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RESUMO 
 

Este artigo tem como objeto de estudo a relação teoria e prática no Curso de 
Formação de Professores em nível médio. Objetiva compreender em que 
sentido a Prática de Formação pode ser um componente articulador da relação 
entre teoria e prática. Fundamentamos nosso trabalho nos pressupostos da 
práxis e nessa concepção nos propomos compreender tal conceito, tomando 
como norte a indissociabilidade entre teoria e prática. Para abordar o tema, no 
primeiro momento vamos situar a necessidade e a possibilidade de formar 
professores em cursos de nível médio. Em seguida, discutimos o que é a 
Prática de Formação e na seqüência tratamos da relação teoria e prática no 
Curso de Formação de professores.  
 
Palavras chave: formação de professores - teoria e prática – Prática de 
Formação. 

 
 

ABSTRACT 

 
The present article has as object of study the relation between theory and 
practice in the Course of Teacher Formation at high school level. It plans to 
understand in what sense the Teaching Formation can be an articulator 
component from the relation between theory and practice. Our study is based 
on the ideas of the praxis and on this conception we intend to understand such  
concept taking as base the unsociability between theory and practice. To 
approach the subject, at the very first step we point out the necessity and the 
possibility of forming teachers in courses of high school level. Right after that, 
we discuss what the Teaching Formation means, afterwards, we talk about the 
relation between theory and practice in the Course of Teacher Formation. 
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1Professora Pedagoga da rede Pública Estadual, participante do Programa de 
Desenvolvimento Educacional PDE – 2007. 
2Doutora em Educação, Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Estadual de Maringá e Orientadora do Programa de Desenvolvimento 
Educacional PDE – 2007. 
 



 2 

 
1. Introdução 
 
             
 
 A formação do professor tem sido tema recorrente em estudos que 

investigam aspectos da educação no tempo presente. Muitos desses estudos 

partem do princípio ou relacionam essa formação com a qualidade da 

educação.  

O pressuposto de vincular a qualidade da educação à formação do 

professor aparece com freqüência nos debates entre educadores, legisladores 

e autoridades. Esteve presente nos movimentos que antecederam a 

Proclamação da República, por ocasião do movimento de renovação 

educacional, nos momentos em que se discutiram as Leis de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, bem como em pesquisas realizadas na 

atualidade e divulgadas nos congressos da área. 

No contexto da formação inicial, uma discussão que se faz presente é a 

relação teoria e prática, vinculada a Prática de Formação. Essa preocupação 

permeia também o universo de nossa atuação profissional, relacionado à 

formação inicial de professores.  

 Por isso, ao escolher o objeto de estudo, no projeto que apresentamos 

no início do PDE3, ano de 2007, contemplamos a Prática de Formação no 

Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental em nível Médio, na Modalidade Normal. 

A opção em discutir a Prática de Formação aconteceu principalmente 

porque a retomada do Curso de Formação de Professores4 exigiu reflexões 

acerca das propostas de formação desenvolvidas em escolas de nível médio. 

                                                
3
 O Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) foi implantado pela Secretaria de Estado 
de Educação do Paraná com o objetivo de promover a capacitação dos professores da rede 
pública estadual por meio do “diálogo entre os professores do Ensino Superior e da Educação 
Básica, através de atividades teórico-práticas orientadas, tendo como resultado a produção do 
conhecimento e mudanças qualitativas na prática escolar [...]”. Disponível em 
http://www.pde.pr.gov.br. Acesso em 28/11/2008. Maiores informações sobre o Programa 
podem ser encontradas no site http://www.pde.pr.gov.br. 
4 O Curso de Formação de Professores em Nova Londrina cessou as atividades no ano de 
1999, coma formatura da última turma do antigo “Magistério”. A retomada destes Cursos no 
Estado do Paraná aconteceu em 2003 e, em nosso município (Nova Londrina), em 2005. É 
importante ressaltar que 14 escolas do Paraná, não deixaram de ofertar o Curso entre 1999 e 
2003. Foi a partir da experiência dessas escolas que a SEED/PR, viabilizou estudos para a 
revitalização e implantação do Curso em outras escolas do Estado. Maiores informações sobre 
o assunto podem ser encontradas em SILVA (2003); PARANÁ/SEED, (2006). 
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Na época em que cessaram as atividades do Magistério, duras críticas foram 

feitas à qualidade dos cursos em funcionamento. Além disso, as mudanças na 

legislação propostas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

9394/96, não incentivavam a formação de professores para a Educação Infantil 

e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em nível Médio. 

As indagações que norteiam esse artigo estão relacionadas aos estudos 

desenvolvidos durante a primeira e segunda fase do Programa de 

Desenvolvimento Educacional PDE, que foram levantadas com as pesquisas 

realizadas por indicação da Orientadora da IES, nos estudos realizados com 

professores de Prática de Formação e com os participantes do GTR5 de acordo 

com o Projeto de Intervenção-Implementação Pedagógica6, apresentado em 

2007, e realizado no primeiro semestre de 2008. 

