O LUGAR DA TEORIA E DA PRÁTICA NOS CURSOS DE LICENCIATURA EM
HISTÓRIA
Sandra Regina Mendes 1
RESUMO: O presente trabalho surge de uma inquietação que ora me ocupa, enquanto
professora de Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura em História da UNEB
(Universidade Estadual da Bahia), campus XVIII, em Eunápolis. Trata-se de uma reflexão
ainda incipiente mas, que se pretende aprofundar, de forma que possa contribuir para o
entendimento de como se processa a relação teoria e prática, buscando superar a dicotomia na
formação dos professores de história egressos da UNEB em Eunápolis, viabilizando assim a
efetivação professor-pesquisador.
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1. A Universidade e os cursos de licenciatura
Desde a década de 1980, um dos grandes desafios dos cursos de licenciatura é oferecer
uma formação que trate como indissociável teoria e prática, superando a permanência da
concepção de que estas deverão estar em âmbitos diferenciados e hierarquizados, onde as
disciplinas teóricas são valorizadas em detrimento das disciplinas de âmbito práticopedagógico, tanto pelo corpo docente, discente, como pela própria estrutura acadêmica inserida
nas universidades.
A concepção dicotômica da teoria e prática se intensificou principalmente no contexto
da década de 1970, quando a grande preocupação girava entorno da instrumentalização técnica,
fundamentada em uma Didática com perspectiva normativa e prescritiva de métodos e técnicas.
Assim, métodos de treinamento de professores eram investigados com o objetivo de encontrar
“fórmulas” que fossem capazes de habilitar um bom docente. Os resultados (as técnicas e
métodos) destas pesquisas eram aplicados principalmente nos cursos de Licenciatura Curta,
criados para atender a demanda por professores originada da expansão do ensino público.

2. O Estágio Supervisionado: teoria ou prática?
Pimenta e Lima (2004)2 colocam que, em uma concepção tradicional, a aplicação das
técnicas de ensino se efetiva durante o Estágio Supervisionado sob uma perspectiva de um
momento prático e técnico onde, através da imitação e observação de modelos e instrumentos
existentes e consagrados como “bons” pela Didática tradicional, os alunos-professores
aprenderiam a ensinar. Nesse processo de imitação, pressupõe ausência de propostas de
mudanças e intervenções críticas, permanecendo a ideia de uma repetição de conteúdos e
métodos, limitando o docente a uma postura de reprodutor de conhecimento. Nessa concepção

de prática de estágio, no máximo os alunos utilizavam da perspectiva crítica para identificar as
falhas da escola e dos seus professores de forma arrogante, sem entretanto, refletir sobre tais
problemas e muito menos no sentido de propor soluções através de projetos de intervenção.
Desta forma, observa-se um ciclo onde, em sua formação os alunos utilizam o estágio para
testar e repetir “fórmulas”, constatar todos os problemas da educação, passando a criticá-los e,
posteriormente, repeti-los, como se fosse um componente natural do sistema educacional.
A partir da década de 1980, começam a ser tecidas críticas nas formas de conceber a
relação entre teoria e prática e suas implicações para a formação do educador. Os estudos de
Donald Schon levantam a necessidade de formar um profissional de educação que discuta sua
ação, tornando-se um pesquisador no contexto prático, um professor reflexivo. Nessa
perspectiva, o formato institucional de separação entre pesquisa e prática, concebida nas
universidades, principais formadoras de professores, passou a ser alvo de críticas. (PEREIRA,
2006)3. Pautando-se nesse viés, a publicação do livro Universidade, escola e formação de
professores, em 1986, com textos assinados por diversos pesquisadores, expôs definitivamente
o problema dos cursos de formação de professores no Brasil. As críticas versavam sobre o
desprestígio das atividades didático-pedagógicas no seio das universidades, sendo sugeridas
alternativas como a estruturação de programas de assessoria pedagógica às escolas e aos
professores, devendo se ocupar da elaboração de programas e material didático que favorecesse
a aproximação entre o saber acadêmico e saber escolar, além da capacitação dos docentes e, em
especial, a reestruturação do próprio trabalho das universidades.
Permitido pelo contexto de transição política do Brasil no final da década de 1980, os
estudos passaram a ressaltar a importância do professor, em seu processo de formação,
conscientizar-se da função da escola na transformação da realidade social dos seus alunos e ter
clareza da necessidade da prática educativa estar associada a uma prática social mais global. As
preocupações com as técnicas de ensino na formação dos professores cederam lugar a novos
enfoques, como o que privilegiou o caráter político da prática pedagógica e o compromisso do
educador com as classes populares. Estudos como de Miguel Arroyo se ocuparam do cotidiano
da prática docente, levantando a tese de “deformação do professor”- uma contraposição à
formação- a partir do momento em que ele se engaja na prática escolar (PEREIRA, 2006)4.
Assim, como contraponto a este professor tecnicista, as pesquisas passaram a enfatizavam a
necessidade de fornecer uma formação que permitisse surgir à figura do educador –facilitador
da aprendizagem- em detrimento da figura do professor- especialista de conteúdo.

