metodológica, dentre as quais estão: 

- a exigência de re-organização da estrutura curricular do(s) 
curso(s) de modo que sejam aproximados os componentes 
curriculares e o olhar para a instituição escolar, 
fundamentando a observação-discussão e análise a partir do 
corpo teórico do curso de formação de professores”; 
 
- necessidade de formação de grupos de trabalhos ou 
equipes de professores, por campo de conhecimento ou 
área de ensino (...); 
 
- o trato à Prática de Ensino, enquanto componente 
curricular na organização curricular como tempo de 
formação, com visibilidade na organização da carga horária 
dos cursos e das instituições, evitando atitudes 
espontaneístas e secundarização desse conteúdo formado e 
de intervenção pedagógica (...). (2000: 7).  

 

Essas medidas que visam proporcionar um diálogo interdisciplinar 

viriam a evitar tanto o trabalho fragmentado no interior do curso de formação 

como a separação entre disciplinas teóricas e disciplinas práticas, condição 

necessária para a formação de um/a professor/as crítico-reflexivo. 

 

 

 

  



  

- A Prática de Ensino como fomentadora da formação do/a professor/a 

crítico-reflexivo/a 

 

Há uma consensualidade no seio da discussão em torno da 

formação docente, e nela o lugar da Prática de Ensino, quanto à contribuição 

para a formação do/a professor/a reflexivo/a, como aquele/a que toma decisões 

e emite juízos reflexivos acerca da ação docente que realiza. 

Formar o/a professor/a crítico-reflexivo tornou-se o centro das 

discussões nos últimos anos (Freire, 1996; Nóvoa, 1995; Schon, 1995; Gómez, 

1995; Zeichner, 1995), em particular no final do século passado e início deste, 

ou seja, o/a professor/a deve ser competente para a emissão de juízos 

reflexivos sobre a ação pedagógica que realiza, seja em seu aspecto lato, no 

cotidiano da instituição escolar, seja em sentido restrito, no espaço da sala de 

aula. 

Nesta perspectiva, é necessário que ele/a tenha gosto pelo 

estudo e busque a atualização teórico-pedagógica. É esse gosto pelo estudo, 

pelo conhecimento, pela ação crítico-reflexiva que supera, conforme Freire 

(1996), a curiosidade ingênua e faz com que o/a docente torne-se 

epistemologicamente curioso/a. Segundo ele, a curiosidade ingênua está 

associada ao saber do senso comum, enquanto a curiosidade epistemológica é 

aquela que se aproxima do objeto cognoscível criticizando-o, embora ambas 

tenham a mesma essência. 

Essa perspectiva de formação docente centrada na idéia do 

professor/a reflexivo pode ser entendida como uma reação ao modelo da 

racionalidade técnica para a formação de professores/as e, por conseqüência, 



  

ao predomínio da condução unilateral da investigação educativa por parte das 

universidades (Schnetzler, 2002). 

Freire contribui com essa concepção ao afirmar 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. (1996:44-45). 
 

Neste sentido, é fundamental que a formação docente seja 

fundada em situações que oportunizem a reflexão sobre a prática. 

A reflexão-na-ação mereceu críticas e esclarecimentos. Gómez 

(1995) afirma que a reflexão não se trata de um processo psicológico 

individual, que pode ser estudado independente do conteúdo, do contexto e 

das interações. Pelo contrário, a reflexão implica a imersão consciente do 

homem no mundo da sua experiência, um mundo carregado de conotações, 

valores, intercâmbios simbólicos, correspondências afectivas, interesses 

sociais e cenários políticos (1995:103). 

Contreras (2002), por sua vez, ao analisar a questão do docente 

como profissional reflexivo, aponta o fato de que houve mais uma difusão do 

termo reflexão do que uma concepção concreta sobre a mesma. Para esse 

autor, a reflexão no seio da epistemologia da prática, enquanto reflexão-na-

ação, carece de uma contextualização histórico-crítica da ação docente, ou 

seja, levar em consideração as condições históricas e sociais em que se 

formaram nossos modos de entender e valorizar a prática educativa. 

A reflexão e a Prática de Ensino também são tomadas por 

Monteiro, que enfatiza o trabalho do/a professor/a na perspectiva reflexiva: 

 



  

É necessário que os professores de Prática de Ensino e os 
supervisores do estágio fiquem atentos pra aproveitar essa 
oportunidade e possibilitar aos licenciandos viver com intensidade 
esse momento de descentração, para realização de reflexões 
críticas sobre as ações desenvolvidas, na perspectiva do professor 
reflexivo, proposta por Schon. (2000: 141). 

 

A Prática de Ensino, portanto, constitui-se numa oportunidade 

para os/as discentes-professores/as exercitarem a reflexão, superando a 

dicotomia teoria e prática. Segundo Freire a reflexão crítica sobre a prática se 

torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir 

virando blablablá e a prática, ativismo (Freire: 1996: 24). 

Assim sendo, a reflexão é entendida como um pensamento e 

ação que se dão dentro de um contexto real em que se está inserido/a, 

contexto que, por sua vez, está permeado por interesses humanos, sociais, 

culturais e políticos. Reflexão, ainda, como um trabalho coletivo, que pressupõe 

relações sociais, sendo uma prática que expressa nosso poder para 

(re)construir a vida social em que estamos inseridos/as. Isso faz com que 

posturas de profissionais docentes, quando relutam e ficam inseguros no 

momento de discutir o seu trabalho, sejam superadas, oportunizando a 

produção de novos saberes.  

A conduta reflexiva de análise e de resolução de problemas por 

parte do/da professor/a são elementos importantes para que este/esta torne-se 

um professor-pesquisador. 

 

- A Prática de Ensino como fomentadora do/a professor-pesquisador/a 

  

Autores/as como Fazenda (1991), Marcondes (2001) Santiago e 

Batista Neto (2000), Berbel (2004), Fiorentini (2004) e Pimenta e Lima (2004) 



  

apontam para essa perspectiva da Prática de Ensino como fomentadora do 

professor-pesquisador, como um dos grandes desafios à formação docente.  

Segundo a epistemologia da prática, em que o/a professor/a é 

considerado/a um crítico-reflexivo da sua prática, na conduta reflexiva, aliada à 

capacidade de produzir metodicamente mecanismos e ferramentas para a 

intervenção, de explicitar seus fundamentos e de avaliar sistematicamente seus 

efeitos (Meirieu apud Paquai e Wagner, 2001: 140), está a base para o 

professor-pesquisador.  

Entretanto, para Fiorentini 

é difícil precisar quando um processo reflexivo passa a se 
configurar como investigativo. Parece existir uma fronteira fluída ou 
nebulosa entre prática reflexiva e prática investigativa. (2004:248). 
 

Porém, na verdade, não há entre o professor-reflexivo e o 

professor-pesquisador uma ruptura, mas uma continuidade, ou ainda uma 

reciprocidade. Continuidade, enquanto a reflexibilidade da prática, é um 

elemento indispensável à investigação; reciprocidade, posto que a pesquisa é 

um dos mecanismos para formar professores/as práticos reflexivos.  

Para Pimenta e Lima os conceitos de professor crítico-reflexivo e 

professor pesquisador (...) mostram sua fertilidade para a realização do estágio 

como pesquisa e para a utilização de pesquisas no estágio. (2004: 51). 

A pesquisa em Prática de Ensino aparece como uma 

possibilidade de superação de práticas burocratizadas, para alcançar 

dimensões mais produtivas, críticas e reflexivas. Portanto, a Prática de Ensino, 

enquanto fomentadora do professor-pesquisador, exige uma postura do/a 

discente-professor/a que integre estudo, investigação, reflexão e ação, num 

processo permanente de formação profissional (Berbel, 2004). Para tanto, é 



  

preciso instigar nos/as discentes-professores/as a “curiosidade” na perspectiva 

apontada por Freire: Como professor devo saber que sem a curiosidade que 

me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. 

(1996: 95). 

Enfim, a pesquisa na Prática de Ensino pode ser vista como uma 

estratégia privilegiada para que os/as discentes/professores/as desenvolvam 

posturas e habilidades de pesquisador, envolvendo temas relacionados a 

problemas educacionais, escolares e de ensino (Santiago e Batista, 2002), a 

partir de situações trazidas pelas próprias atividades desenvolvidas. Nesta 

direção, a Prática de Ensino pode vir a ser um importante instrumento de 

articulação entre a instituição formadora e o espaço de exercício profissional. 

Outrossim, a pesquisa na Prática de Ensino está dentro de uma 

dimensão maior, qual seja, a luta por uma formação de professores/as que 

valoriza o profissional docente, dando-lhe condições para o exercício de sua 

profissão, e, sobretudo, considerando-o como construtor de conhecimento. 

 

2.4. Apontando um referencial crítico à Prática de Ensino 

 

As novas orientações oficiais definidoras da formação docente 

apontam para a formação de um profissional que seja capaz de desenvolver 

uma prática autônoma, criativa e, sobretudo, crítico-reflexiva. Neste sentido, o 

papel da Prática de Ensino vem sendo ressignificado como espaço fomentador 

de encontros reflexivos, em que os/as discentes-professores/as são 

colocados/as em interações concretas de ensino para uma leitura crítica da 

realidade educacional e escolar, e iniciados na prática de pesquisa. 



  

Essa nova perspectiva, esse novo desenho da Prática de Ensino 

na formação docente encontra na pedagogia freireana elementos que lhe dão 

sustentação.  

A pedagogia crítica coloca, como um saber necessário à prática 

docente, a criticidade, cuja base é a curiosidade epistemológica (Freire, 1996). 

Na base dessa compreensão está o entendimento da pessoa humana como 

um ser eminentemente em construção. Não existe ponto final em se tratando 

da possibilidade de estarmos recriando nossa existência. Esse inacabamento, 

essa inconclusão humana, é próprio da experiência vital. Somos e nos fazemos 

na relação com os/as outros/as. Essa é a grandeza e a beleza de ser gente: 

Gosto de ser gente porque a História em que me faço com os outros e de cuja 

feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não de determinismos. 

(Freire, 1996: 58).  

Somos seres eminentemente curiosos: a curiosidade está 

presente no pescador como na pessoa pós-graduada em navegação marítima; 

no ajudante de pedreiro como no engenheiro de construção; na criança que 

olha para a lua como no astronauta que comanda uma viagem espacial. Isso 

porque, como nos mostra Freire (1996), a curiosidade é um fenômeno vital. 

Entretanto, os cientistas e os filósofos superam a ingenuidade da curiosidade 

do camponês e se tornam epistemologicamente curiosos (idem: 1996: 34). É 

essa curiosidade epistemológica fundante da criticidade que vemos como 

indispensável à formação docente 

Um outro saber necessário à prática docente, apontado pela 

pedagogia freireana, que consideramos indispensável à Prática de Ensino, é a 

compreensão de que saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 



  

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção (Freire, 1996: 

52). Essa é uma questão que hoje se tornou quase que um jargão no meio 

educacional: nos debates e embates acadêmicos, nas conversas entre 

educadores e educadoras, na linguagem oficial, entre professores/as 

progressistas ou não, todos afirmam que ensinar não é transferir 

conhecimento. Entretanto, Freire diz que 

É preciso insistir: este saber necessário ao professor – que ensinar 
não é transferir conhecimento – não apenas precisa de ser 
apreendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser – 
ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica –, mas 
também precisa ser constantemente testemunhado, vivido. (idem: 
52). 

 

Portanto, a racionalidade técnica que concebe o/a professor/a 

como transmissor/a de conhecimento vai sendo superada, na pedagogia 

crítica, não por um discurso denunciador estéril, contraditório, que encerra um 

testemunho inautêntico, mas por uma atitude existencial em que a denúncia 

faz-se muito mais pelo anúncio e vivência do novo, do que pelo discurso. A 

Prática de Ensino é um espaço possibilitador dessa vivência, ou seja, o/a 

discente-professor/a, ao passo que entende que “ensinar não é transferir 

conhecimento”, vai vivenciando esse princípio como “prático reflexivo”.  

É importante destacar, ainda, na pedagogia crítica o lugar da 

pesquisa na perspectiva freireana. Segundo Freire, 

Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu 
entender o que há de pesquisador no professor não é uma 
qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se acrescenta à de 
ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a 
busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação 
permanente, o professor se perceba e se assuma, porque 
professor, como pesquisador. (1996: 32). 

 



  

Conceber o ato de ensinar em estreita ligação com o ato de 

produzir conhecimento, para além da instrumentalização técnica do papel 

docente, leva-nos a pensar uma formação que toma a prática reflexiva como 

elemento central. Nesta direção, novamente a Prática de Ensino torna-se 

importante meio de iniciar os/as discentes-professores/as no exercício 

investigativo. A esse respeito afirmam Pimenta e Lima: 

A pesquisa no estágio, como método de formação de futuros 
professores, se traduz, de um lado, na mobilização de pesquisas 
que permitam a ampliação e análise dos contextos onde os 
estágios se realizam; por outro, e em especial, se traduz na 
possibilidade de os estagiários desenvolverem postura e 
habilidades de pesquisador a partir das situações de estágio, 
elaborando projetos que lhes permitam ao mesmo tempo 
compreender e problematizar as situações que observam. (2004: 
46). 
  

Neste sentido, os/as discentes-professores/as, exercitando-se na 

prática investigativa, entenderão o que afirmou Freire: 

o aprendiz de educador assuma que o indispensável pensar certo 
não é um presente dos deuses nem se acha nos guias de 
professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro 
do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo 
tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o 
professor formador. (1996:43). 

 

Ou seja, “pensar certo”, pensar como pesquisador/a é algo que se 

conquista a partir do esforço pessoal do/a discente-professor/a com o apoio 

dos/as formadores/as. 

Em resumo, um referencial crítico para a Prática de Ensino toma 

os/as formadores/as de professores/as, discentes-professores/as, docentes e 

demais profissionais da educação escolar, como sujeitos do conhecimento e 

construtores/as da escola, enquanto estimulados/as à curiosidade 

epistemológica e à reflexão crítica, buscando compreender os problemas 

educacionais, da formação, da profissão, da escola e do ensino. 