Para abordar o tema proposto neste artigo que finaliza o tempo de 

estudo, mas não esgota o assunto, no primeiro momento vamos situar a 

necessidade e a possibilidade de formação de professores em nível médio. Na 

seqüência, procuramos situar a Prática de Formação para em seguida, 

tratamos da relação entre teoria e prática no Curso de Formação de 

Professores.  

 

 

2. A formação de professores em escolas de nível médio: da necessidade 

à possibilidade. 

 

Com a retomada do Curso de Formação de Professores em nível médio 

no Estado do Paraná, em 2003, algumas discussões que envolveram essa 

decisão, não podem ser ignoradas. Uma delas está diretamente relacionada à 

qualidade do professor que estes cursos se propuseram formar. 

                                                
5 O GTR foi organizado pela SEED/PR como parte das atividades da Programação do PDE. 
Consistiu em um curso na modalidade à distância, por meio do ambiente Moode. Cada um dos 
professores participantes do PDE foi tutor de uma turma em que foi abordou seu objeto de 
estudo. No nosso grupo, houve participação de 12 professores de diferentes áreas de 
formação e atuação, o que possibilitou a discussão acerca da Prática de Formação sob 
diferentes perspectivas. 
6 Como parte das atividades do PDE, os professores participantes organizaram um Plano de 
Trabalho. Dentre as atividades, o Projeto de Intervenção-Implementação Pedagógica consistiu 
em desenvolver, na escola de lotação do Professor, um projeto relacionado ao objeto de 
estudo.  
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Analisando alguns trabalhos acerca do assunto em pauta, encontramos 

a questão da qualidade discutida a partir de três pressupostos: preparo dos 

professores que atuam no curso, idade e conhecimento prévio dos alunos e a 

questão da relação teoria e prática.  

A Lei 9394/96 prevê no título VI que trata dos profissionais da educação, 

que a formação para o exercício do magistério deverá ser realizada no Ensino 

Superior. Entretanto uma ressalva deve ser destacada: 

 

Art. 62. 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 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 
séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, 
na modalidade Normal (BRASIL, 1996, grifo nosso). 

 

A promulgação da Lei instituindo a necessidade de formação de 

professores no Ensino Superior e o prazo de dez anos recomendado para que 

todos os professores se adequassem a esse quesito, trouxe preocupação para 

as autoridades públicas e educadores.  

Essa questão aliada ao descrédito na formação realizada até aquele 

momento pelo Curso de Magistério, promoveu uma série de discussões que 

não conseguiam visualizar a possibilidade de continuidade da formação de 

professores em nível médio. Mesmo com a prerrogativa da Lei, contida no 

artigo 62, que admite como formação mínima para o magistério na educação 

infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino fundamental, a oferecida em 

nível médio, a opção do Estado do Paraná, naquele momento, foi cessar as 

atividades dessa modalidade em quase todo o Estado. 

As discussões sobre a necessidade de formação de professores no 

Ensino Superior ganharam força no período de 1999 a 2003, não só em virtude 

da promulgação da lei 9394/96 e da cessação dos cursos de Magistério. 

Podemos elencar como outros motivos para o fortalecimento da formação de 

professores em nível superior, os resultados inexpressivos da educação 

nacional em testes que avaliaram o rendimento dos alunos, organizados por 

instituições nacionais e internacionais. 



 5 

O fraco desempenho dos alunos em parte foi creditado à formação do 

professor e essa prerrogativa fez com que a discussão em torno da 

necessidade de formação de professores em nível superior, ganhasse muita 

força no cenário nacional. 

 Além disso, como motivos para a cessação dos Cursos do magistério, 

dois são referenciados com mais intensidade: Um deles está relacionado à 

implantação de programas governamentais com concepções vinculadas a idéia 

de preparar o jovem para o mundo do trabalho, alegando que a dicotomia 

existente no antigo Segundo Grau que ofertava cursos de formação geral e 

cursos de formação profissional, não condiziam com a educação democrática. 

O outro, está vinculado a fraca avaliação que os Cursos de Magistério 

apresentavam na época. 

 É preciso ressaltar que as avaliações desses Cursos foram realizadas 

por amostragem e não foi considerada a especificidade do trabalho realizado 

em cada escola. Assim a cessação do Curso de Magistério deixou uma lacuna 

no que diz respeito à formação de profissionais para atuar na Educação Infantil 

e anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Entretanto, em virtude das demandas existentes, com muita rapidez, a 

lacuna de formação de professores, foi preenchida com a implantação de 

Cursos de “Magistério” na modalidade de ensino à distância. Consideramos 

assim que a formação de professores em nível médio, apesar de sua cessação 

quase total, não inviabilizou essa modalidade de formação visto que continuou 

a existir, em alguns municípios, via escola pública e em outros, por meio da 

modalidade à distância, ofertada por instituições particulares.  