As Ciências Sociais e, mais especificamente, a Educação, voltam-se crescentemente
para a compreensão dos aspectos micro sociais na formação do professor, destacando o papel
do agente-sujeito. Nesse cenário, a escola e seus sujeitos são vistos a partir das relações
estabelecidas em seu âmbito, o que irá suscitar na necessidade de formar um professorpesquisador, aquele que pensa-na-ação, cuja atividade profissional se alia à atividade de
pesquisa no sentindo de resolver ou minimizar os problemas confrontados. Todas essas
mudanças e debates permitem dar início a uma série de transformações que irá viabilizar as
renovações do papel da universidade frente aos cursos de formação docente. Demanda-se,
portanto, formar um professor que precisa, antes de tudo, estar aberto a aprender a aprender e a
produzir conhecimento, não mais se limitando a reproduzi-lo.

3. Em busca de um novo lugar para a prática e para o estágio supervisionado
Os anos de 1990 iniciam com uma revisão do lugar da prática nos cursos de formação,
vinculada ao próprio avanço da epistemologia da educação e da didática, onde cultura, saberes
escolares, as formas de aprendizagem, ensino e o papel do professor começam a ser
repensados. Portanto, diante de um cenário onde se pretende formar um profissional crítico e
reflexivo, tornam-se inconcebíveis universidades que, em seus cursos de licenciaturas,
vigorem matrizes curriculares com disciplinas desarticuladas entre si e estágio com fins
burocráticos. É preciso uma formação em que se materializem os objetivos do próprio curso e
o compromisso da universidade com a educação e seu papel social, comprometidos com o
perfil do profissional que se pretende formar.
Um dos grandes problemas observados na superação dessa dicotomia se refere ao
estágio supervisionado nos cursos de licenciatura. Apesar das discussões e tendências atuais
no sentindo de concretizar o estágio como um espaço de pesquisa e produção do saber,
Pimenta e Lima (2004)5 denunciam que na própria Resolução 2/2002 existem equívocos e
retrocessos quando se estabelece a distribuição de 2.800 horas dos cursos de formação em
horas práticas, horas de estágio, horas de aulas para os conteúdos de natureza científicoculturais. Isso porque a distribuição da carga horária terminou por manter a separação entre
teoria e prática, “o fazer e o pensar”, o que ocasiona na permanência do desprestígio da área
de formação de professores como uma área de conhecimento e a desvalorização dos
professores como intelectuais em permanente formação. As autoras ressaltam:

A pesquisa, por sua vez, comparece apenas na atividade docente, com foco
no processo de ensino e de aprendizagem, e não no processo de formação de
professores. Como estes aprenderão a pesquisar no ensino se em sua
formação a pesquisa está ausente? O estágio, conforme escrito nas
resoluções, encontra-se separado tanto das atividades práticas quanto das
denominadas científicos-culturais. Portanto, nem prática, nem teoria; apenas
treinamento de competências e aprendizagem de práticas modelares.
(PIMENTA; LIMA, 2004, p.87)6