  

 

   

 

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III – Trilha metodológica da pesquisa: descobrindo o 

novo na Prática de Ensino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Ninguém nasce feito: é experimentando-nos no mundo que nós 

nos fazemos.  
Paulo Freire 

 

 

 

A Prática de Ensino na formação docente vem passando por um 

processo de redefinição da sua estrutura e de seu funcionamento, 

conseqüência da atual legislação da educação brasileira e dos embates 

acadêmicos. Partindo dessa constatação, nosso interesse investigativo voltou-

se para compreensão de como os/as discentes que já exercem a profissão 

docente – discentes-professores/as – vinham recepcionando o novo modelo de 

Prática de Ensino e que significado atribuíam a essa disciplina para a prática 

pedagógica. Esse objeto de pesquisa levou-nos à escolha do paradigma 

qualitativo. Desta forma, passamos a compreender melhor o que afirmam 

Ludke e André, quando dizem que (...) a natureza dos problemas é que 

determina o método, isto é, a escolha do método se faz em função do tipo de 

problema estudado (1986:15).  

O tipo de problema por nós estudado trazia: (...) uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre 

o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito (Chizzotti, 1991: 79), pressuposto 

básico da pesquisa qualitativa. De um lado, estávamos trabalhando com um 

dado objetivo – Prática de Ensino –; de outro lado, com a subjetividade dos 

sujeitos, isto é, o significado atribuído pelos/as discentes-professores/as a esse 

componente curricular da formação docente.  



  

Portanto, no processo investigativo, buscamos aprofundar o 

mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não 

perceptível e não captável em equações, medidas e estatísticas (Minayo, 

1994:22). Entretanto, essa mesma autora exclui qualquer tipo de dicotomia 

entre dados quantitativos e qualitativos, vendo-os como complementares.  

Outrossim, o nosso esforço foi o de ir cercando o objeto de nossa 

pesquisa, buscando ver o que estava para além da aparência imediata, isto é, 

a complexidade de suas oposições, de suas revelações e de seus 

ocultamentos, o que nos permitiu identificar os elementos caracterizadores da 

Prática de Ensino, conhecer as opiniões dos/as discentes-professores/as sobre 

o desenho da Prática de Ensino na formação docente e analisar as atividades 

de Prática de Ensino em sua relação com os saberes docentes, objetivos da 

investigação. 

 

3.1. Campo da investigação: a FAFICA e a Central de Estágio 

 

Para a concretização dos objetivos desta pesquisa, elegemos 

como campo da pesquisa a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Caruaru (FAFICA), localizada no interior pernambucano, na cidade conhecida 

nacionalmente como “Capital do Forró”, que além das licenciaturas em 

Ciências Sociais, História, Letras, Pedagogia e, recentemente, Filosofia16, 

oferece dois bacharelados na área de Ciências Sociais Aplicadas, 

Administração e Ciências Contábeis, e, ainda, um Curso Superior de 

                                                 
16 Essa licenciatura foi aprovada pelo MEC em junho de 2005. 



  

Tecnologia. Essa faculdade, há mais de quatro décadas vem formando 

profissionais da educação.  

Ao longo de sua história, a FAFICA, no que diz respeito às 

licenciaturas, sofreu os embates das concepções para a formação docente, 

sendo partícipe no processo de discussão e experimentação, desde os 

enfoques técnico e funcionalista, quando de sua criação, na década de 

sessenta, passando pela perspectiva crítica dos anos oitenta, até a concepção 

de professor/a como profissional crítico-reflexivo, da década de noventa, 

perspectiva essa que vem orientando as suas discussões. 

Em 1996, a FAFICA iniciou a discussão sobre a formação de 

professores/as e, no interior desta discussão, ocorreu uma série de encontros e 

seminários docentes com o objetivo de definir uma nova proposta pedagógica 

para a Prática de Ensino sob a forma de Estágio Supervisionado17. Conforme 

documento que subsidiou o primeiro encontro, o Estágio Supervisionado é 

entendido: 

como um momento de inserção do professor em formação no 
campo de exercício profissional. É, portanto, uma atividade pré-
profissional que exige o domínio e o uso dos fundamentos teórico-
práticos da educação e o domínio do saber de um campo do 
conhecimento e do saber fazer neste campo específico com os 
quais exercerá a função de ensino na escola. (Santiago, 1996: 4); 

  

Seguindo essa compreensão, a política de Prática de Ensino para 

a FAFICA está balizada nos seguintes fundamentos: 

- compreensão de que a escola, e nela a sala de aula, é o objeto 
do Estágio Supervisionado e da formação e atuação do docente; 
 
- articulação dos conteúdos dos cursos de licenciatura com as 
atividades do Estágio Supervisionado; 
 
- aproximação teoria-prática na formulação das ações e atividades 
a serem vivenciadas na escola/sala de aula; 

                                                 
17 Assim era compreendida a Prática de Ensino. 



  

 
- direção do Estágio Supervisionado como atividade de ensino, 
pesquisa e extensão; 
 
- vivência do Estágio Supervisionado como compreensão e 
intervenção na realidade escolar a partir da sala de aula. (idem: 7). 

 

Essa concepção de Estágio Supervisionado exigiu novas bases 

teóricas, organizativas e da prática pedagógica, provocando a (1) criação da 

Central de Estágio, o (2) desenvolvimento de projetos educativos e sociais em 

formas de extensão e a (3) socialização de vivências, através da Mostra de 

Estágio Supervisionado. 

 

- A Central de Estágio da Faculdade de Filosofia Ciência e Letras de 

Caruaru 

 

A FAFICA criou, no ano de 1996, a Central de Estágios (CE)18, 

para efetivar a proposta de Prática de Ensino sob a forma de Estágio 

Supervisionado 

Ligada diretamente à direção da Faculdade, a CE é formada 

pelos/as docentes das disciplinas de Prática de Ensino, pela Coordenação 

Pedagógica e pelas coordenações dos cursos das licenciaturas19. Tem um 

propósito de articular as ações desenvolvidas no âmbito da Prática de Ensino 

com o universo mais amplo, quer seja no âmbito da instituição quer seja no 

âmbito da comunidade.  

                                                 
18 A partir deste momento, todas as vezes que nos referirmos à Central de Estágio, utilizaremos 
a sigla CE. 
19 A FAFICA e a CE contam com a assessoria da professora doutora Eliete Santiago da 
Universidade Federal de Pernambuco. 



  

Uma das primeiras ações da CE foi institucionalizar o campo de 

estágio, que superou a busca individual por uma escola para a vivência das 

atividades de estágio, o que favorecia a fragmentação, o improviso e a 

burocratização das ações. 

A institucionalização do campo, além de favorecer o projeto 

institucional, proporcionou a aproximação da Faculdade com redes públicas de 

ensino, e aproximou o espaço de formação do espaço de exercício profissional, 

proporcionando momentos de planejamento e avaliação conjunta, partilhados 

entre a equipe da Central de Estágio e as Escolas Campo de Estágio, na 

tentativa de consolidar a co-responsabilidade e o auxílio mútuo em função da 

formação dos/as futuros/as educadores/as. 

Esse campo, atualmente20, é formado por quarenta e um 

municípios e oitenta e sete escolas21, com as quais a CE mantém permanente 

contato e acompanhamento, através de visitas periódicas dos/as docentes. 

A CE fora criada com os seguintes objetivos (FAFICA, 1998a: 4): 

Geral: 
  - coordenar as atividades de Estágio Supervisionado nos cursos da 

FAFICA, contribuindo para a construção coletiva da prática 
pedagógica; 

 
Específicos: 
- elaborar o planejamento anual das atividades em articulação com 
a equipe da Central de Estágio, observando os resultados das 
avaliações do ano anterior; 
 
- encaminhar os alunos às escolas campo de estágio mediante 
cadastramento prévio; 
 
- direcionar o Estágio Supervisionado nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; 
 
- sistematizar os momentos de estudos com a Equipe da Central 
de Estágio; 
 

                                                 
20 Referimo-nos ao momento de coleta dos dados (Novembro de 2004). 
21 Ver anexo n° 1. 



  

- promover maior integração entre a FAFICA, DERE22, Secretaria 
de Educação Municipal e escolas campo de estágio. 

 

A proposta da CE tem por base os princípios da discussão 

coletiva e da reflexão permanente das ações desenvolvidas no processo de 

planejamento-encaminhamento-avaliação da Prática de Ensino e de 

intervenção no processo escolar. Essas ações são as seguintes (FAFICA, 

1998a:3): 

- reunião com a Equipe de Estágio Supervisionado para: (1) 
análise dos resultados das avaliações anteriores; (2) programação 
das ações que serão desenvolvidas durante o ano letivo; 
 
- elaboração de mini-projetos contemplando as especificações de 
cada curso; 
 
- elaboração de mapas de distribuição dos alunos nas escolas 
campo de estágio; 
 
- encaminhamento oficial dos estagiários para as escolas 
indicadas; 
 
- observação, participação e intervenção nas atividades 
pedagógicas, visando à aquisição de experiência para o 
desenvolvimento profissional; 
 
- realização de pesquisas referentes ao cotidiano escolar 
(freqüência, evasão, aprovação, reprovação e suas causas); 
 
- participação nas atividades das escolas, oferecendo suporte 
técnico-pedagógico, quando necessário; 
 
- acompanhamento sistemático ao aluno no campo de estágio; 
 
- promoção de sessões de estudos com os docentes; 
 
- seleção bibliográfica para apoio aos estudos; 
 
- reuniões semestrais com diretores das Escolas Campo de 
Estágio, representantes da Gerência Regional de Ensino e 
Secretaria Municipal de Ensino; 
 
- realização de Seminários, abordando avaliação da aprendizagem 
e planejamento escolar; 
 
- mostra anual de estágio supervisionado. 

 

                                                 
22 Atualmente o Departamento Regional de Educação (DERE)  passou a ser Gerência Regional 
de Educação (GERE). 



  

Além de vir se constituindo num mecanismo de aproximação, 

conhecimento e intervenção na realidade escolar, a CE, na perspectiva da 

intervenção, também desenvolve trabalhos em espaços não-escolares, em 

formato de projetos educativos e sociais.  

 

- Projetos Educativos e Sociais em forma de extensão (EDUCOM/FAFICA)  

 

Em parceria com diversas instituições que trabalham com projetos 

comunitários populares23, a FAFICA, desde o ano de 2000, vem 

proporcionando aos/às discentes de Prática de Ensino uma experiência 

extensionista baseada na pedagogia freireana. São projetos educativos e 

sociais que têm como objetivo promover uma intervenção qualitativa na 

realidade social, através da participação ativa de estagiários dos cursos de 

formação de professores (FAFICA, 2004: 1).  

Os projetos são desenvolvidos articulados com o Programa de 

Iniciação Científica24 da Faculdade, atualmente em desenvolvimento no interior 

de quatro comunidades da cidade de Caruaru, conforme quadro n° 1: 

 

 

 

                                                 
23 Centro de Educação Popular Comunidade Viva – COMVIVA, Centro de Educação Popular 
Assunção – CEPA, Centro de Educação Popular Maria Mãe da Misericórdia, Creche Sol 
Poente. 
24 O Programa de Iniciação Científica da FAFICA tem por objetivos: “incentivar a vocação 
científica entre estudantes da Graduação, mediante a participação em projetos de pesquisa, 
valorizando a criatividade, a organização e o pensar científico; integrar os estudantes às linhas 
e às áreas de estudo e pesquisa dos/as professores/as orientadores/as que coordenam o 
Núcleo de Pesquisa da Faculdade; permitir a socialização do conhecimento entre estudantes e 
orientadores/as de diferentes áreas do saber; promover um maior conhecimento da realidade 
local, de modo a gerar formas de intervenção e compromisso social”. Cf. Edital/2005. 



  

QUADRO N° 1 
 

PROJETOS EDUCATIVOS E SOCIAIS 
 

 
COMUNIDADE 

 

 
LOCAL 

 
AÇÃO 

Centro de Educação 
Popular Assunção – 
CEPA 

Vila Pe. Inácio Educação de Jovens e 
Adultos 

Creche Sol Poente 
 Vila Pe. Inácio Educação Infantil 

Centro de Educação 
Popular Comunidade 
Viva – COMVIVA 
 

Cedro 
Ressocialização de 
crianças e adolescentes 
em situação de risco 

Centro Marista de 
Educação Popular 
 

Salgado Apoio pedagógico a 
crianças e adolescentes 

 

Para essa atividade de extensão, a FAFICA disponibiliza quinze 

estudantes-estagiários/as25. A CE participa 

mediante o acompanhamento dos professores de Prática de 
Ensino aos alunos participantes do Projeto durante o semestre 
letivo de sua atuação, encarregando-se de receber, no final de 
cada semestre, relatório da experiência interventiva (...). (FAFICA, 
2003: 13). 
 

O Programa de Iniciação Científica, por sua vez, contribui 

realizando reuniões periódicas com os estagiários que se 
inscrevem no Projeto, com a finalidade de lhes dar apoio para o 
trabalho comunitário. (idem). 
 

O Projeto Supletivo também se constitui numa atividade social 

funcionando na própria instituição formadora. Esse projeto atua em duas 

perspectivas: a primeira visa possibilitar a apropriação do conhecimento por 

                                                 
25 Neste ano de 2005, um outro projeto vem sendo implementado pela CE. Trata-se do projeto 
“Contadores de História”, realizado junto ao Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, através 
de estagiários do curso de Letras. 
 



  

parte das pessoas que se inscrevem para as provas do supletivo; a segunda 

perspectiva direciona-se ao/à discente que tem oportunidade de realizar uma 

intervenção qualitativa na realidade social, no mês de férias quando dispõe de 

mais tempo para o planejamento das aulas a serem ministradas às pessoas 

inscritas para as provas do supletivo. É realizada uma seleção dos/as 

alunos/as estagiários/as que desejam fazer parte do projeto, tendo por critérios 

período que estão cursando, disponibilidade de tempo etc. São realizadas, 

ainda, reuniões de planejamento com os/as selecionados/as, em vista da 

implementação do projeto, como também reuniões de avaliação.  

As experiências vivenciadas nas escolas campo de estágio e 

durante a efetivação dos projetos realizados em espaços não escolares são 

apresentadas durante a Mostra de Estágio da FAFICA.  

 

- Mostra de Estágio da FAFICA: espaço de socialização de experiências 

 

A Mostra de Estágio é um evento anual promovido pela Central 

de Estágio. A primeira ocorreu no ano de 1997, com a finalidade de “socializar 

as experiências vivenciadas nas Escolas Campo de Estágio da FAFICA e 

Oportunizar aos futuros estagiários, um momento de conhecer como se dá o 

exercício do Estágio Supervisionado” (FAFICA, 1998b). 

A segunda, terceira e quarta Mostras de Estágio ocorreram, 

respectivamente nos anos de 1998, 1999 e 200026, interrompidas em 2001, 

mas retomadas em 200227.  