Nesse caso, é necessário considerar a possibilidade e necessidade de 

que o Curso de Formação de Docentes7 possa ser uma opção de formação 

profissional inicial para os que optam em ser professor, especialmente da 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Obviamente a 

preocupação é que estes Cursos possam formar profissionais com 

conhecimento teórico e técnico para atuar no campo de trabalho. Temos 

clareza que essa formação não deve limitar-se em responder necessidades ou 

                                                
7Encontramos ainda em muitos documentos o termo Escola Normal, Curso Normal e Magistério 
para designar o Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, em Nível Médio, na Modalidade Normal, que é a nomenclatura adotada 
pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná.  



 6 

demandas de mercado. Ela precisa ser pensada para contribuir de maneira 

sistemática com a formação de profissionais para a educação.  

Nesse sentido é necessário afirmar que a formação que se pretende é 

aquela que considera 

 

[...] que o trabalho como atividade fundamental da vida 
humana, existirá enquanto existirmos. O que muda é a 
natureza do trabalho, as formas de trabalhar, os instrumentos 
de trabalho, as formas de apropriação do produto do trabalho, 
as relações de trabalho e de produção que se constituem de 
modo diverso ao longo da história da humanidade (CIAVATTA, 
2005, p.1). 
 

A História da Educação nos mostra que a formação de professores para 

lecionar na fase inicial de escolarização, denominados como professores de 

primeiras letras, professores primários, professor de Educação Infantil ou de 

primeira à quarta série, entre outras nominações, foi vinculado primeiramente à 

formação prática e, posteriormente, quase que exclusivamente, à Escola 

Normal e depois ao Magistério, ou seja, a cursos de nível médio. 

 

 

3. Prática de Formação, Prática de Ensino e Estágio Supervisionado: uma 

questão de nomenclatura? 

 

 A preocupação com a formação de professores e as condições para sua 

efetivação continua ser motivo de debates e estudos. Para compreender como 

essas questões aconteceram ao longo da história e com o cuidado de que o 

olhar para o passado não seja simplesmente com o sentido de extrair dele os 

fatos e acontecimentos e nem julgá-lo, recorremos a Villela (2005, p. 77) para 

“[...] tentar compreender o sentido do movimento que define as mudanças e 

permanências dos processos sociais”. 

 Com a perspectiva de olhar o passado para compreender o que nos 

mostra e sem pretensão de colocar nele nossas expectativas e interpretações, 

situamos a formação do professor no que se refere à Prática de Ensino em 

momentos distintos. 
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 O primeiro, refere-se à formação por meio da Prática do Ensino. Isso 

aconteceu no período compreendido entre o início do Império mais 

especificamente a partir de 1827, e a década de setenta do século XIX.  Nesse 

período, a Prática do Ensino foi um dos dispositivos utilizados para a formação 

de professores. Nesse caso, aprender a ser professor era um processo 

“artesanal”8, conduzido pela observação, convívio e imitação de outro professor 

mais experiente. Essa foi a maneira como os primeiros professores foram 

formados pelo Método Mútuo9, ou pela institucionalização dos professores 

adjuntos10. 

No segundo momento,  a formação era realizada por meio da Prática de 

Ensino. Essa configuração aconteceu entre 1870 a 1892 e está vinculada a 

criação e fortalecimento das Escolas Normais, local em que a formação do 

professor modificou-se, ganhou um diferencial e estrutura diferenciada do 

modelo “artesanal”.  

Na Escola Normal, a formação prática foi ampliada. Além do 

procedimento anterior, baseado na observação e imitação de um professor 

mais experiente, acontecia também a demonstração. Nessa perspetiva, os 

exercícios práticos passam a ter estrutura mais definida e local determinado 

para serem realizados. Esse período caracterizou-se pela formação do 

professor na Escola Normal, com as prescrições do Ensino Intuitivo e das 

práticas de demonstração na Escola Modelo. 

O terceiro momento, ainda na perspectiva da Prática de Ensino, iniciou-

se após a Proclamação da República e estende-se até os dias atuais com 

algumas modificações. Nesse período, além das questões especificadas 

anteriormente quanto aos procedimentos da Prática de Ensino, podemos 

                                                
8Villela (2003, p. 1) explica que o modelo ‘artesanal’ de formação de professores estava 
baseado na tradição e imitação características da cultura pragmática. Aos poucos, com a 
consolidação da formação do professor na Escola Normal, esse modelo foi substituído “[...] 
pelo modelo profissional, baseado no critério da racionalidade em que conhecimentos teóricos 
e prática profissional acontecem em lugares distintos e pressupõem um alargamento do 
conteúdo acadêmico, domínio de métodos específicos e aquisição de ethos condizente com a 
profissão“. 
9Cardoso (1999, p. 120) afirma que no ensino mútuo “[...] os discípulos, sob a direção de um só 
mestre, ensinavam a eles mesmos, ou seja, uns aos outros, o que tornava o método oportuno 
numa época em que predominava a falta de professores”.  
10O modelo de formação dos professores adjuntos, de inspiração austríaca e holandesa, 
consistia em “empregar aprendizes como auxiliares de professores em exercício, de modo a 
prepará-los para o desempenho da profissão docente, de maneira estritamente prática, sem 
qualquer base teórica” (TANURI, 2000, p. 65). 
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acrescentar a experimentação, a epistemologia do professor reflexivo e as 

teorias que tratam da investigação como um dos pilares da prática. 