A fragmentação da teoria e da prática presente na Resolução pode ser observada em
diversas matrizes curriculares, dentre as quais a do curso de Licenciatura em História do
campus XVIII da UNEB, na cidade de Eunápolis. A estrutura curricular está dividia em três
eixos/áreas curriculares, sendo eles: Eixo 1- conhecimentos científico-culturais (CCC), que
contempla as disciplinas de conteúdos específicos e de pesquisa histórica; Eixo 2- Formação
docente, que contempla as disciplinas pedagógicas, os estágios supervisionados e os
laboratórios de ensino de História (FD) e o Eixo 3, que contempla as atividades acadêmicocientífico-curriculares (ACC). Como se pode observar, o Eixo 2, que contempla a formação
docente, apresenta-se estanque em relação aos conhecimento científico-culturais. Porém, nele
constam os “Laboratórios de Ensino de História”, incorporados a matriz curricular nos cursos
de História da UNEB, para contemplar as exigências da Resolução 2/2002 de possuir “400
(quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso.”
(Artigo I, Resolução n.2/2002, grifo nosso). Observa-se que mais uma vez a prática está
associada às atividades de formação docente, ou seja, ao ensino. Isso termina por fortalecer o
entendimento de que o ensino não perpassa pelo teórico, afinal onde pode se verificar a
concepção que esta prática estará comprometida com um diálogo teórico e com uma
concepção do ensino como campo de pesquisa?
Costa (2011)7 coloca que às quatrocentas horas de prática ainda é problemática devido
à falta de entendimento dos docentes e dos próprios cursos sobre a finalidade e o
aproveitamento dessas horas. Citando a consulta que a Universidade do Sudoeste da Bahia
(UESB) fez ao MEC (BRASIL/ MEC, 2005 apud COSTA, 2011, p. 3)8 em que se lê “a
prática como componente curricular é o conjunto de atividades formativas que proporcionam
experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos
próprios ao exercício da docência”, a autora concluiu que “torna-se desnecessária uma
resolução que imponha algo um tanto quanto óbvio: uma articulação teoria-prática [...]
Poderia ser que isto auxiliasse a rever o preconceito intelectual, isto sim, existente, que
reveste a formação para ser professor.”9

Na UNEB são oito laboratórios, desde o primeiro semestre do curso, com carga
horária variando em 30, 45 e 60 horas. Sobre os “Laboratório de Ensino de História”, consta
no projeto que:
Sistematiza e exercita a prática pedagógica no ensino de História e os
recursos e procedimentos de construção do conhecimento histórico, tendo
em vista a ação-reflexão-ação. Enquanto eixo de articulação da prática
pedagógica, desenvolve atividades interdisciplinares de reflexão sobre o
ensino de História, reinterpretação dos conteúdos para os contextos escolares
da educação básica, produção e utilização de material didático relacionados à
esta área de conhecimento em um processo permanente de articulação entre
os saberes específicos e os saberes pedagógicos. Existem 10 (dez)
componentes cadastrados nessa área no Curso de História - Licenciatura do
Campus XVIII. O principal espaço de formação utilizado no
desenvolvimento desses componentes é o Laboratório de Pesquisa e Ensino
de História. Ofertados a partir do primeiro semestre, os 8 componentes
obrigatórios de Laboratório possibilitam a discussão sobre fontes históricas,
livro didático, questão étnico-racial, recursos didáticos, entre outros.10

Em alguns campi, a disciplina “Laboratório de Ensino de História” vem acompanhada
de uma denominação que contempla o seu recorte e abrangência. No curso de Eunápolis,
porém, elas são identificadas apenas por números (com exceção do “Laboratório de Recursos
didáticos”), sem deixar evidente o recorte que o professor deverá contemplar na construção
das ementas, que foram sendo elaboradas à medida que o componente curricular foi sendo
oferecido. Isso gerou uma série de problemas como repetições de abordagens e discussões,
bem como dificultou no processo de sistematização da construção da ponte entre prática e
teoria, articulando ensino à pesquisa. Diante destes problemas, a área tem iniciado uma
discussão no sentido de rever ementas e elaborar uma nova proposta. As primeiras discussões
giraram em torno de questões como: “os laboratórios devem contemplar a pesquisa ou ao
ensino?”, o que demonstra a incompreensão das quatrocentas horas de prática, bem como a
presença do pensamento dicotômico em relação à teoria e a prática. Observa-se que na
exposição do projeto, fala-se de “ação-reflexão-ação” e “articulação dos saberes específicos
(História) com os saberes pedagógicos” porém, limitando ao âmbito do ensino e não
estendendo o ensino enquanto pesquisa. Também limita o fazer histórico-pedagógico aos
“Laboratórios”, destituindo as disciplinas de conteúdos específicos o pensar pedagógico de
suas áreas de saber.
Como ressaltado, essas discussões ainda estão iniciando, portanto, o presente trabalho,
busca refletir sobre esse momento em que se pretende fazer uma reformulação do papel dos
Laboratórios de Ensino. Objetiva-se, portanto, contribuir para o entendimento da necessidade