                                                 
26 Todas elas sob a coordenação da professora Edivalda Leite Miranda. 
27 Em agosto de 2001 a professora Maria do Socorro Valois Alves assumiu a coordenação da 
CE. Neste ano não houve Mostra de Estágio. No ano de 2002, foi então realizada a quinta 



  

Nessas Mostras de Estágios são envolvidos discentes e docentes 

da instituição formadora, as escolas que recebem estagiários e as pessoas 

diretamente relacionadas aos projetos educativos e sociais.  

Não obstante a finalidade para a qual surgiu a Mostra de Estágio, 

passados alguns anos, além das experiências escolares, começaram a ser 

socializadas as vivenciadas nos projetos educativos e sociais28, como também 

houve, no evento, uma ênfase na necessidade de uma maior explicitação da 

dialogicidade entre teoria e prática, em que  

“Narrar” na perspectiva do evento, implica em explicitar o 
referencial teórico que tem auxiliado o desvelamento da prática 
realizada nas escolas campo de estágio [e noutros espaços não 
escolares], as quais são estruturadas, têm autores pedagógicos, 
tempo, espaço e ação educativa. (...) Esse entendimento permite a 
explicitação teórica da prática pedagógica pressupondo uma 
relação dialógica entre teoria e prática, levando o(a) estagiário (a) 
a ter uma atitude de observação intencional voltada para uma 
intervenção futura enquanto uma postura metodológica de estudo 
frente à realidade educativa vivenciada. (FAFICA, 2003: 14). 
 

As Mostras de Estágio acontecem num período que varia de dois 

a três dias, nos horários tarde e noite. O formato desse evento foi sendo 

modificado desde a sua primeira edição, no ano de 1997. Naquele ano, a 

socialização das experiências ocorreu através de estandes, em que eram 

apresentados os trabalhos às pessoas que os visitavam. Em 1998, segunda 

edição, além dos estandes, o evento passou a ter relatos de experiências 

dos/as estagiários/as.  

Já na última edição do evento, em 2004, além dos relatos de 

experiências pedagógicas, houve a apresentação de 31 pôsteres e, pela 

primeira vez, uma mesa redonda com os/as docentes de Prática de Ensino. 
                                                                                                                                               
edição. Em 2003, a professora Maria do Socorro Valois Alves deixou a coordenação da CE. 
Assumiu o seu lugar a professora Neide Maria Alves Valones. Também neste ano não houve a 
realização do evento. Em 2004, portanto, foi realizada a sexta edição da Mostra de Estágio. 
28 Esses projetos nasceram em meados de 2000.  



  

Durante o evento, também ocorrem palestras abordando diversas 

temáticas da formação docente29, além de momentos artístico-culturais30. 

Portanto, a FAFICA, lócus desta investigação, no mesmo ano em 

que entrou em vigência a lei n° 9.394/96, criou a Central de Estágio. Essa lei 

trazia como exigência mínima de carga horária para Prática de Ensino 300 

horas aulas31 que eram vivenciadas sob a forma de Estágio Supervisionado.  

Posteriormente, com a aprovação da Resolução n° 1 de 18 de 

fevereiro de 2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena, e da Resolução n° 2 de 19 de fevereiro de 

2002, que instituiu a duração e carga horária dos cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível 

superior, novas exigências foram postas à formação docente no que diz 

respeito à Prática de Ensino.  

A legislação fez uma distinção entre Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado de Ensino que passaram a ser dois componentes curriculares. 

O primeiro como um olhar mais amplo sobre a instituição escolar, acontecendo 

desde o início da formação. O segundo, orientado para atividades específicas 

sob a supervisão de um/a profissional experiente, ocorrendo a partir da 

segunda metade do curso. 

                                                 
29 Na segunda edição da Mostra de Estágio, por exemplo, foi convidada a Professora Eliete 
Santiago que falou sobre “O Estágio Supervisionado na Formação do Professor”. 
30 Em 1999, terceira edição do evento, apresentaram-se uma banda de música, um grupo de 
dança e um grupo Afro-brasileiro. 
31 Cf. LDB/9.394/6, Título VI, art. 65. 



  

A carga horária de Prática de Ensino também sofreu modificação 

passando de 300 horas para 400 horas. Além disso, mais 400 horas para o 

Estágio Supervisionado  

Essas exigências vieram encontrar na FAFICA uma proposta em 

desenvolvimento que se caracteriza pelos princípios da processualidade, da 

integração e da intervenção. 

O princípio da processualidade materializa-se mediante uma 

vivência da Prática de Ensino ao longo do curso, a partir do terceiro período, 

quando o discente em formação vai tendo a oportunidade de refletir, num 

processo permanente de relação teórico-prática, no cotidiano institucional 

escolar. Parte de um olhar mais amplo, a escola como organização 

historicamente estruturada, sua gestão, seu funcionamento, seu projeto político 

pedagógico, sua relação com a comunidade, até um olhar mais específico para 

a sala de aula, enquanto lugar em que ocorre, de forma sistemática e 

intencional, as situações didático-pedagógicas propícias à construção do 

conhecimento e os embates/debates entre os sujeitos da prática pedagógica. 

Com vistas a assegurar o diálogo entre as várias áreas do saber, 

evitando-se fragmentações, está o princípio da integração. Embora sendo de 

competência específica da disciplina Prática de Ensino e, nela o Estágio 

Supervisionado, garantir ao/à professor/a em formação um contato direto com 

a realidade sócio-educativa, outras disciplinas, sejam por sua natureza e por 

sua abordagem teórico-metodológica, sejam por lidar com fundamentos da 

educação, são fundamentais para que se estabeleça um trabalho em conjunto, 

interdisciplinar, cuja base é a indissociabilidade entre teoria e prática.  



  

Associado aos dois princípios anteriores, está o princípio da 

intervenção. Uma vez em contato com a realidade escolar, o/a professor/a em 

formação, através de um processo permanente de observação/reflexão, terá 

possibilidade de implementar ações interventivas de significativa importância 

para o espaço escolar e não escolar em que estão inseridos/as. A intervenção 

ocorre mediante o conhecimento da realidade, a discussão e a elaboração de 

projetos, que envolve os/as estagiários/as, o/a docente de Prática de Ensino e 

os interlocutores implicados nos projetos. 

Esses princípios vêm regendo, na FAFICA, a política de Prática 

de Ensino desde 1996. Entretanto, embora havendo hoje na legislação uma 

distinção entre Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, como dois 

componentes curriculares, nesta instituição de ensino superior, quando da 

realização desta pesquisa, a Prática de Ensino era vivenciada sob a forma de 

Estágio Supervisionado, a partir do terceiro período das licenciaturas, de um 

total de oito períodos, de tal forma que falar de Prática de Ensino, enquanto 

disciplina, implica relacioná-la com a vivência dos estágios supervisionados.  

A Prática de Ensino, portanto, inclui tanto discussões teórico-

metodológicas como as atividades desenvolvidas sob a forma de Estágio 

Supervisionado.  

A Prática de Ensino está organizada por períodos32, que têm uma 

dinâmica e temática próprias. Essa organização tem como fundamento a 

proposta apresentada por Santiago e Batista (2000). Esses autores propõem 

uma organização da Prática de Ensino na formação docente através de ciclos, 

compreendidos como unidades temáticas e abordagem didática. 
                                                 
32 A temáticas próprias de cada período, que passamos a descrever em seguida, dizem 
respeito à distribuição da carga horário de Prática de Ensino ainda com a exigência de 300 h/a.  



  

Conforme a proposta (FAFICA, 1998b), os objetivos, o 

funcionamento e os conteúdos de cada ciclo são: 

QUADRO N° 2 
ORGANIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ENSINO SOB A FORMA DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
 

CICLO OBJETIVO MODO DE 
FUNCIONAMENTO CONTEÚDOS 

1° 
CICLO 

Conhecer a 
escola como 
instituição em sua 
globalidade. 
 

Elementos conceituais, 
observações e 
seminários temáticos 
realizados sob a 
responsabilidade do 
professor de Prática e 
sob a coordenação dos 
professores das 
disciplinas de conteúdo 
pedagógico. 
 
 

- Organização escolar: 
   . instituições escolares; 
   . escola e seus profissionais; 
   . relações sociais na escola; 
   . gestão escolar. 
-Condições de exercício do 
trabalho educativo: 
   . condições materiais (físicas, 
material pedagógico, etc.); 
   . condições profissionais; 
   . formação inicial e continuada; 
   . produtividade escolar (fracasso 
e sucesso escolar); 
   . história da instituição escolar; 
   . função social da escola. 

2° 
CICLO 

Conhecer as 
relações no 
interior da sala de 
aula 
 

Elementos conceituais, 
observações e 
seminários temáticos 
orientados pelos 
professores dos 
conteúdos curriculares 
específicos e pelo 
professor de Prática de 
Ensino. 
 

- Relação entre atores 
pedagógicos: 
   . professor – aluno 
   . professor – professor 
   . aluno – aluno 
   . grupo – outros educadores 
   . professor – família do aluno 
- Organização e modo de 
funcionamento da sala de aula 
   . sala de aula do ponto de vista 
espacial e didático-pedagógico; 
   . situações básicas de ensino-
aprendizagem 
. situação avaliativa. 

3° 
CICLO 

Realizar 
intervenção 
didático-
pedagógica de 
conhecimento 
específico em 
sala de aula. 

  

4° 
CICLO 

Realizar estudo 
monográfico 
(pesquisa sobre a 
sala de aula) – 
pesquisa em 
diferentes 
campos do saber 
escolar e 
diferentes 
objetivos de 
ensino. 

  



  

 

Em síntese, a Prática de Ensino na FAFICA vem se propondo a 

ser instrumento de articulação teoria-prática, conteúdos pedagógicos 

conteúdos específicos, instituição formativa e instituição de exercício 

profissional, através de atividades de ensino, investigação e intervenção nas 

escolas campo de estágio e em espaços educativos que requeiram ação do 

profissional da educação.  

  

3.2. Os sujeitos da pesquisa: discentes-professores/as 

 

Os sujeitos desta pesquisa foram selecionados/as dentre os/as 

discentes matriculados na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Caruaru, no ano de 2004, nas licenciaturas de História, Ciências Sociais, Letras 

e Pedagogia, assim distribuídos/as: 

 

QUADRO N° 3 

DISTRIBUIÇÃO DISCENTE POR CURSO E POR TURNO 

 
DISCENTES 

 CURSOS DIURNO 
 NOTURNO 

TOTAL GERAL 

C. Sociais 25 188 213 

História 17 190 207 

Letras 40 239 279 

Pedagogia 66 411 477 

TOTAL 148 1.028 1.176 
 



  

Face ao universo de 1.176 discentes, procuramos selecionar 

aqueles/as que consideramos mais próximos da intenção da pesquisa, a partir 

dos seguintes critérios: discentes que tivessem experiência com a docência e 

estivessem inscritos nas Escolas Campo de Estágio do município de Caruaru.  

Nessa fase utilizamos como instrumento um questionário33. A 

aplicação desse questionário contou com a contribuição dos/as docentes de 

Prática de Ensino das licenciaturas de História, Ciências Sociais, Letras e 

Pedagogia, conforme mostram os quadros n° 4 e n° 534: 

QUADRO N° 4 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS/AS DOCENTES DE PRÁTICA DE ENSINO (DIURNO)  
 

PERÍODOS 
CURSOS 

QUARTO SEXTO OITAVO 

PEDAGOGIA Professora 2 Professora 5 Professora 6 

C. SOCIAIS ----------------- Professora 5 Professora 7 

LETRAS Professor 1 Professor 5 Professor 7 

HISTÓRIA ----------------- Professor 5 Professora 7 

 

Um aspecto a ser observado no quadro n° 4 é a ausência de 

docentes no quarto período de Ciências Sociais e de História. Isso acontece 

porque esses cursos vêm sendo extintos paulatinamente do turno vespertino. 

 
 

                                                 
33 Ver anexo 2. 
34 Na FAFICA, as licenciaturas estão organizadas por períodos. No primeiro semestre de cada 
ano, temos o terceiro, o quinto e o sétimo períodos. No segundo semestre, o quarto, o sexto e 
o oitavo. Foi no segundo semestre de 2004 que estávamos coletando os dados. Desta forma, 
no quadro n° 4 e no quadro n° 5 são apresentados esses períodos com seus respectivos 
docentes. 
 



  

   
QUADRO N° 5 

 
DISTRIBUIÇÃO DOS/AS DOCENTES DE PRÁTICA DE ENSINO (NOTURNO) 

 
 

PERÍODOS 
CURSOS 

QUARTO SEXTO OITAVO 

A Professora 1 Professora 1 Professora 2 
PEDAGOGIA 

B Professor 1 Professora 1 Professora 1 

C. SOCIAIS Professor 1 Professora 7 Professora 4 

LETRAS Professor 1 Professor 2 Professor 2 

HISTÓRIA Professora 3 Professor 1 Professora 4 

 

Os/as docentes foram orientados para aplicarem o questionário 

aos/às discentes que atendessem aos critérios da pesquisa. Esse questionário 

foi composto por questões fechadas e questões abertas, buscando, 

primeiramente, uma caracterização geral dos/as discentes-professores/as, 

seguida de uma incursão sobre sua formação e prática profissionais, e 

culminando com perguntas abertas a respeito da Prática de Ensino. As 

questões abertas permitiram informações úteis à feitura das entrevistas.  

A partir dos critérios estabelecidos, atingimos, com o questionário, 

oitenta e quatro discentes. Desses, setenta e dois manifestaram o desejo de 

participar da pesquisa. Mas, do total, somente vinte e um estavam exercendo a 

profissão e se encontravam cursando o oitavo período dos cursos. Assim, vinte 

e um discentes-professores/as passaram a compor o corpus da pesquisa, no 

seu início, reduzindo-se, posteriormente, a vinte, posto que uma das 

participantes, por motivos alheios ao nosso conhecimento, não continuou. 



  

Os vinte discentes-professores/as estão distribuídos no curso de 

Pedagogia (dez), de Letras (sete), de História (dois) e de Ciências Sociais 

(um), totalizando quatro homens e dezesseis mulheres.  

No que se refere à idade, quinze, dos vinte discentes-

professores/as, estão na faixa etária de vinte a trinta anos. Do conjunto, 

quatorze tinham entre seis e dezenove anos de exercício profissional e seis já 

exerciam a docência entre dois e cinco anos. 

Para conhecer a receptividade dos discentes-professores/as ao 

novo modelo de Prática de Ensino, fizemos, inicialmente, uma análise 

documental, utilizando o Regimento da FAFICA (2005), o Projeto Pedagógico 

da Central de Estágio (1998), e outros textos da Central de Estágio, que 

subsidiaram a discussão sobre a Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado 

nesta instituição de nível superior. Além disso, também analisamos o Manual 

de Orientação ao Corpo Discente (2003), folder da Mostra de Estágio, como 

também a legislação em vigor, que permitiu o conhecimento das políticas 

oficiais que dizem respeito a esses dois componentes curriculares. 