No estudo que realizamos encontramos os termos Prática de Ensino e 

Estágio Supervisionado, grafados de diferentes maneiras e muitas vezes como 

sinônimos. Consideramos necessário realizar alguns esclarecimentos sobre o 

assunto no sentido de compreender a nomenclatura Prática de Formação. 

Os documentos oficiais da época do Império que tratam dos currículos 

da Escola Normal, anteriores a 1870, trazem o termo “Prática do Ensino” como 

ação independente da escola Normal e totalmente vinculada à escola e aos 

professores de primeiras letras. Depois de 1870, os documentos já trazem 

grafado o termo Prática de Ensino que se efetivou principalmente com a 

reforma Paulista realizada por Caetano de Campos, em 1890. Essa reforma 

deu consistência à Prática de Ensino instituindo um local para a sua efetivação: 

as Escolas Modelo.  

A Prática de Ensino como disciplina foi instituída pela Lei Orgânica do 
Ensino Normal de 1946 (DECRETO-LEI N. 8.530). Entretanto para Rauber 
(1999, p. 16), a 

 

Prática de Ensino na formação do professor primário foi 
introduzida, pela primeira vez no Brasil, como uma atividade 
escolar obrigatória com vistas à formação prática do professor 
primário, com programa, horário e objetivos definidos, na 
Escola Normal do Estado de São Paulo, através das reformas 
implantadas pelo decreto nº. 27 de 12 de março de 1890, sob 
o título ‘Exercícios Práticos [...].  
 
 

Almeida (2008, p. 43) esclarece que nos Currículos da Escola Normal 

Paulista, os exercícios práticos de ensino são inseridos e retirados conforme as 

várias mudanças realizadas. Isso acontece principalmente por que a Escola 

Modelo, que era “quase autônoma” no que se refere à Prática de Ensino, se 

responsabilizava pela condução das atividades práticas.  

O fato é que, com uma nomenclatura ou com outra, os exercícios 

práticos de ensino, a Prática do Ensino, a Prática de Ensino ou o Estágio 

Supervisionado, desde os primeiros currículos da Escola Normal estão 

relacionados. No início de maneira separada e até independente da mesma e, 

posteriormente, como disciplina curricular.  
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O documento elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do 

Paraná com a Proposta Curricular do Curso de Formação de Docentes da 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (2006), estabelece 

que: 

A Prática de Formação nesta proposta de currículo possui a 
carga horária de 800 horas, atendendo a legislação vigente 
(Del. 010/99 do CEE). A carga horária da Prática de Formação 
integra a do curso como um todo, considerando que o mesmo 
configura-se como componente indispensável para a 
integralização do Currículo. A Prática de Formação deverá ser 
um trabalho coletivo da instituição, fruto de seu Projeto 
Pedagógico. Nesse sentido, todos os professores 
responsáveis pela formação do educador deverão participar, 
em diferentes níveis, da formação teórico-prática do seu aluno 
(PARANÁ, 2006, p. 29). 
 

 Observamos, nesse caso, que o termo Prática de Formação tem como 

proposta ser espaço que articula a formação teórico-prática do aluno, 

considerando o conhecimento nas diferentes disciplinas. O Projeto Político 

Pedagógico como documento norteador da Escola e dos professores que 

lecionam no Curso, deverá ser organizado no sentido de garantir que a Prática 

de Formação seja um elo da integração desse conhecimento que se efetivará 

via Estágio Supervisionado na Prática de Ensino ou ação docente. 

 A esse respeito observamos que a Matriz Curricular estruturada para 

vigência 2004/2006, estava dividida em 05 grandes áreas: Base Nacional 

Comum, Fundamentos da Educação, Gestão Escolar, Metodologias e Prática 

de Formação. Como disciplina da Prática de Formação está o Estágio 

Supervisionado (PARANÁ, 2006, p. 32). 

 Por sua vez, a Matriz Curricular proposta para vigência em 2007, 

estabeleceu três áreas: Base Nacional Comum, Parte Diversificada e 

Formação Específica. Dentre as disciplinas destinadas à Formação Específica, 

em espaço separado, foi inserida a “Prática de Formação (Estágio 

Supervisionado)” (PARANÁ, 2006, p. 33, grifo no original). 

 Para o ano letivo de 2008, novo formato foi dado à Matriz Curricular. A 

estrutura de 2007 foi mantida. Entretanto, a Prática de Formação foi inserida 

nessa última versão, junto à área de formação específica, com as demais 

disciplinas, respeitando a ordem alfabética. Colocada dessa maneira, atende a 



 10 

legislação oficial, ou seja, a Deliberação 010/99 do C.E.E. e a Resolução CEB 

02/99 do CNE. 