em estabelecer pontes entre os eixos, de modo que permita a efetivação de uma formação
docente que tome como pressuposto o ensino como um campo de pesquisa.

4. Conclusões
O ideal e real, nos cursos de formação docente de História como em outras
licenciaturas, ainda encontram distâncias. Obviamente melhoras podem ser percebidas na
formação do professor, buscando desenvolver o pensamento crítico, compreender a cidadania
como participação social e política, valorizando o modo de vida dos diferentes grupos sociais.
Porém, não se podem ignorar as permanências do ensino tradicional nas escolas, bem como as
posturas conservadoras encontradas nas universidades.
Diversos estudos buscam, através de pesquisas com os formadores de professores de
História entender a razão dessas permanências. Um deles, desenvolvido na Universidade
Federal de Sergipe, por Azevedo e Souto (2009)11, identificou que o curso de Licenciatura
daquela instituição ainda mantém a primazia dos conteúdos específicos de História sem muita
ênfase para os conteúdos pedagógicos. As disciplinas que fundamentam a formação fornecem
pouca contribuição na formação docente, em virtude de sua pouca articulação com o contexto
da prática pedagógica desenvolvida na escola. Um dado interessante da pesquisa foi
observado nas entrevistas, quando os professores formadores definiram como professorpesquisador aquele que tem habilidade para ensinar e para pesquisar, ou seja, uma atividade e
outra e não a capacidade ser agente no processo de reflexão sobre o seu fazer pedagógico. Daí
os autores colocam um questionamento: como formar profissionais preparados para superar as
dificuldades encontradas na educação fundamental, se alguns formadores admitem tal
distanciamento? Para os autores a solução está em superar a visão da pesquisa e do ensino
como pólos distintos.
Outras pesquisas, como as desenvolvidas em diversas regiões de Minas Gerais,
reunidas em uma obra recente organizada pela professora Selva Guimarães Fonseca, Ensinar
e aprender História,12 também apontam para a necessidade de fortalecer as práticas que
permitam ao sujeito, em sua formação docente a aprender a refletir sobre a sua prática, em um
exercício constante de reflexão-ação. Nesta obra, no artigo “Encruzilhadas na formação de
professores de História: experiência ou pobreza?”, os autores Pereira e Hermeto (2009)13
fazem uma discussão sobre o Estágio Supervisionado, através de um trabalho que se apoiou
na indissociabilidade do ensino/pesquisa. A proposta se pautou em introduzir a monografia
como trabalho final das disciplinas “Estágio Supervisionado”, oportunizando ao estagiário

transformar o seu estágio em um objeto de pesquisa, iniciado desde os primeiros semestres do
curso. Assim, romperia com o que Fonseca (2008)14 denominou de “três mais um”, formação
em que os alunos cursavam as disciplinas encarregadas de transmitir conhecimentos de
história nos três primeiros anos, e no último ano as disciplinas pedagógicas e o estágio.
Nesse sentido, nas concepções críticas, a pesquisa não é apenas um elemento para
melhor qualificar a formação e a prática docente, mas uma postura política de produção de
saberes, transgressão, emancipação e transformação social. Na sala de aula, seja no espaço
acadêmico dos cursos de licenciaturas ou na educação básica, a pesquisa é estratégica para a
formação crítica dos sujeitos e deve ser o papel da universidade, em um suporte
complementado pela extensão e o ensino, entendo o ensino como pesquisa.
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