Entretanto, embora sendo nosso primeiro procedimento, a análise 

documental foi perpassando a pesquisa à medida que sentíamos necessidade 

de voltar a documentos que melhor nos esclarecessem a fala dos/as 

entrevistados/as e o contexto a que se referem. 

Utilizamos também entrevistas semi-estruturadas, subsidiadas 

pelas informações do questionário, estruturadas em três aspectos: (1) a 

percepção dos/as discentes-professores/as sobre o novo modelo de Prática de 

Ensino que fora implementado nas licenciaturas a partir das novas exigências 

legais e da concepção da instituição formadora; (2) a importância da Prática de 



  

Ensino na formação docente do ponto de vista dos discentes-professores e (3) 

as vivências da Prática de Ensino, suas dificuldades e suas contribuições para 

o exercício da docência. 

Ao passo que íamos realizando as entrevistas, procedíamos 

também a transcrição das mesmas, a fim de captarmos não só o dito gravado 

nas fitas de áudio, mas também o sentido das opiniões que nem sempre é 

captado à primeira vista. 

Foram entrevistados/as vinte discentes-professores/as, em 

horário e local previamente definidos. Com o seu consentimento, as entrevistas 

foram gravadas em sistema de áudio. 

A organização e análise dos dados, como veremos nas linhas que 

se seguem, basearam-se na análise de conteúdo. Segundo Bardin, trata-se de 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
(1977:42). 

 

Optamos pela análise temática aqui concebida como uma forma 

de atingir os significados manifestos e latentes, buscando descobrir os ‘núcleos 

de sentido’ que compõem a comunicação e cuja presença, ou freqüência de 

aparição podem significar alguma coisa para o objectivo analítico escolhido 

(Bardin, 1977:105).  

A organização dos dados seguiu um esquema dinâmico e 

processual, procurando responder a complexidade do processo de análise, 

conforme a figura a seguir: 

 



  

FIGURA N° 1 

ESQUEMA PARA ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Nosso ponto de partida foi a mensagem-texto construída a partir 

das entrevistas35. O esforço foi ir além do conteúdo explícito, buscando o 

conteúdo latente, ou seja, o que estava nas entrelinhas da mensagem: o 

sentido. 

Essa mensagem-texto passou por um processo de preparação 

que constou de: leitura flutuante e codificação. A leitura flutuante teve por 

objetivo proporcionar um contato amplo com o material coletado (mensagem-

texto), preparando-o para a análise. Ao passo que íamos fazendo essa leitura 

                                                 
35 Anexo 3. 
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flutuante, iniciamos também o processo de codificação dos dados. Esse 

procedimento é recomendado por Moraes, que afirma ser preciso, nesta 

primeira etapa, na preparação dos dados, iniciar o processo de codificação dos 

materiais, estabelecendo um código que possibilite identificar cada elemento da 

amostra de depoimentos ou documentos a serem analisados” (1999:15).  

Assim, procedemos a codificação das entrevistas usando letras e 

números36. Feita a codificação, o material passou por uma (re)releitura, a fim 

de que fossem definidas as unidades de análise, também chamadas unidades 

de registro e unidades de contexto (Moraes, 1999), ou seja, os dados sofreram 

uma unitarização, e foram agregados em unidade de registro e em unidade de 

contexto. 

Segundo Bardin, a unidade de registro “é a unidade de 

significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar 

como unidade de base, visando à categorização e à contagem freqüencial” 

(1977:104). Noutras palavras, é o elemento unitário de conteúdo a ser 

submetido posteriormente à classificação” (Moraes, 1999: 16); ou ainda, “é a 

menor parte do conteúdo, cuja ocorrência é registrada de acordo com as 

categorias  (Franco, 2003:35). 

Em nosso caso, elegemos como unidades de registro o tema, que 

foram situadas em unidades de contexto, servindo-lhes de referência, fixando-

lhes limites contextuais para interpretá-las, segundo o exemplo no quadro 

número 6: 

 
                                                 
36 Letras maiúsculas que indicam os cursos envolvidas na pesquisa (Pedagogia = P; Letras = L; 
História = H e Ciências Sociais = C) e números que se referem aos/às discentes-professores/as 
entrevistados/as.  
 



  

QUADRO N° 6 
 

UNIDADES DE CONTEXTO E UNIDADES DE REGISTRO 
 

UNIDADE DE 
CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO 

- SOBRE A 
ORGANIZAÇÃO 
DO ESTÁGIO 
 
 
 

. é importante...contato com o campo de estágio...confrontar 
teoria e prática L1 
. período muito longo... exigência demais nos estágios... pra 
quem já trabalha... tem que ta faltando aula ou trabalho  L2 
. acho significativo... em especial pra quem não tem prática 
de sala de aula... pra quem já tem prática de sala de aula... 
diminuir a carga horária... a gente já tem uma certa prática 
L3 
. bem organizado... já tem alguns subsídios pra por em 
prática na escola L4 
. muito cedo começar no terceiro período... já corre de 
manhã, de tarde e de noite L5 
. extrema necessidade... contato mesmo com a realidade... 
oportunidade de conhecer mais de perto a escola L6 
. para o aluno ela é mais viável... vai sentir mais seguro em 
termos de fundamentação teórica P1 
. tornou melhor essa aproximação do aluno que está em 
formação com o ambiente escolar... ajudou essa 
aproximação entre teoria e prática P2 
. muito importante... uma visão geral de como uma escola 
funciona e como a didática e o procedimento que os 
professores utilizam em suas aulas P3 
. muito importante... pra quem não tem experiência... pra 
quem não já ta em sala de aula P4 
. acho melhor... o primeiro e o segundo a gente ainda está 
meio perdido no que significa o estágio P5 
. é boa P6 
. já vivencio tudo de uma escola... não precisaria ter mais 
estágio P7 
. eu acho uma boa idéia... lida com o cotidiano... buscando 
novas informações P8 
. bastante organizado... é melhor pra nossa prática P9 
. eu acho bom... muito proveitoso para pessoas que tenham 
dificuldade P10 
. muito importante... dá oportunidade... discutir a prática H1 
. a gente ta mais preparado H2 
. muito proveitoso... manter contato com a escola C1 

 

Esse processo de unitarização, ou seja, de definição das 

unidades de contexto e registro, foi realizado tendo presente o processo de 



  

categorização enquanto processo de agrupar dados, considerando a parte 

comum existente entre eles (Moraes, 1999: 18).  

Neste trabalho, os dados empíricos foram agrupados nas 

seguintes categorias temáticas: 

- desenho atual da Prática de Ensino; 

- opiniões dos/as discentes-professores/as a respeito da Prática de Ensino na 

formação docente e 

- vivência das atividades de Prática de Ensino. 

O quadro n° 7 mostra essas categorias temáticas com suas 

respectivas unidades de registro e unidades de contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

QUADRO N° 7 
 

MAPEAMENTO TEMÁTICO – CATEGORIAS TEMÁTICAS 
 

TEMÁTICAS 
1. DESENHO ATUAL DA 
PRÁTICA DE ENSINO 
 

2. OPINIÕES DOS/AS 
DISCENTES-
PROFESSORES/AS A 
RESPEITO DA PRÁTICA DE 
ENSINO NA FORMAÇÃO 
DOCENTE 

3. VIVÊNCIA DAS 
ATIVIDADES DE PRÁTICA 
DE ENSINO 

Unidades de 
Contexto 

* Unidades 
de Registro 

Unidades de 
Contexto 

* Unidades 
de Registro 

Unidades de 
Contexto 

* Unidades 
de Registro 

1. O que os 
discentes- 
professores/as 
acham  da 
organização 
do estágio 

. muito 
importante 
C1 
. ajudou a 
aproximar 
teoria e 
prática P2 

1. Como os 
discentes-
professores 
vêem a PE 
para sua 
formação 

. Boa 
experiência 
C1 
. Necessária 
L2 

1. Como tem 
sido a 
vivência de 
PE 

. Prazerosa, 
muito 
importante 
C1 

2. Que 
período 
consideram 
mais 
significativo 

. quando 
começa a 
regência 
[quinto] L1 
. quarto. 
Lidou com os 
pais P8 

2. Acham 
que, embora 
exercendo a 
profissão 
docente, 
devem 
realizar as 
atividades de 
PE 

. Sim (para 
se 
aperfeiçoar 
mais C1 
. Não. A 
prática já é 
feita na 
vivência L1 

2. 
Dificuldades 
na realização 
das 
atividades de 
PE 

. Conciliar 
trabalho, 
estudo e 
estágio P4 

3.Como se 
sentem 
realizando as 
atividades de 
PE  

. cresci 
bastante H1 
. como minha 
prática não 
tivesse valor 
L2 

3. O que 
acham que 
precisa 
mudar na PE 

. Diminuir a 
carga horária 
L2 

3. Qual a 
contribuição 
da PE para o 
exercício 
profissional 
docente 

. Bastante, 
por ser um 
laboratório 
P3 
. Muito 
pouco P4 

4. Que acham 
da carga 
horária 

. muito longa 
L2 
. número bom 
H2 

---------------
---------------
---------------

---------------
---------------
---------------

---------------
---------------
--------------- 

--------------
--------------
-------------. 

5. Que 
disciplinas têm 
ajudado na 
realização das 
atividades de 
PE                     

. Didática e 
metodologia 
C1 
. Psicologia 
P4 

---------------
---------------
---------------
---------------
---------------

---------------
---------------
---------------
---------------
---------------

---------------
---------------
---------------
---------------
--------------- 

--------------
--------------
--------------
--------------
-------------- 

   
Uma vez realizadas as etapas de preparação, unitarização e 

categorização, chegamos à etapa seguinte, que se deu num tripé: descrição, 

interpretação, inferência. Para Franco, a descrição e a interpretação possuem 

uma autonomia relativa, mediadas pela inferência. Esse autor assim afirma:  

 



  

Se a descrição (a enumeração das características do texto, 
resumida após um tratamento inicial) é a primeira etapa necessária 
e se a interpretação (a significação concedida a essas 
características) é a última fase, a inferência é o procedimento 
intermediário que vai permitir a passagem, explícita e controlada, 
da descrição à interpretação. (2003:24). 
 

Portanto, nesta dinâmica entre descrição e interpretação, 

mediadas pela inferência, fomos construindo nosso trabalho de escrita, que 

passou por várias revisões, chegando a um texto final, cujos resultados 

veremos no próximo capítulo. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. A Prática de Ensino na formação docente: 

conversando com os/as discentes-professores/as  

 

 

 

 

 



  

Aprender e ensinar fazem parte da existência humana, 
histórica e social, como dela fazem parte a criação, a 
invenção, a linguagem, o amor, o ódio, o espanto, o 

medo, o desejo, a atração pelo risco, a fé, a dúvida, a 
curiosidade, a arte, a magia, a ciência, a tecnologia. E 

ensinar e aprender cortando todas estas atividades. 
 

Paulo Freire 
 

A formação docente tem na articulação teoria e prática um dos 

seus maiores desafios, e, neste contexto, a disciplina de Prática de Ensino é 

um dos componentes curriculares desafiado a contribuir com essa articulação. 

O processo de ressignificação e de ampliação, visualizado na organização da 

Prática de Ensino, contempla os princípios da processualidade, da integração e 

da intervenção como norteadores da formação. Nesse quadro de mudanças, 

buscamos, através da pesquisa, compreender a receptividade dos/as 

discentes-professores/as ao desenho atual da Prática de Ensino na formação 

docente. É dessa leitura dos/as discentes-professores/as que o presente 

capítulo se ocupa. 

   

4.1. Receptividade dos/as discentes-professores/as ao desenho atual de 

Prática de Ensino 

 

No atual contexto da formação docente, a Prática de Ensino é 

caracterizada por seu caráter de processualidade, pela abrangência do lócus 

para a realização das atividades, que contempla espaços escolares e não 

escolares, pelo princípio da integração e pelas ações interventivas. 

O caráter de processualidade da Prática de Ensino na FAFICA, 

lócus desta investigação, efetiva-se na organização desse componente 



  

curricular que começa a ser vivenciado no terceiro período das licenciaturas e 

se estende até a conclusão do curso. Essa organização encontra, nos/as 

discentes-professores/as, uma boa receptividade, como revelam os 

depoimentos: 

Eu acho que estão bem organizados, a partir do 3º período, por 
conta que o aluno que entra na faculdade, ele não sabe ao certo o 
que vai ver durante estes quatro anos. Depois de um curso de um 
ano de estudo, eu acho que ele já está preparado para enfrentar o 
estágio.  (L4) 
 
Se começasse já de início no primeiro período, eu acho que ele 
ainda mal teria se situado na própria faculdade pra ter uma 
responsabilidade como essa. (P1) 
 
Eu acho que o estágio organizado desta forma, é, tornou melhor 
essa aproximação do aluno que está em formação com o ambiente 
escolar, porque, eu via o pessoal reclamar muito quando ficava só 
acumulado pra o sétimo e oitavo período (P2) 
 
Começando no terceiro, eu acho melhor, porque o primeiro e o 
segundo a gente ainda está meio perdido no que significa o 
estágio. (P5) 
Essa organização, começando do terceiro, é boa. (P6) 
 
Eu acho que é quando a gente ta mais preparado. Porque nos dois 
primeiros períodos, a gente taria começando, entrando em contato 
com o curso. Eu acho que a partir do terceiro é o melhor momento 
da gente entrar em contato com os estágios. (H2) 
 

O/a discente-professor/a que chega a uma Instituição de Ensino 

Superior precisa de um tempo para se habituar à vida acadêmica e melhor 

conhecer o curso da sua formação. Neste sentido, as falas mostram o 

reconhecimento de que o terceiro período do curso é o melhor momento para 

iniciar a Prática de Ensino como componente curricular.  