 O que a descrição dessas mudanças na Matriz Curricular também pode 

sugerir? Entendemos que as mudanças não estão vinculadas apenas à 

questão de nomenclatura ou organização técnica. Ao grafar na Matriz 

Curricular, a Prática de Formação separada das demais disciplinas, 

descaracteriza a Proposta Pedagógica do Curso que tem como ponto central 

deixar claro que a Prática de Formação não é apenas o pólo prático do curso.  

Compreendemos a Prática de Formação promovendo a articulação do 

conhecimento de todas as disciplinas do Curso. Isso pressupõe que este é o 

espaço para que o aluno possa, sob a forma de “estágios e/ou atividades 

relacionadas direta ou indiretamente às práticas de ensino” (SILVA, 2003, p. 

17) realizar a ação docente que não é apenas o trabalho de realizar aulas 

práticas.  

A Prática de Formação deve ser compreendida como  

 

[...] mais um espaço de problematização das ciências gerais 
e específicas, em que a práxis educativa é tomada como 
objeto de estudo e de compreensão da transição dos 
conhecimentos puros para os conhecimentos tecnológicos 
aplicados à realidade educativa. Aplicados tanto no sentido de 
análise como no sentido de operacionalização de atividades 
práticas de ensino-aprendizagem (SILVA, 2003, p. 17, grifo 
nosso). 
 
 

Destacamos o termo “mais um espaço” para deixar claro que é esse 

entendimento que pode garantir unidade e integração de todas as disciplinas e 

assegurar a Prática de Formação como possibilidade de elaboração do 

conhecimento científico, o que não reduz a prática ao pragmatismo, nem a 

teoria ao intelectualismo ou ainda, como afirma Saviani (2008, p. 128): 

 

Percebemos, então, que o que se opõe de modo excludente à 
teoria não é a prática, mas o ativismo do mesmo modo que o 
que se opõe de modo excludente à prática é o verbalismo e 
não a teoria. Pois o ativismo é a ‘prática‘ sem teoria e o 
verbalismo é a ‘teoria’ sem a prática. Isto é: o verbalismo é o 
falar por falar, o blá-blá-blá, o culto da palavra oca; e o 
ativismo é a ação pela ação, a prática cega, o agir sem rumo 
claro, a prática sem objetivo. 
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A Prática de formação deve ser compreendida enquanto espaço que 

oportunize a efetivação do conhecimento e dos saberes necessários à prática 

docente.  É o momento de problematização da prática pedagógica, um lugar de 

produção de conhecimento. Assim, essa prática não pode se dar de forma 

qualquer. Precisa ser supervisionada pelo professor da disciplina, com a 

colaboração de professores do Curso e dos professores que atuam na 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

Por isso, é uma prática que precisa ser intencional e fundamentada. 

Somente desta forma é possível realizar a articulação teoria e prática.  

 

O professor que tem um trabalho intelectual, pensa sobre as 
ciências, sobre os instrumentos de ensino, sobre os recursos 
didáticos, elabora seu material e sabe selecionar o material já 
existente. Tem consciência do projeto educacional no qual 
está inserido e participa de sua elaboração. Formar esse 
professor poderá garantir o direito da criança ao saber que a 
escola deve socializar, no sentido da emancipação humana 
[...] (SILVA, 2003, p. 16). 

  
 
 Diante das questões apresentadas, no contexto da Proposta Curricular 

para o Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental em Nível Médio (PARANÁ, 2006), entendemos que a 

Prática de Formação é um espaço pedagógico em que o professor, em 

diferentes perspectivas favorece ao aluno, além da integração dos 

conhecimentos elaborados em cada disciplina, a prática de Ensino ou ação 

docente.  

No decorrer do século XX e início do século XXI, a preocupação dos 

legisladores e professores foi basicamente a vinculação entre teoria e prática 

na formação do professor. Como efetivar essa relação na formação dos futuros 

professores? Como compreender essa relação sem correr o risco do 

pragmatismo e ativismo formando professores para as necessidades imediatas 

do mercado? Ou ainda sem correr o risco de deixar que a formação esteja 

vinculada ao verbalismo? 

 

 

4. Relação teoria e prática: entendimento e possibilidades 
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Para iniciar essa discussão vamos tomar o jogo de palavras do artigo de 

Oliveira (2008)11 que tem como título “Práticas de Formação e Formação 

Prática”. Com esse artigo a autora propõe dois questionamentos: “As práticas 

de formação dos professores são formações práticas? As formações práticas 

são práticas de formação?”.    

A discussão de Oliveira (2008) traz à tona uma questão premente, ou 

seja, refletir sobre as possibilidades da relação teoria e prática. Concordamos 

com a autora quando alerta que o entendimento dessa questão precisa 

necessariamente levar em consideração que  

 

O peso de analisar o ensinar e o aprender dentro de um 
contexto cultural não se restringe ao que se passa no 
ambiente de formação, mas está no relacionamento e no 
movimento do significado social do que é vivido dentro e fora 
desse espaço (OLIVEIRA, 2008, p. 2). 
 