O caráter de processualidade da Prática de Ensino é apontado 

também como um importante meio de articulação entre o que se vive no 

ambiente acadêmico e a realidade educacional escolar, isto é, de aproximação 

entre o espaço de formação inicial e espaço do trabalho profissiona” como 



  

defendem Santiago e Batista Neto (2000:1). Afirmam os/as discentes-

professores/as que  

É de extrema necessidade [a Prática de Ensino]... por este 
motivo..., porque ele [o/a discente] não se prende apenas aos 
muros da faculdade, ele tem direito, tem a oportunidade de 
conhecer mais de perto a realidade em que escola, esse mundo 
educacional esta inserida. (L6) 
 
Esse estágio começando no terceiro período, só vai favorecer ao 
educando porque ele já ta tendo aquela formação, aquele contato 
com o aluno, logo cedo e ele vai fazendo a comparação entre o 
que ele vê na faculdade e o que ele vivencia na escola, na sala de 
aula. (L7) 
 
Porque não basta ele ficar só na teoria da faculdade, preciso ir 
mesmo lá, ver como é a realidade, confrontar teoria com prática e 
a partir do terceiro período fica mais... (L1) 
 
É de muito bom proveito, primeiro para a pessoa manter contato 
para escola. (C1) 

 

Pimenta e Lima corroboram com a compreensão presente nesses 

depoimentos, ao considerarem que o objetivo da Prática de Ensino é o de 

oportunizar aos/às discentes uma aproximação da realidade docente. A esse 

respeito afirmam:  

A aproximação à realidade só tem sentido quando tem conotação 
de envolvimento, de intencionalidade, pois a maioria dos estágios 
burocratizados, carregados de fichas de observação, é míope, o 
que aponta para a necessidade de um aprofundamento conceitual 
do estágio e das atividades que nele se realizam (2000: 45) 
 

Com relação a esse aprofundamento conceitual do estágio e das 

atividades de Prática de Ensino, as falas dos/as discentes-professores/as 

mostraram uma ruptura com um entendimento de prática como imitação de 

modelos ou instrumentalização técnica. Vejamos: 

Tem sido muito boa [a vivência das atividades de Prática de 
Ensino], porque me mostraram coisas que até então eu não sabia, 
coisas que me deixaram perplexo. Então, por exemplo, eu estudei 
na escola em que eu estagiei e estou estagiando e eu não 
imaginava que tanta coisa pudesse acontecer dentro do corpo 
docente. Eu fiquei perplexo com a incompetência no ensino por 
parte dos professores, muitas das vezes, que eu consegui 



  

enxergar quando eu fui pra escola campo de estágio. Isso me 
deixou assim, um pouco, indignado. Sem falar que eu comecei ver 
a precariedade do governo, também, que ele não contribui tanto 
como deveria para o ensino. (L4) 
 
Nós trabalhamos com vários tipos de vivências. Primeiro foi 
reuniões com os pais, trabalhamos com os pais das crianças. 
Depois trabalhamos na sala de aula com os alunos de primeira à 
quanta série, e depois com o pessoal do magistério. Então foram 
etapas diferentes e que ganhamos vários conhecimentos e trocas. 
(P9) 
 
E como eu disse anteriormente, é uma oportunidade de associar 
teoria e prática. (P2) 

 

Esses depoimentos revelam que, através das vivências das 

atividades de Prática de Ensino, os/as discentes-professores/as conseguem 

romper com a compreensão de prática como imitação de modelos, exercitando-

se através de um olhar crítico sobre a realidade. Esse olhar crítico lhes permite 

perceber os problemas escolares, não só em relação ao ensino, mas enquanto 

política e prática pedagógica. Os/as discentes-professores/as conseguem, 

portanto, não somente enxergar o movimento que se estabelece em sala de 

aula, mas situam esse movimento num âmbito maior, qual seja o das políticas 

governamentais. 

O fato de que, como nos mostra o depoimento de P9, a Prática de 

Ensino ser vivenciada em diferentes espaços da instituição escolar e nos 

processos interativos entre os/as diversos agentes sociais dessa instituição, 

permitindo aos/às discentes-professores/as uma visão de totalidade em relação 

ao local de exercício profissional docente, é também revelador do rompimento 

com a compreensão da prática como imitação de modelo. 

Portanto, as falas dos/as discentes-professores/as mostram um 

entendimento de Prática de Ensino com indícios de prática-reflexiva. Assim, ao 

depararam-se com a realidade educativa, os/as discentes-professores/as têm a 



  

oportunidade de exercitarem-se nessa atitude reflexiva. Para Pimenta e Lima, a 

prática são as formas de educar que ocorrem em diferentes contextos 

institucionalizados, configurando a cultura e a tradição das instituições”, 

enquanto que ação “refere-se aos sujeitos, seus modos de pensar e agir, seus 

valores, seus compromissos, seus esquemas teóricos de leitura do mundo 

(2004: 42-43). Nesta direção, a Prática de Ensino é, ao mesmo tempo, prática 

e ação. 

A abrangência do lócus de realização das atividades passa por 

espaços escolares, contemplando um olhar que vai para além da sala de aula, 

assim como por espaços não-escolares, e é um outro elemento que caracteriza 

o desenho atual da Prática de Ensino.  

Ao tomar como critério essa abrangência, as opiniões dos/as 

discentes-professores/as diversificaram-se, no que diz respeito aos períodos 

mais significativos desse componente curricular, entre aqueles/as que 

apontaram o terceiro e o quarto períodos, os/as que afirmaram ser o quinto e o 

sexto períodos e aqueles/as que indicaram o sétimo e o oitavos períodos como 

os mais significativos. 

Os/as discentes-professores/as que apontam ser o terceiro e o 

quarto períodos os mais significativos da Prática de Ensino, assim se 

posicionam posto que esses períodos têm por finalidade um olhar mais amplo 

sobre a instituição escolar. Vejamos o que dizem:  

(...) pra gente que já está em sala de aula, a gente observa a 
escola de fora, porque a gente já começa pegar a parte burocrática 
da escola, foi o que a gente também viu, e essa parte do 
funcionamento geral da escola, pra nós foi bom, porque a gente 
tem a prática de sala de aula, mas a prática fora é diferente, 
porque por mais que a gente queira se inteirar não dá porque a 
gente ta na sala de aula e a gente não tem tempo pra isso. (L3) 
 



  

(...) esse início foi mais pra conhecer a questão burocrática da 
escola, como a escola se organiza. Então, pra mim era algo mais 
novo do que, por exemplo, no sétimo e no oitavo que era sala de 
aula e eu já tenho essa experiência. (P1) 
 
(...) eu acho a parte mais significativa foi aquela parte inicial que a 
gente vai conhecer a escolar, conhecer os ambientes de 
funcionamento da escola, apesar de já conhecer por estar 
trabalhando, mas eu acho que é uma oportunidade das pessoas se 
aproximarem e entenderem que aqueles ambientes, também são 
ambientes educativos, também são ambientes que estão 
trabalhando para que a formação dos alunos se execute na 
prática. (P2) 
 

Para os/as discentes-professores/as envolvidos na Prática de 

Ensino, o terceiro e o quarto períodos oportunizam um conhecimento sobre a 

escola, lócus de realização da prática docente. Essas falas revelam o 

reconhecimento, por parte dos/as discentes-professores/as, da necessidade de 

conhecer e compreender a instituição em que atuam para melhor 

desempenharem seu papel de profissionais com “função-fim” na escola 

(Soratto e Olivier-Heckler) 37. A efetivação do trabalho docente depende não só 

do que ocorre no âmbito do espaço sala de aula, nas relações entre os sujeitos 

da relação pedagógica, mas também das relações com o espaço escola e 

desse, com seu entorno. 

Os/as discentes-professores/as, embora conhecendo o seu 

ambiente de trabalho, vêem na Prática de Ensino uma oportunidade para 

compreender que a escola, como um todo, é constituída de ambientes 

educativos. Essa compreensão é fundamental para que essa instituição 

entenda-se, geste-se como “escola reflexiva” (Alarcão, 2001)38. 

                                                 
37 Essas autoras, em um texto intitulado “Escola: uma organização multiprofissional”, fazem 
uma distinção entre os profissionais da escola que desempenham “função-fim”, ou seja, 
aqueles oficial e reconhecidamente ligados à finalidade da instituição, e os profissionais que 
desempenham “função-meio”, isto é, aqueles que desempenham as mais diversas funções na 
escola, mas que estão ligados indiretamente ao objetivo central dessa. 
38 Essa autora, por analogia ao professor reflexivo, entende que também a escola deva ser uma 
instituição reflexiva, ou seja, uma “organização (escolar) que continuamente se pensa a si 



  

Para o grupo que considera mais relevantes o quinto e o sexto 

períodos da Prática de Ensino, em que o olhar é para a sala de aula, quando, 

além de um período de conhecimento da realidade e das relações entre os 

sujeitos da prática pedagógica, começa a vivência da regência stritu sensu, a 

escolha desses períodos, como os mais significativos, justifica-se pelo fato de 

esse grupo estar no exercício docente e, portanto, já estar familiarizado com o 

mundo da sala de aula.  

No período que nós passamos a fazer regência em sala de aula, 
(...) eu achei mais proveitoso, porque a gente se sentia à vontade e 
a gente tem como explorar o assunto. (P10) 
 
Foi o momento que eu me senti mais à vontade na escola. (C1) 

   

Nessas falas, a importância de o/a discente-professor/a estar em 

sala de aula como momento propício a refletir sobre sua própria ação docente 

não aparece.  

Quanto àqueles/as que valorizam o sétimo e oitavo períodos na 

Prática de Ensino, os motivos elencados dizem respeito, por um lado, às 

experiências diferentes que os/as discentes-professores/as tiveram das que já 

haviam vivenciado quando do exercício profissional docente, como, por 

exemplo, a Prática de Ensino no Normal Médio e a troca de experiência com 

alunas do magistério. O oitavo período é considerado, 

Porque pra mim foi novidade, uma realidade diferente. Porque no 
sétimo e oitavo períodos foi que eu fui me deparar com outra 
realidade do que eu já conheço. A gente faz o estágio no curso 
normal médio. Então a gente foi conhecer a turma do quarto ano, 
todo o normal médio. Então é diferente pra gente e você tem mais 
prazer, você tem mais curiosidade, você ta lidando com algo que 
você não tem acesso diariamente. Então pra mim foi o melhor 
período foi esse. (P4) 
 

                                                                                                                                               
própria, na sua missão social e na sua organização, e se confronta com o desenrolar da sua 
atividade em um processo heurístico simultaneamente avaliativo e formativo” (2001:25). 



  

O sétimo e o oitavo porque nós trabalhamos com as meninas do 
magistério. Então foi uma troca de experiência. (P9) 
 

Por outro lado, apontam como motivo de sua escolha o fato de 

encontrarem nestes períodos um apoio maior por parte dos/as docentes nas 

Escolas Campo de Estágio. Destacam o oitavo período 

Porque foi quando eu tive a oportunidade de ficar mais à vontade 
para dar minhas aulas. Porque assim, antes quando eu ia dar 
minhas aulas na escola a minha professora dizia que estava 
doente, ia pro médico, a outra cortou o cabelo trinta vezes. Então 
assim, poxa, eu não tive acompanhamento o tempo todo. (L5) 
 
 

Depois de um período de permanência na Escola Campo de 

Estágio, estando no sétimo e oitavo períodos, os/as discentes-professores/as já 

têm adquirido familiaridade com o ambiente e com os/as agentes sociais 

presentes na instituição escolar. Isso fortalece o argumento de que o/a 

discente-professor/a, ao ser inserido no campo de estágio, deve permanecer 

nele até o término de sua formação inicial, a fim de que possa, além de ir 

adquirindo essa familiaridade, conhecê-lo para poder nele intervir. 

 No que diz respeito à carga horária39, embora não negando a 

necessidade da Prática de Ensino, há um grupo de discentes-professores/as 

que exercem a profissão e que por isso reivindica a subtração da carga horária, 

enquanto um outro grupo reivindica atividades diferenciadas para quem já está 

no exercício de docência. Vejamos esses depoimentos desses dois grupos: 

Pra quem tem prática de sala, poderia ser menor (L5) 
 
 (...) eu acho que poderia haver um desconto maior, mas claro, não 
assim, não vão dar essas horas, mas esse aluno, ele poderia estar 
fazendo atividades diferenciadas. (P1) 
 

                                                 
39 Refere-se ainda à exigência da LDB 9.394/96 de 300 horas, e não à exigência de 400 horas 
posta pela Resolução do CNE/CFP n° 2. 



  

Essas atividades diferenciadas, segundo P1, dizem respeito 

àquelas que possam favorecer o conhecimento da instituição escolar e o 

engajamento em projetos escolares vivenciados, inclusive os que ocorrem nos 

finais de semana. Se assim fosse, poderia ainda facilitar a vida dos/as 

discentes-professores/as que têm de conciliar a atividade acadêmica, a 

profissional e a Prática de Ensino.  

Portanto, os/as discentes-professores/as não negam a Prática de 

Ensino para a sua formação, mas questionam o trato dado aos/às que exercem 

a docência e propõem outros tipos de atividades. 

O princípio da integração também é caracterizador do desenho 

atual da Prática de Ensino. Esse princípio visa assegurar o diálogo entre as 

várias áreas do saber, através de um trabalho de conjunto, interdisciplinar, em 

que a relação entre saberes teóricos e saberes práticos intercambiam-se 

durante o processo formativo docente, do mesmo modo que poderá acontecer 

com os saberes da formação e os saberes do exercício profissional. Quando 

perguntados sobre quais disciplinas têm ajudado na vivência da Prática de 

Ensino, as pedagógicas são as mais apontadas (as Metodologias, Didática, 

Prática de Ensino). Aparecem em segundo lugar as disciplinas específicas 

(Português, Literatura, Inglês, Língua Latina, História), seguidas das de 

fundamentos (Sociologia, Filosofia, Psicologia). As razões apresentadas, que 

colocam as disciplinas nesta ordem, dizem respeito ao apoio que elas 

oferecem para a prática pedagógica. É interessante notar nos depoimentos 

que, apesar da ênfase nas disciplinas pedagógicas como apoio à prática 

docente, o entendimento da contribuição das outras disciplinas revela o 



  

distanciamento da compreensão da Prática de Ensino como instrumentalização 

técnica.  

Na verdade os/as discentes-professores indicam que as 

disciplinas, em seu conjunto, corroboram no exercício de articulação entre a 

discussão teórica e a realidade prática. Vejamos: 

Bom, no primeiro ano eu senti que a disciplina de Sociologia da 
Educação me deu uma base. Eu tava analisando a função social 
do professor, do diretor, então ela me deu uma base muito boa, 
embora todas contribuam de certa forma, mas notei mais 
Sociologia. Já agora no último ano, Metodologia do Ensino Médio 
também me deu subsídios muito bons pra trabalhar, até porque a 
gente já pega a área de Normal Médio, então foram disciplinas que 
ajudaram bastante. (P1) 
 
A gente tem visto Psicologia Social, Psicologia da Educação... São 
coisas que vão abrindo novos horizontes. Também Currículos e 
Programas, e, a própria Metodologia também foram questões que 
ajudaram para realização do meu estágio. (P2) 
 
A Filosofia. Ela tem aquela simplicidade de entrar na vida da gente 
e nos ajuda a refletir e a indagar e vai começando a construir 
caminhos que ainda não tinham sido percebidos. Juntamente a 
isso, o que ajudou muito, muito, muito foram as aulas de 
Metodologia e Prática de Ensino. Ajudaram, não só a parte teórica, 
mas a parte prática. Elas me ajudaram muito na construção de 
minha caminhada docente. E na criticidade eu agradeço a um 
professor que tive de História do Brasil, desde o ano passado. Eu 
estou tendo História IV agora, e essa criticidade que ele tem de 
interpelar, de exigir. (H1) 

 

Os seus depoimentos mostram que os/as discentes-

professores/as vêm conseguindo romper com a característica dissociativa 

disciplinar presente na formação docente, que colocava, de um lado, as 

disciplinas específicas e, de outro, as pedagógicas, como dois blocos 

estanques. Isso aponta para a necessidade da formação de grupos de 

trabalho, por campo de conhecimento ou áreas de conhecimento, conforme 

apontam Santiago e Batista Neto (2000), como uma exigência ao novo modelo 

de Prática de Ensino. É necessário também que esses grupos dialoguem entre 

si. 



  

A intervenção, uma outra característica da configuração atual da 

Prática de Ensino, é compreendida como processo permanente de 

observação/reflexão, que possibilita aos/às discentes-professores/as realizar 

ações interventivas. Essas ações ocorrem no âmbito da sala de aula, da escola 

e também de espaços não-escolares. Numa experiência extensionista, a 

FAFICA, como vimos, tem implementado ações interventivas através de 

projetos comunitários (EDUCOM). Vejamos o que diz uma discente-professora 

que vivenciou a experiência fora do âmbito escolar: 

Esse projeto foi de grandiosa importância pra mim, enquanto 
educadora, eu tive o privilégio de conhecer uma outra realidade, 
trabalhar com jovens e adultos, no projeto EDUCOM. Então assim, 
ver um outro rosto mesmo no campo educacional, lidar com jovens 
e adultos, com pessoas que, às vezes, são discriminadas, são 
excluídas da sociedade. Então lidar com grupo me enriqueceu 
bastante a minha vida, pessoal e profissional também. (L6) 
 

As experiências com projetos comunitários, além de serem 

válidas como uma intervenção qualitativa na realidade, também marcam a vida 

profissional e pessoal dos/as discentes-professsores/as envolvidos/as.  

A discente-professora consegue fazer uma leitura da importância 

para a sua formação do conhecimento de um espaço não-escolar. Tal 

conhecimento e contato com a realidade, em que são desenvolvidos projetos 

de educação social, estimula o senso crítico-social dos/as discentes-

profesores/as levando-os/as a se entenderem como agentes sociais. 

Esse desenho atual da Prática de Ensino, que vem sendo 

vivenciado na FAFICA, assentado nos princípios da processualidade, da 

integração e da intervenção e com o uso de uma carga horária de trezentas 

horas, também foi objeto de preocupação, no sentido de querer saber qual o 



  

sentimento dos/as discentes-professores/as em relação a esse componente 

curricular.  

As posições foram diferentes. Por um lado, há discentes-

professores/as que têm um sentimento de que sua prática parece não ter valor 

e se vêem sufocados pelo ritmo de vida profissional e acadêmica que 

enfrentam; mas há também outro grupo de discentes-professores/as que 

valorizam a Prática de Ensino como possibilidade de acrescentar algo mais ao 

que experimentam no exercício profissional.  

Quanto ao primeiro grupo, vejamos seus depoimentos: 

Eu me sinto como se a minha prática mesmo não tivesse valor. 
(L2) 

 
Às vezes estressada, porque, como eu já disse, por trabalhar o dia 
todo numa escola, então eu acho que certas coisas que eu 
vivencio na escola, a professora também poderia, assim, utilizar, 
porque eu já tive experiência numa escola e não  precisar fazer a 
mesma coisa que eu faço todos os dias noutra escola. (P7) 
 
Às vezes eu me sinto sufocada, porque a gente trabalha. Eu 
trabalho de manhã em sala de aula, já tenho oito anos de sala de 
aula e estudo à tarde e não tem estágio à noite e mesmo que 
tivesse seria muito cansativo. Mas mesmo assim eu tenho que 
estagiar e estudar à tarde. Então pra mim era muito sufoco. (P4) 
 

Essas falas vêm apontando para o fato de que os/as discentes-

professores/as não negam o valor da Prática de Ensino, mas também não 

querem reiterar o que já fazem no exercício profissional. O desafio é, portanto, 

valorizar a prática docente vivenciada por eles/as, buscando contíguo outras 

atividades que favoreçam a formação desses profissionais.  

Há, ainda, discentes-professores/as que, embora também 

exercendo a profissão e tendo que enfrentar o corre-corre da vida profissional e 

acadêmica, conseguem fazer uma outra leitura da Prática de Ensino: 



  

Eu sinto que estou aprendendo um pouco mais, né, e mesmo 
estando já na área, eu acho que já ajuda, não descarto a 
possibilidade. (P1) 
 
Eu me senti como me aperfeiçoei mais. (P8) 
 
Eu me sinto amadurecida, cresci bastante. (H1) 

Nesses depoimentos há um sentimento de valorização da Prática 

de Ensino como possibilidade de acrescentar algo mais ao que já vem sendo 

experimentado no exercício profissional docente.  

No conjunto, apenas uma dos/as discentes-professores/as revela 

um outro sentimento, de indignação. Afirma a discente-professora: 

O que mais choca também é a questão de ver pessoas que 
passaram por uma formação, ver pessoas que não pessoas leigas, 
portanto, são pessoas que tiveram uma formação, são pessoas 
que tiveram, é, um tempo de preparo, de ver sua prática, pra 
estudar, pra fundamentar sua prática. E são essas mesmas 
pessoas que passaram por isso, negando tudo que viram. Porque 
o que choca realmente quando a gente vai para o estágio direto na 
sala de aula é essa distância. São pessoas que foram formadas, 
mas sua prática destoa muito da teoria que eles aprenderam 
durante a formação. (P2) 

 

Essa fala reitera a vivência da Prática de Ensino rompendo com o 

entendimento de repetição de modelo. A discente-professora olha a prática 

dos/as professores/as na perspectiva crítica, perguntando-se por que, apesar 

de terem passado por uma formação, terem conhecimentos teóricos, eles/as 

não se utilizam desses saberes na hora do exercício profissional.  

Em síntese, somos levados a pensar que a Prática de Ensino, 

além de ser possibilitadora da aproximação entre teoria e prática, também pode 

suscitar reflexões sobre a ética profissional docente, tema esse pouco 

explorado nas discussões que envolvem esse componente curricular.  



  

O item a seguir aprofunda a relação entre a formação docente e o 

lugar da Prática de Ensino, a partir das opiniões dos/as discentes-

professores/as. 

 

4.2. A Prática de Ensino na formação docente segundo o olhar dos/as 

discentes-professores/as 

 

Indagados/as sobre a importância da Prática de Ensino para a 

formação docente, os/as discentes-professores/as foram quase que unânimes 

em apontar como fundamental a vivência desse componente curricular para o 

processo formativo. Observemos alguns depoimentos: 

Eu vejo que ela é fundamental pra nos preparar... Ela quem dá a 
prática, como o próprio nome fala, Prática de Ensino. (L1) 
 
Foi bom porque a gente teve contato com outro mundo, mesmo a 
gente já sendo professor na escola particular, ai a gente vai pra 
escola pública que é outra realidade totalmente diferente. (L3) 
 
Então você aprende na prática de ensino e pratica na sala, eu 
acho proveitoso, fundamental. (L5) 
 
Eu acredito que foi muito importante porque eu tive outra 
experiência. (L7) 
 
Eu acho impossível pensar a formação de um profissional sem ele 
estar em contato com a realidade da profissão dele, a realidade, 
onde ele deve atuar. (P1) 
 
Mesmo atuando eu acho a prática de ensino necessário. Eu sou 
professor há quase oito anos já, mas mesmo assim eu acho que a 
prática de ensino, é, ela permite que a gente olhe a própria prática 
educativa com outros olhares, porque, primeiro, nós estamos na 
prática, mas nós temos uma formação elementar, somente com o 
magistério. (P2) 
 
Acho bom. É complicado mas eu acho bom, porque a gente que 
trabalha só em colégio particular, ai não conhece a realidade do 
colégio público. (P5) 

 

É interessante notar que, quer entre aqueles/as que consideram 

importante, quer entre aqueles/as que resistem à vivência da Prática de Ensino 



  

por já exercerem a profissão, há razões que dizem da importância desse 

componente curricular na formação docente. Uma das razões diz respeito ao 

contato com a escola pública. Boa parte dos/as discentes-professores/as que 

entrevistamos não tem experiência com a rede pública de ensino. O contato 

com esse outro mundo é apontado como positivo. Uma outra razão é buscada 

na necessidade de uma prática reflexiva na ação docente. Os/as discentes-

professores/as têm a oportunidade de confrontar a sua prática com a de 

outros/as. Enfim, uma outra razão ainda é apontada: o fato de a Prática de 

Ensino possibilitar o contato permanente entre o que se discute no ambiente 

acadêmico e o que se passa no lócus de exercício profissional. 

Quando interpelados sobre a necessidade ou não de se fazer 

Prática de Ensino para quem já exerce a profissão, os/as discentes-

professores/as tiveram também opiniões diferentes. Alguns resistem, mas não 

negam a necessidade, e sugerem que tenham um tratamento diferenciado; 

outros/as não só dizem ser necessária a vivência da Prática de Ensino, mas 

apontam razões para isso. 

 Merece destaque um único discente-professor afirmando que 

Acredito que não. Muitos alunos na faculdade têm falado quanto a 
isso. Eu acho que aquela pessoa que já exerce a profissão de 
professor, ela já está bem preparada no que diz... a prática de 
ensino. Acredito que ela veio fazer esse curso para pegar mais, 
digamos, experiência na questão teórica. Porque a prática eu 
acredito que ela já tem muito bem, senão ela não estava lá, não 
teria a competência. Acredito que uma declaração do colégio em 
que já atua seria essencial para comprovar a prática. Sendo 
desnecessário pagar a cadeira de Prática de Ensino. Acredito que 
as avaliações em sala de aula seriam necessárias, as avaliações 
que os professores fazem. Em relação ao campo mesmo eu acho 
desnecessário. (L4) 
 

Esse discente-professor/a nega a importância da Prática de 

Ensino para a formação docente. 



  

Entre os que resistem, mas não negam a importância da Prática 

de Ensino para a formação docente temos as seguintes falas:  

Eu acho que não. Eu acho que não, porque a prática já é feita na 
vivência. Eu acho assim, que deveria ser aproveitada essa prática 
que já existe, deveria ser aproveitada, ser direcionada, é, trabalho 
pra que a pessoa fosse... Eu acredito assim, foi até uma surpresa 
pra mim, porque eu pensava que quem já atuasse não precisava 
fazer, mas não, tem que fazer. (...) Por exemplo, se o professor 
tivesse trabalhando algum tema, com a questão da indisciplina que 
eu falei, ele poderia passar um trabalho pra o aluno fazer com os 
seus alunos, é, o mesmo que ele fazer se ele tivesse fazendo o 
estágio, se ele não trabalhasse, ele faria com os próprios alunos. 
(L1) 
 
Talvez sim, mas numa carga bem menor, bem menor mesmo, 
porque eu já tenho a prática de sala. (L2) 
 
Deveria com menos horas aulas, a carga horária bem menor. 
Porque justamente sobre a realidade que a gente já tem. Já tem 
uma certa oportunidade de estar ali com aquele mundo. (L3) 
 
Deveria, agora em menor quantidade. Não tantas horas assim. 
(L5) 
 
Deveria. Agora uma carga menor. Por exemplo, quem lida com 
sala de aula não deveria ir para uma sala buscar subsídios. 
Deveria fazer a parte administrativa ou outra parte pedagógica, 
mas não dentro da sala de aula, porque você já tem aquela 
experiência. (P8) 
 
Eu acho que sim. Mas não com tanta carga horária. (P9) 

 

O primeiro depoimento (L1) revela certa resistência, mas admite 

que a alternativa para os/as discentes-professores/as cumprirem a exigência 

da Prática de Ensino seria realizar as atividades no seu próprio ambiente de 

trabalho, isto é, o seu campo de exercício profissional poderia vir a ser, ele 

mesmo, o da Prática de Ensino. Isso nos leva a pensar em como fazê-lo. É 

possível o campo onde o/a discente-professor/a atua vir a ser ao mesmo tempo 

campo de estágio? 

Os demais depoimentos trazem novamente a questão de 

reivindicarem, além de uma carga horária menor, atividades que fossem mais 

voltadas para outros espaços que não a sala de aula. 



  

Quanto ao grupo que encontra significado para a vivência da 

Prática de Ensino, mesmo para quem já exerce a profissão docente, assim se 

pronuncia: 

No meu caso a minha experiência é mais voltada para a escola 
particular. Assim, eu acho que ter um contato com outra realidade, 
com a escola pública, é necessário sim. Acredito que toda 
experiência é válida a nível de conhecimento. Então o educador 
que tem a disponibilidade de conhecer outras realidades só vem a 
acrescentar mesmo ao seu mundo profissional. (L6) 
 
Deveria. Porque como eu já disse, é uma outra experiência que ele 
vai ter. (L7) 
 
Sim. Para se aperfeiçoar mais, porque a cada dia nós estamos nos 
aperfeiçoando. É mais fácil um pouco, porque nós já temos o 
contato. (C1) 
 
Eu acho que sim, até para você melhorar mais o que tem feito. 
(H2) 
 
Deveria, porque são momentos diferentes, você está sozinho na 
sala e você está na sala de aula observando, você está 
interferindo, escutando um professor que já é regente. (P5) 

 

Nesses depoimentos, diferentemente do grupo que resiste, está a 

compreensão de que, no contato com outras realidades, com outras pessoas, 

há possibilidade de melhorar o que fazemos, de rever ou ratificar o que 

concebemos e de aceitar o risco do novo. Freire afirma que é próprio do pensar 

certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não pode ser negado 

ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de recusa do velho não é 

apenas o cronológico (1997). O mundo educacional é dinâmico e por isso 

mesmo, sempre novo. A abertura à realidade, com traços de ontem e de hoje, 

é uma necessidade que se impõe à prática docente. 