 

Considerando a questão acima é que vamos nos reportar aos trabalhos 

desenvolvidos no PDE12. No relato dos professores que participaram das 

atividades, observamos algumas idéias muito presentes nas respostas e 

discussões do grupo. Destacamos cinco questões que consideramos 

importantes: a primeira, defendida por grande parte do grupo, apresenta a 

convicção que primeiro o aluno precisa receber sólida fundamentação teórica 

para depois realizar a prática. 

A segunda aponta para a idéia de que o estágio, da maneira que 

conheciam, não favorece o conhecimento da realidade. A alegação principal é 

que a teoria não funciona na prática. O estágio é apenas um faz de conta. 

A terceira, diz respeito ao acompanhamento do aluno no campo de 

Estágio. Segundo o grupo, em alguns casos, os professores de estágio 

encaminham os alunos às escolas, não os acompanham e muitas vezes não 

comparecem para tomar conhecimento do que aconteceu.  

                                                
11 O referido artigo foi elaborado para integrar o material estudado pelos professores que 
participaram do IV Seminário da Formação Docente, realizado em Faxinal do Céu, em outubro 
de 2008. 
12 Os trabalhos aos quais nos referimos são o Projeto de Intervenção-Implementação na escola 
e o Grupo de Trabalho em Rede. No módulo IV, solicitamos aos professores participantes que 
relatassem a experiência e a relação que os mesmos tinham com a Prática de Formação – 
Estágio Supervisionado, nos Estabelecimentos de Ensino em que atuavam. 
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A quarta questão relaciona as concepções que norteiam a formação de 

professores. Muito defendida a epistemologia do professor reflexivo tem para 

os professores do grupo, o objetivo de fazer o estagiário refletir sobre a prática 

realizada pelo professor por ele observado e sobre a sua própria prática.  

Por fim, especificamente sobre a Prática de Formação no Curso de 

Formação de Docentes, observamos que o conhecimento sobre os 

documentos norteadores, legislação e propostas de formação, ainda não está 

consolidada. Muitas vezes está mais relacionada com práticas anteriores do 

que com a proposta atual. 

Acreditamos que as questões selecionadas acima podem contribuir com 

a reflexão que pretendemos realizar. Em primeiro lugar, conforme já explicitado 

no primeiro documento elaborado para o PDE13, a concepção de Prática de 

Formação a qual nos referimos reporta à compreensão da “[...] a práxis como 

uma prática fundamentada teoricamente. Se a teoria desvinculada da prática 

se configura como contemplação, a prática desvinculada da teoria é puro 

espontaneísmo. É o fazer pelo fazer” (SAVIANI, 2005, P. 141). 

Isso implica dizer que não é possível separar a teoria da prática. Nesse 

caso, defender a idéia de que é necessário estudar a teoria para depois realizar 

a prática, implica situar teoria e da prática em diferentes perspectivas. 

Entendemos que é necessário compreender o movimento dialético que 

fortalece a relação teoria e prática.  Sánchez Vasquez (1968, p. 210) explica 

 

[...] enquanto a atividade prática pressupõe uma ação efetiva 
sobre o mundo, que tem por resultado uma transformação real 
dêste (sic), a atividade teórica apenas transforma nossa 
consciência dos fatos, nossas idéias sôbre (sic) as coisas, mas 
não as próprias coisas. 
 

            A afirmação nos remete a pensar sobre a segunda idéia que 

selecionamos daquilo que os professores disseram ser idéia corrente em 

relação ao Estágio: a de que a prática é diferente da teoria. Considerando o 

pensamento de Sánchez Vasquez (1968), entendemos que na Prática de 

Formação, o conhecimento teórico que o aluno elaborou nas diferentes 

                                                
13 Esse primeiro documento foi organizado sob a estrutura denominada pela SEED/PR como 
Caderno Pedagógico. Foi concluído em fevereiro de 2008 e tem como título “O Estágio 
Supervisionado no Curso de Formação de Professores” (GUEDES E SCHELBAUER, 2008). 
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disciplinas não pressupõe, a priori, relação com a prática, ou seja, com a ação 

docente.  

 Nesse sentido, conhecer teoricamente as concepções de avaliação, por 

exemplo, tomar consciência das mesmas, não garante a sua aplicação nas 

atividades que o estagiário ou o futuro professor irá desenvolver. Nessa 

situação é que constatamos a necessidade do professor de Prática de 

Formação como elemento mediador do processo de relação teoria-prática. 

Fazer com que o futuro professor possa, conforme nos indica Saviani (2007), 

transpor do senso comum à consciência filosófica.  

 Se não acontecer a mediação do professor de Prática de Formação, 

possivelmente a ação docente via Estágio Supervisionado ou Prática de 

Ensino, se efetivará no senso comum em que o futuro professor se pauta mais 

na maneira como foi ensinado (senso comum, prática) do que nas formas que 

ele aprendeu a ensinar (estudo teórico).  