Em uma pesquisa realizada por Pontuschka, ao constatar a 

existência de grupo que resiste, ela coloca como conteúdo de reflexão a 

seguinte indagação: Seria correto, do ponto de vista do compromisso nosso 

com a educação, que caminhássemos no sentido de liberar os estudantes-



  

professores do estágio? (1991:119). Dispensar os/as discentes-professores/as 

desse componente curricular é contrariar, em primeiro lugar, um dos princípios 

defendidos pelos/as educadores/as40 e que, inclusive, está presente na 

legislação que trata da formação docente, o princípio da indissociabilidade 

entre teoria e prática. Em segundo lugar é desconhecer a necessidade de que 

o/a docente seja um/a crítico-reflexivo de sua prática, construindo saberes a 

partir de sua própria ação (Tardif, 2000). Em terceiro lugar é admitir que a 

formação não seja um contínuo que se estende por toda a vida profissional, é 

negar a concepção de Prática de Ensino como formação contínua, concepção 

essa apontada por Pimenta e Lima (2004) como justificativa para a exigência 

desse componente curricular para quem já exerce a docência. Em quarto lugar, 

é negar a própria dinamicidade da realidade e a inconclusão do conhecimento. 

Afirmar a necessidade da Prática de Ensino para a formação 

docente não significa fechar os olhos para as limitações que ocorrem na 

vivência deste componente curricular. É o que veremos a seguir. 

 

4.3. Desafios da Prática de Ensino: o que mudou e o que continua?  

 

Um dos desafios presentes na Prática de Ensino é fazer com que 

as Escolas Campo de Estágio se entendam como parceiras no processo 

formativo dos/as discentes-professores/as. A prática predominante até a 

primeira metade da década de 90, inclusive para a FAFICA, era aquela em que 

                                                 
40 O princípio de unidade entre teoria e prática, que implica assumir uma postura em relação à 
produção de conhecimento que perpassa toda a organização curricular, não se reduzindo à 
mera justaposição da teoria e da prática ao longo do curso; que não divorcia a formação do 
bacharel e do licenciado, embora considera suas especificidades (ANFOPE, 2000). 
 



  

os/as discentes-professores/as mantinham individualmente, contato com as 

escolas para realização da Prática de Ensino. Não raras vezes, esse era um 

momento difícil em que eles/as eram mal recebidos (Pontuschka, 1991).  

No modelo atual, implementado pela FAFICA, houve a 

institucionalização de um campo de estágio, com a finalidade de evitar 

atividades fragmentadas e burocratizadas, garantindo um acompanhamento 

sistemático desde a entrada no campo de estágio. Portanto, mais qualificado, a 

partir de uma parceria entre instituição formadora e Escolas Campo de Estágio. 

No entanto, não significa que as dificuldades deixem de existir. Há, inclusive, 

diferenças na forma de recepcionar os/as discentes-professores/as, como 

também no acompanhamento a estes/as. Se, por um lado, continua havendo 

escolas que têm dificuldades em receber bem os/as discentes-professores e 

em acompanhá-los na efetivação das atividades de Prática de Ensino; por 

outro lado, também encontramos depoimentos que revelam o contrário, ou 

seja, escolas que recebem bem os/as discentes-professores/as, dando-lhes 

apoio quando na realização das atividades de Prática de Ensino. Vejamos as 

dificuldades apresentadas pelos/as discentes-professores/as: 

Lá nos estágios, as pessoas que nos recebem, às vezes não 
respondem direito. (P6) 
 
Acontece muito da escola não estar totalmente aberta à presença 
do estagiário. E às vezes a direção está, mas os professores não 
estão... então nem sempre acontece uma relação boa entre os 
estagiários. (P1) 
 
Algumas [vivências de atividades] foram constrangedoras, mais 
pela recepção da escola. (P5) 
 
Porque assim como elas [as escolas] tinham que cumprir uma 
carga horária também, de assuntos, de projetos, fica difícil 
enquadrar os da faculdade. (P8) 
 



  

Essas dificuldades com a prática de ensino nas escolas campo de 

estágio podem ser explicadas por diferentes razões. Entre elas, podemos 

considerar que não há, por parte das escolas, um conhecimento mais 

aprofundado do programa da disciplina; elas não contemplam em seu projeto 

político-pedagógico esse compromisso com a formação docente em parceria 

com a instituição formadora; e ainda a própria condição precária de nossas 

escolas, sendo um de seus dramas a escassez de recursos humanos. 

Entretanto, mesmo em face de toda essa questão, há Escolas 

Campo de Estágio que conseguem superar as dificuldades, recebem bem 

os/as discentes-professores/as, dando-lhes inclusive apoio na efetivação de 

suas atividades de Prática de Ensino, conforme revela os depoimentos a 

seguir: 

Nós fomos bem recebidos pela direção da escola, pela secretaria e 
pelos próprios professores que nos ajudaram na hora de nossas 
apresentações, dando algumas orientações. (P3) 
 
A recepção que a gente teve lá foi muito boa, tanto dos 
professores, como da direção. (P4) 
 
Foram belas. Os dois colégios, graças a Deus, que eu lecionei, 
que eu estagiei, a recepção foi muito boa, do gestor e da gestora e 
os professores me ajudaram muito. (H2) 
 
Pelo menos eu tive a sorte de encontrar uma escola que me 
acolheu muito bem, de braços abertos. (L3) 
 

Percebemos nas falas que a boa receptividade em forma de 

apoio aos/às discentes-professores/as não são apenas pela iniciativa de um/a 

dos/as profissionais da escola, mas pela coletividade dos sujeitos. 

Os/as discentes-professores/as conseguem ainda perceber 

outras questões presentes nessa relação entre a instituição formadora, as 

Escolas Campo de Estágio e eles/as próprios/as. Vejamos: 



  

 

Primeiro na escola campo de estágio, tem uma pessoa se possível 
aqui da instituição, mas a gente sabe que isso é bem difícil. Mas 
quem sabe um profissional lá [no campo de estágio] treinado pra 
recepcionar os estagiários, pra indicar quais os professores que 
têm boa aceitabilidade de estagiários na sala de aula, que a gente 
vê que não são todos que aceitam a gente bem, é difícil  a gente 
encontrar. (L3) 
 
Eu acho que os professores precisam se capacitarem mais. Uma 
das coisas que me deixou a desejar na disciplina Prática de Ensino 
foi a competência dos professores que ensinaram, assim, com 
exceções, claro, mas que eu acho que é preciso se reciclarem em 
alguns pontos. (L4) 

 
O acompanhamento na escola, porque deixa muito... você fica 
muito livre, muito à vontade, certo? Isso acaba às vezes 
prejudicando porque têm aqueles que fazem seu estágio correto, 
mas têm aqueles que apenas enrolam. (C1) 
 
Eu acho que fica muito solto, as atividades. Eu acho que ela 
deveria ser melhor direcionada e ter um objetivo de tudo aquilo que 
é proposto. Qual o sentido de estar naquela sala ali observando? 
Eu acho que se fosse uma coisa mais sistematizada, fica muito 
solto. (P4) 
 

As críticas, portanto, são direcionadas à escola campo, por não 

ter alguém responsável pela recepção e acompanhamento aos/às discentes-

professores/as, embora essa seja responsabilidade do corpo da escola, dos 

profissionais que estão na gestão e ocupam-se com o ensino; aos/às 

professores/as de Prática de Ensino, no que diz respeito à necessidade de 

buscarem uma formação contínua; aos/às próprios/as discentes-

professores/as, que nem sempre agem eticamente no cumprimento de suas 

responsabilidades; e à disciplina de Prática de Ensino, que poderia ter suas 

atividades melhor sistematizadas e direcionadas. 

Permanece, ainda, como um antigo desafio à Prática de Ensino o 

fato de as escolas tratarem os/as discentes-professores/as como se eles/as 

fossem funcionários/as, como podemos ver na fala de C1, em tom de 

desabafo: 



  

Ao chegar na escola, porque a escola estava passando por um 
processo de mudança, mudança essa que era o próprio diretor da 
escola. Então ao chegar à escola foi meio difícil. Porque ao chegar 
lá, não davam atenção, acham que o estagiário, está passando 
tempo lá. Teve um dia que eu cheguei à escola e a professora 
falou: ‘Por favor, dava pra você auxiliar a secretária, porque o 
primeiro contato é na secretaria, Dava pra você ajeitar esses 
arquivos?’ como se eu fosse funcionária. (C1) 

 

Certamente que a situação é agravada pela falta de recursos 

humanos nas escolas públicas, o que vem sendo um dos maiores desafios à 

qualidade na educação. Entretanto, mesmo assim, parece não se justificar 

esse tratamento aos/às discentes-professores/as em formação. Para que isso 

não ocorra, o conhecimento, e melhor seria a participação, por parte da Escola 

Campo de Estágio, do programa da disciplina Prática de Ensino é fundamental. 

À medida que as pessoas que fazem parte das escolas campo estivessem 

inteiradas das atividades dessa disciplina, no que diz respeito a sua 

metodologia, conteúdo e objetivos, possibilitaria, certamente, uma participação 

interventiva dos/das discentes-professores/as na vida escolar, a partir de um 

planejamento discutido entre a instituição formadora e a própria escola. 

Há, ainda, na vivência da Prática de Ensino, a postura de 

profissionais que, para não serem incomodados, agem aquém dos princípios 

éticos. Vejamos o caso a seguir relatado por um dos entrevistados: 

Por exemplo, a gente teve uma experiência bem triste, digamos 
assim, no semestre passado, no período passado, porque a 
professora que nos recebeu pra gente fazer a prática de ensino, 
ela disse que não queria que a gente fizesse nada. Queria que a 
gente preparasse o material pra ela e entregasse, que ela se 
virava pra dar as notas, coisa que nós não concordamos. Foi 
inclusive a nossa sala que levantou isso. É uma oportunidade pra 
gente tentar colocar em prática aquilo que está aprendendo, o 
professor que deveria ter uma outra postura, acabou sendo uma 
barreira, um empecilho para a realização disso. (P2) 

 



  

Freire (1996) afirma que ensinar exige “estética e ética”, como 

também a “corporeificação da palavra pelo exemplo”. O/a docente das Escolas 

Campo de Estágio tem uma responsabilidade na formação de seus futuros 

pares quando recebem os/as discentes-professores. Mas o depoimento de P2 

mostra que ainda teremos que avançar nesta direção. Nas relações 

pedagógicas, segundo a perspectiva dialógica, os sujeitos da ação são 

simultaneamente ensinantes e aprendentes. O que anima a possiblidade de 

essa profissional colocar-se nessa postura de quem aprende e tire lições 

deixadas pela turma. 

Em síntese, o grande desafio, no que diz respeito à Pratica de 

Ensino, é o ensaio da  Instituição Formadora e as Escolas Campo de Estágio 

realizarem um trabalho conjunto, seja no planejamento, seja no 

acompanhamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Há um novo acontecendo na Prática 

de Ensino 

 

 

 

 

 



  

Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um 
ser condicionado mas, consciente do inacabamento, sei 

que posso ir mais além dele. Esta é a diferença 
profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. 

A diferença entre o inacabado que não se sabe como 
tal e o inacabado que histórica e socialmente alcançou 

a possibilidade de saber-se inacabado. 
 

Paulo Freire 

Conscientes de nosso inacabamento e da inconclusão do 

conhecimento, fomos instigados pela realidade do nosso entorno a empreender 

nosso trabalho investigativo, cujo objeto foi a receptividade dos/as discentes-

professores/as ao desenho atual da Prática de Ensino na formação docente.  

Ao longo da pesquisa, à medida que construíamos nosso aporte 

teórico-metodológico, procedíamos a coleta e a análise dos dados e 

sistematizávamos a escrita, fomos percebendo e percebendo-nos num 

caminho, a Prática de Ensino, marcado pela inovação e pelo desafio, em que 

inovação não significa superação absoluta do que vem atrás e desafio é 

entendido como realidade que nos remete à construção do futuro sob uma 

dada perspectiva. 

  Há um novo acontecendo na Prática de Ensino. Um novo no 

tocante não só às mudanças provocadas pela produção acadêmica e pela 

legislação, mas também pelo esforço das Instituições de Ensino Superior de 

ressignificar o papel da Prática de Ensino na formação e pela postura dos/as 

discentes-professores/as frente a essas mudanças.  

No que diz respeito à legislação, a Prática de Ensino ganhou uma 

identidade distinta do Estágio Supervisionado, além de ter um acréscimo 

substancial em sua carga horária, sendo, ainda, entendida como articuladora 

de todo o processo formativo docente.  



  

Em relação à produção acadêmica, a Prática de Ensino vem 

sendo apontada como superadora da dissociação entre teoria e prática, 

articuladora dos diferentes saberes da formação docente e saberes do 

exercício da profissão, além de ser concebida como fomentadora da formação 

do/a professor/a crítico-reflexivo/a e do/a professor/a-pesquisador/a. 

Quanto à postura discente frente a essa direção que vem sendo 

dada à Pratica de Ensino na formação docente pela legislação e pelos embates 

acadêmicos, a pesquisa mostrou que os/as discentes-professores/as vêm 

conseguindo romper com a compreensão de prática como imitação de 

modelos, exercitando-se por meio de um olhar crítico sobre a realidade, e não 

negam a necessidade desse componente curricular para a sua formação, mas 

questionam o trato dado aos/às que exercem a docência e propõem outros 

tipos de atividades.  

Portanto, há um novo acontecendo na Prática de Ensino, mas 

também existem desafios. Quando se busca a ressignificação da Prática de 

Ensino na formação docente, permanece o desafio de compreender que essa 

busca não se faz sem o envolvimento numa luta maior, qual seja a de melhorar 

a própria formação de professores/as e a qualidade da educação oferecida na 

educação básica, o que significa situar a Prática de Ensino no interior das 

políticas públicas de educação e de formação de professores/as. 

Um outro desafio diz respeito à compreensão de que a Prática de 

Ensino não vai resolver, por si só, a dissociação entre teoria e prática, presente 

no processo formativo docente. Contudo, ela é, sem dúvida, um elemento 

importante na busca desta superação, na medida em que faz sentar numa só 

mesa as Instituições Formadoras, as Escolas Campo de Estágio e outros 



  

ambientes institucionais não escolares, os/as docentes das disciplinas 

específicas, pedagógicas e de fundamentos educacionais; e, ainda, na medida 

em que se torna uma oportunidade para os/as discentes-professores/as 

exercitarem-se na prática reflexiva. 

Outrossim, a Prática de Ensino, entendida como pesquisa, 

tomando como objeto a escola, a sala de aula e a docência, é uma perspectiva 

que tem muito caminho para ser trilhado e envolve a idéia de projeto de 

trabalho e trabalho coletivo. Entretanto, há indícios dessa construção quando, 

por exemplo, a FAFICA, lócus de realização de nosso trabalho, busca 

desenvolver inovações na vivência da Prática de Ensino, em parceria com a 

Iniciação Científica e através de projetos comunitários e de intervenção na 

realidade. 

É mais um desafio à Pratica de Ensino a busca por um trabalho 

coletivo entre a Instituição Formadora, as Escolas Campo de Estágio e outros 

ambientes institucionais, de tal forma que venham a realizar um trabalho 

conjunto, seja no planejamento, seja no acompanhamento. 

O desafio, no âmbito da disciplina de Prática de Ensino, também 

está em instigar nos/as discentes-professores/as uma relação de interioridade 

com o conhecimento, produzindo saberes e fomentando a construção da 

identidade do profissional docente como agente social.  

Porém, o grande desafio está em lidar com os/as discentes-

professores/as que têm experiência e que propõem, para eles/as, um trato 

diferenciado por já exercerem a profissão, além de proporem que a própria 

escola em que atuam, e nela a sala de aula, seja o espaço de realização das 

atividades de Prática de Ensino. É, portanto, um desafio à Instituição 



  

Formadora ressignificar a Prática de Ensino para aqueles/as que já têm a 

vivência do exercício profissional docente. 

Enfim, buscar novas formas de vivenciar esse componente 

curricular da formação docente tornou-se não só uma exigência decorrente dos 

estudos neste campo de conhecimento, mas também uma exigência que nasce 

da própria concepção de professor/a como construtor/a do conhecimento. A 

Prática de Ensino na medida em que vincula a formação inicial à continuada 

contribui para o desenvolvimento da capacidade dos/as discentes-

professores/as de pensar teoricamente sobre a realidade, numa postura 

reflexiva. 

Neste sentido, para enfrentar esses desafios, é relevante o papel 

da Central de Estágio (CE), que representa o espaço de coordenação, de 

planejamento coletivo e de acompanhamento da Prática de Ensino. Portanto, a 

partir da CE a Prática de Ensino deixa de ser um trabalho individualizado 

dos/as professores/as, e passa a ser um trabalho coletivo que se faz a partir de 

princípios e diretrizes definidos através de uma discussão em grupo. 

A pesquisa trouxe como contribuição à discussão sobre Prática de 

Ensino, fundamentalmente três aspectos: rever a relação estabelecida entre a 

Instituição Formadora e o campo de estágio, seja ele as instituições escolares, 

seja ele os outros ambientes institucionais; dialogar com os/as discentes 

professores/as no sentido de lhes dar um tratamento diferenciado, 

considerando o seu ambiente de trabalho como campo de estágio; entender 

que há um novo acontecendo na Prática de Ensino à medida que se rompe 

com um entendimento desse componente curricular como imitação de modelos 

e exercita-se uma postura crítico-refleviva. 



  

Em síntese, no transcurso de enfrentamento dessa problemática, 

sobretudo duas questões ficaram em aberto para ulteriores enfrentamentos. A 

primeira diz respeito ao impacto da passagem dos/as discentes-professores/as 

pela escola básica, ou seja, qual tem sido a contribuição dos/as discentes que 

passam pelas Escolas Campo de Estágio e/ou os outros ambientes 

institucionais? A outra, ficou a curiosidade epistemológica de conhecer o olhar 

dos/as docentes, formadores/as de professores/as, para a Prática de Ensino. 

Parece-nos importante buscar resposta para a pergunta: que pensam os/as 

docentes, formadores/as de professores/as sobre o atual modelo de Prática de 

Ensino? 

O inacabamento do conhecimento leva-nos a exercitarmo-nos na 

curiosidade epistêmica. Neste sentido, os/as que se reconhecerem nestas 

linhas, juntem-se a nós e ajudem-nos a defender nossos sonhos na direção de 

uma formação docente construída em bases sólidas. Por outro lado, aqueles/as 

que não se reconhecem no que este trabalho trouxe como contribuição, 

juntem-se também a nós, ajudando-nos a ver o que não vimos, apontar o que 

não apontamos e dizer o que não dissemos.  
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ANEXO 1 
 

Escolas Campo de Estágio da FAFICA 
 

MUNICÍPIO ESCOLA 
AGRESTINA Escola José Constantino 
ALTINHO 
 

Escola Joaquim Francisco de B. Correia  
Escola José Lins de Figueiredo 
Escola Monsenhor Bernardino de Carvalho 

BARRA DE GUABIRABA Escola Leobaldo Soares da Silva 
BELÉM DE MARIA Escola Municipal Adauto Caricio 

Educandário Nordestino Adventista 
BELO JARDIM Escola Estadual Bento Américo 

Escola Estadual Frei Cassiano de 
Camacenio 
Escola Municipal Manoel Domingos 
Escola Municipal Leopoldina Lopes 

BEZERROS Escola Cônego Alexandre 
Escola Cenecista São José 
Escola Eurico Queiroz 

BONITO Escola Municipal Presidente Tancredo 
Neves 

BREJO DA MADRE DE DEUS Escola André Cordeiro 
CACHOEIRINHA Escola Estadual Corsina Braga 
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Escola Municipal Pedro Bezerra da Silva 

Escola Quintino Bocaúva 
CARUARU Escola Prof. Mário Sette 

Escola Prof. Lisboa 
Escola Prof. Vicente Monteiro 
Escola Profª. Laura Florêncio 
Escola Profª. Elisete Lopes 
Escola pe. Zacarias Tavares 
Escola Nicanor Souto Maior 
Escola Dom Miguel de Lima Valverde 
Escola José Carlos Florêncio 
Escola Maria Auxiliadora Liberato 
Escola Municipal Pedro de Souza 
Escola Profª. Adélia Leal 
Escola Dom Vital 
Escola Municipal Álvaro Lins 
Escola Antônia Cavalcanti de Albuquerque 
Colégio Estadual de Caruaru 

CATENDE Escola Mendo Sampaio 
CUMARU Escola Gilda Bertino Gomes 

Escola Municipal João Duarte 
Escola Manoel Gonçalves de Lima 

CUPIRA Escola Profª. Maira de Lourdes Temporal 
Escola Municipal Pedro Alves de Souza 

FAZENDA NOVA Escola Municipal Epaminondas Mendonça 



  

Escola José Inácio Cavalcanti da Silva 
FREI MIGUELINHO Escola São José 
GARANHUNS Escola Artur Brasiliense Maia 
GRAVATÁ Escola Devaldo Borges 

Escola Estadual Aarão Lins de Andrade 
IBIRAJUBA Escola Manoel M. da Costa 
JATAUBA Escola Municipal José Higino de Souza 

Escola José Lopes de Siqueira 
JOAQUIM NABUCO Escola Municipal Joaquim Augusto Pinto 

Ribeiro 
Escola Estadual Cel. Alfredo Brandão 

JUREMA Escola Pe. Antônio Barbosa Júnior 
LAGOA DOS GATOS Colégio Cenecista Manoel Ferreira 

Escola Municipal Cordeiro Filho 
Escola Estadual Prof. Manoel Edmundo 

LAJEDO Escola Jornalista Manuel de Medeiros 
PANELAS Escola Municipal Joaquim Nabuco 

Escola Municipal Rui Barbosa 
Escola Gregório Bezerra 
Escola Municipal João Timóteo de Andrade 

PASSIRA Escola Cônego Fernandes Passos 
PESQUEIRA Escola Arruda Marinho 

Escola Estadual José de Almeida Maciel 
Escola Estadual Cacilda Almeida 
Escola Cristo Rei  

POMBOS Colégio Municipal Onze de Dezembro 
RIACHO DAS ALMAS Escola Manoel Bacelar 

Escola Municipal José Joaquim Lima 
SAIRÉ Colégio Municipal São Miguel 

Escola João Pessoa Souto Maior 
SANHARÓ Escola Estadual Dr. Benjamim Caraciolo 
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE Escola Pe. Zuzinha 
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ Escola Municipal Agripino de Almeida 
SÃO BENTO DO UNA Escola Estadual Lenita Fontes Cintra 
SÃO CAITANO Escola Agamenon Magalhães 

Escola Municipal João de Almeida Lima 
SÃO JOAQUIM DO MONTE Escola Osvaldo Benício Vaz Cavalcanti 
SURUBIM Escola Estadual Severino Farias 
TAQUARITINGA DO NORTE Escola Severino Cordeiro de Arruda 
TORITAMA Escola Protázio Soares de Souza 

Escola Estelita Timóteo 
VERTENTES Escola Cenecista José de Andrade 

Escola Gil Rodrigues 
 

 
 
 
 



  

ANEXO 2 
Questionário 

 
Amigo/a professor /a de Prática de Ensino, ________________________: 
 

O lugar da Prática de Ensino e do Estágio supervisionado na formação 

docente passa por profundas modificações efetivadas, por um lado, pela 

política oficial que trata do assunto e, por outro, pelo amplo debate em torno da 

formação docente.  

Nossa investigação, em desenvolvimento no Programa de Pós-

Graduação do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, 

sob a orientação da Dra. Professora Maria Eliete Santiago, tem por objetivo 

central compreender a receptividade dos discentes-professores/as à nova 

proposta de Prática de Ensino. No momento, estamos na fase de entrada em 

campo e definição dos sujeitos da pesquisa. 

 Peço sua participação no que se refere a solicitar aos seus alunos e 

alunas que respondam individualmente ao questionário anexo que tem por 

finalidade definir os sujeitos e traçar o seu perfil. 

 Outrossim, só deverão responder ao questionário os/as discentes que 

atenderem aos seguintes critérios: 

1. Tenham experiência com a profissão docente. 

2. Estejam inscritos nas Escolas Campo de Estágio da cidade de Caruaru 

 Antecipadamente, agradeço sua disponibilidade e ajuda e coloco-me à 

disposição para qualquer esclarecimento. 

 Atenciosamente, 

_________________________________________ 
Wilson Rufino da Silva  

QUESTIONÁRIO 
 



  

I. IDENTIFICAÇÃO 
1. Nome__________________________________________  Idade_____ anos 
    Curso_______________________ Período__________ Turno__________ 
2. Gênero   Masculino   Feminino 
3. Telefones: Residencial____________ Celular_______________ 
4. Endereço eletrônico:___________________________________ 
 

II. ESCOLARIDADE 
1. Em que tipo de escola você estudou? 
(     ) Pública (Ed. Infantil) (     ) Pública (Ens: Fund.) (     ) Pública (Ens. Médio) 
(     ) Privada (Ed. Infantil) (     ) Privada (Ens: Fund.) (     ) Privada (Ens. Médio) 
 
 2. Qual sua formação no ensino médio:  
(     ) Técnico 
(     ) Estudos Gerais 
(     ) Magistério 
(     ) outro. Qual_________________ 
 
3. Você, além dessa graduação que está fazendo, tem alguma outra? 
(     ) sim. Qual_____________________________________       (     )Não 
 

III. EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
1. Você atua na qualidade de:    Contratado   Concursado  
 
2. Há quanto tempo você é professor/a?_______________ 
 
3. Você está exercendo a profissão atualmente?__________ (Em caso de não, 
passe para a pergunta 5) 
 
4. Em que tipo (s) de escola você trabalha?  
(     ) Pública (Ed. Infantil) 
(     ) Pública (Ens: Fund.) Disciplina (s):_______________________________ 
(     ) Pública (Ens. Médio) Disciplina (s):_______________________________ 
(     ) Privada (Ed. Infantil)  
(     ) Privada (Ens: Fund.) Disciplina (s):_______________________________ 
(     ) Privada (Ens. Médio) Disciplina (s):_______________________________ 
 
5. Em que tipo (s) de escola você já trabalhou?  
(     ) Pública (Ed. Infantil) 
(     ) Pública (Ens: Fund.) Disciplina (s):_______________________________ 
(     ) Pública (Ens. Médio) Disciplina (s):_______________________________ 
(     ) Privada (Ed. Infantil)  
(     ) Privada (Ens: Fund.) Disciplina (s):_______________________________ 
(     ) Privada (Ens. Médio) Disciplina (s):_______________________________ 
  
6. Possui outro vínculo empregatício? Qual?____________________________ 
 



  

7. O trabalho de professor/professora tem a ver com suas aspirações 
pessoais? Por quê?____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
IV. CAMPO DE ESTÁGIO 

 
1. Escola do município de Caruaru que escolheu para realização das atividades 

de Prática de Ensino (Escola-campo-de-estágio) 
_____________________________________________________________ 

 
2. Por que você escolheu esta escola?________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3.. Indique a maior dificuldade na realização das atividades do estágio de 

Prática de Ensino.   
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

  
 
Você deseja continuar participando de minha pesquisa: 

_________________________ 
 

Obrigado por contribuir para a realização de minha pesquisa. 
 
 

_____________________________________ 
Wilson Rufino da Silva – Mestrando – UFPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ANEXO 3 

(Roteiro para entrevista) 
I. IDENTIFICAÇÃO 
Curso 
 
II. SOBRE O DESENHO ATUAL DA PRÁTICA DE ENSINO 
 
2.1. Os estágios de Prática de Ensino estão organizados começando no 3º  
período do curso e se estendendo até o 8º. O que acha dessa organização?  
 
2.2. Que período(s) da prática de ensino considerou mais proveitoso? Por quê? 
 
2.3 Como se sente fazendo a prática de ensino? 
 
2.4. A carga horária, o que acha? 
 
2.5. Quais as disciplinas do curso têm ajudado na realização de seus estágios 
de Prática de Ensino? Em que elas têm ajudado? 
 
III. SOBRE AS OPINIÕES DOS DISCENTES A RESPEITO DOS ESTÁGIOS 
DE PRÁTICA DE ENSINO NA FORMAÇÃO DOCENTE 
 
3.1. Como vê a Prática de Ensino para sua formação? 
 
3.2. Para você quem já exerce a profissão deveria fazer a Prática de Ensino?  
(Se sim) Por quê? (Se não) Quem já exerce faria o que como PE? 
 
3.3. O que pensa que precisa mudar em relação aos estágios de Prática de 
Ensino? 
 
 IV. SOBRE AS ATIVIDADES DE ESTÁGIOS DE PRÁTICA DE ENSINO 
 
4.1. Como tem sido a vivência das atividades de Prática de Ensino? 
 
4.2. Há dificuldades na realização de seus estágios de Prática de Ensino? 
(Sim= Quais? Como tem enfrentado? Não=Por quê?) 
 
4.3. Os estágios de Prática de Ensino têm ajudo no exercício da sua docência? 
(Sim=Em quê? Não=Por quê?) 
 
Pergunta final: Você gostaria de dizer algo mais em relação ao que 
conversamos? 
 

 

 



  

 

 

 

 

 