  Sánchez Vásquez (1968 p. 207) explicita ainda mais essa questão com a 

afirmação que a teoria em si não é capaz de mudar o mundo, mas contribui 

para sua transformação se assimilada por aqueles que por seus atos podem 

ocasionar a transformação: 

 

Entre a teoria e a atividade prática, transformadora se insere 
um trabalho de educação das consciências, de organização de 
meios materiais e planos concretos de ação; tudo isso como 
passagem indispensável para desenvolver ações reais, 
efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática na medida em 
que materializa, através de uma série de mediações, o que 
antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade 
ou antecipação ideal de sua transformação. 

 

Assim, entendemos que é possível que a Prática de Formação contribua 

com a formação de professores que possam pautar as suas ações 

pedagógicas com base no conhecimento científico e menos no senso comum. 

Com essa questão defendemos também a mediação, presença e 

acompanhamento do professor de Prática de Formação em todas as atividades 

desenvolvidas pelos alunos estagiários. 

Consideramos que todos os professores contribuem com a formação do 

futuro professor. Porém o professor de Prática de Formação tem função 
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fundamental nesse contexto14. Por isso, a organização do Projeto Político 

Pedagógico, e do Plano Curricular do Curso e de cada disciplina, precisa 

contar com a participação de todos os professores.  

A participação dos professores pressupõe estudo, discussões e 

reflexões acerca dos fundamentos e concepções do Curso e das disciplinas, 

que o compõe. Essa participação favorece que os professores conheçam mais 

sobre seu objeto de trabalho em seus aspectos legais e pedagógicos. 

Quanto às concepções de formação de professores abordadas pelo 

grupo, entendemos que a reflexão que deva ser realizada não está vinculada à 

teoria de Schön (2000), que trata da reflexão na ação e sobre a ação (o pensar 

o que faz, enquanto faz), fundamentada na idéia de prática como fonte do 

conhecimento.  

Quando abordamos a proposta de investigação como uma forma de 

construir a unidade teórico - metodológica, não o fazemos tomando como 

referência Zeichener (apud FACCI, 2004), que entende o professor como 

investigador, tendo como função principal auxiliar os alunos a construir o saber 

levando em consideração as implicações sociais e políticas no contexto em que 

atuam questionando a realidade com o objetivo de buscar uma sociedade mais 

justa.  

Entendemos que a formação do professor precisa ser embasada 

considerando que profissional a escola pretende formar. Nesse sentido é 

necessário que a Proposta Pedagógica do Curso contemple  

 

a identificação dos elementos culturais que precisam ser 
assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles 
se tornem humanos e, de outro lado, e concomitante, à 
descoberta das formas mais adequadas para atingir esse 
objetivo (SAVIANI, 2005, p. 13). 

 
 A Prática de Formação está relacionada diretamente com a formação do 

profissional que poderá desenvolver, por meio de sua atuação, mudanças 

efetivas e significativas que contribuam com o desenvolvimento da educação 

                                                
14 O pensamento que é o conjunto de professores que forma o futuro professor está presente 
nas idéias de Lourenço Filho em documentos publicados em 1922 e 1945. Outra preocupação 
expressa por esse autor era sobre a qualidade pedagógica que deveria ter o professor da 
Prática de Ensino, justificando que um professor “fatuo” causa males irreparáveis à formação 
do futuro professor (LOURENÇO FILHO, 2001). 



 16 

no sentido de possibilitar aos alunos que freqüentam as escolas, a garantia de 

educação com qualidade. 

 

Podemos dizer que cada indivíduo aprende a ser um homem. 
O que a natureza lhe dá quando nasce não basta para viver 
em sociedade. É-lhe ainda preciso adquirir o que foi alcançado 
no decurso do desenvolvimento histórico da sociedade 
humana (LEONTIEV, 2004, p 285). 
 

  
 Acreditamos que a escola existe com a perspectiva de formação 

humana. Não podemos atribuir toda a responsabilidade ao professor. 

Entretanto como agente social, por meio de uma ação organizada e intencional, 

o professor pode sim, ser agente de mudanças. 

 

6. Considerações finais 

 

Ao realizar as considerações finais deste trabalho que não esgotam o 

assunto, retomamos ao objetivo que é compreender em que sentido a Prática 

de Formação pode ser um componente articulador da relação teoria e prática 

no Curso de Formação de Professores. 

O título deste artigo “Relação teoria e prática no curso de Formação de 

Professores” está vinculado diretamente à nossa reflexão. Ou seja, nosso 

entendimento é que, a relação teoria e prática, não acontece apenas no espaço 

da Prática de Formação, e sim, em todas as disciplinas do Curso. A Prática de 

Formação articula esse processo, mas não pode fazer essa articulação de 

maneira isolada. 

Quando iniciamos o PDE em 2007, a Secretaria de Estado da Educação 

por meio do Departamento de Educação e Trabalho estava promovendo 

estudos e debates com o objetivo de retomar a formação de professores em 

nível médio. Retomar essa modalidade de formação significava repensar 

algumas condições necessárias para que essa formação pudesse superar os 

problemas anteriormente constatados. 

 Conforme elencamos no início desse artigo, três questões estavam 

presentes nas discussões e também nos documentos produzidos a partir das 

reuniões com os professores acerca da formação de professores em nível 
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médio. São elas: a formação (preparação) dos professores para atuar no curso, 

idade e conhecimento prévio dos alunos e a relação teoria e prática.  

Em relação à formação dos professores, constatamos que os programas 

de formação continuada por meio de Seminários ou Grupo de Estudos foram e 

são organizados no sentido de possibilitar a estes professores, compreensão 

da proposta do Curso. Nas duas modalidades de formação que participamos, 

observamos a articulação do estudo e das discussões para garantir essa 

compreensão. 

No entanto, essas modalidades de formação não se efetivam sem a 

participação do professor. Os grupos de estudo devem e podem fazer parte do 

processo. Precisamos mais. Retomamos aqui o objetivo do PDE de promover 

um diálogo de conhecimento entre os professores do Ensino Superior e da 

Educação Básica, por meio de estudo, elaboração e orientação de atividades 

teórico-práticas. 

Acreditamos que a ação desenvolvida via PDE já apresenta como 

resultado a produção do conhecimento e mudanças qualitativas na prática 

escolar, conforme objetivo do Programa. O estudo efetivo possibilita maior 

entrosamento e comprometimento com o conhecimento.  

Quanto à idade e conhecimento prévio dos alunos que ingressam no 

Curso de Formação de Docentes, entendemos que é uma preocupação 

pertinente, no entanto, acreditamos que não inviabiliza essa formação como 

modalidade inicial.  

Ao iniciar o estudo, existiam muitas dúvidas quanto ao Curso de 

Formação de Docentes. A efetivação da retomada do Curso ainda não estava 

totalmente delineada. No entanto, existia entusiasmo na comunidade interna e 

externa à escola, no sentido de que o curso voltasse a ser oferecido na Escola 

Pública. 

No momento em que terminamos a pesquisa, o Curso de Formação de 

Docentes ainda não está totalmente consolidado. A defesa pela sua 

continuidade, nesse momento, esbarra em outros problemas como a falta de 

alunos que queiram iniciar a formação profissional, em nível médio, para atuar 

como professores. 

Nesse caso, entendemos que isso acontece principalmente pelo fato de 

que o Curso tem uma proposta efetiva de trabalho, e a desempenha com 
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seriedade e organização. Ou seja, as exigências com estudo, o tempo de 

dedicação e duração do Curso, a ação docente entre outras atividades, tomam 

um tempo maior do aluno que o Ensino Médio. Por outro lado, a escolha pela 

profissão de professor não recebe ainda o incentivo necessário por parte de 

familiares, do poder público bem como de muitos professores. 

Como modalidade inicial de formação, defendemos que deve ser 

incentivada e garantida ao aluno da Escola Pública que tem interesse pela 

profissão docente. No momento que debatemos a necessidade de sólida 

formação inicial para os professores, a formação em nível médio é uma 

perspectiva, uma necessidade e possibilidade de formar professores voltados 

para atuar como profissionais comprometidos com o trabalho docente. 

Quanto à proposta para efetivação da relação teoria e prática, 

acreditamos que a orientação metodológica da pedagogia histórico-crítica 

(SAVIANI, 2005), pode contribuir com a efetivação do trabalho do professor de 

Prática de Formação. Essa metodologia possibilita um movimento dialético que 

começa com a prática social, passa pela problematização, pela 

instrumentalização, chegando a cartase e novamente à prática social.  

Nesse caso, como instância articuladora do processo de formação do 

futuro professor, a Prática de Formação pode efetivar o conceito de práxis, 

orientada para uma finalidade. Consideramos que as especificidades da Prática 

de Formação nos permitem distinguir as atividades teóricas e práticas. No 

entanto, a Prática de Formação pode se consolidar à medida que o professor 

dessa disciplina, compreende essa relação e possibilite que o aluno a 

compreenda também. 

O afastamento do trabalho efetivo na escola para dedicar um período de 

nossa vida ao estudo, efetivada via PDE, possibilitou além de ampliação do 

conhecimento, oportunidade para reflexão e reorganização da nossa prática 

enquanto formadora de outros professores. Esse processo de formação 

favoreceu novos conhecimentos. No entanto, sentimos que há muito ainda para 

estudar sobre o assunto. 

  Não é possível ter educação de qualidade se não houver investimento e 

políticas sólidas, contínuas e efetivas que cuidem da formação do professor. 

Uma formação que permita amplas possibilidades, que não seja restrita ao 

aprender para ensinar, que possibilite o conhecimento.  
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Nessa perspectiva, finalizar esse artigo propondo novas pesquisas 

acerca do tema, parece contraditório. Enfatizamos que aprofundar o assunto é 

fundamental. Para formar futuros professores é necessário conhecer a função 

que cada um e suas respectivas disciplinas desempenham no contexto do 

curso, no sentido de compreender o movimento dialético de realizar a relação 

teoria e prática no curso de formação de professores. 
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