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Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo, demonstrar a importância da 
relação teoria e prática na Educação Superior, para a formação dos alunos em 
relação ao contexto universitário. O problema central é: Os alunos do Curso de 
Pedagogia estão preparados para uma carreira acadêmica? Para responder a 
esta questão, em um primeiro momento, elencaremos o papel do professor 
universitário, a fim de que os conceitos historicamente constituídos e a prática 
de sala de aula estejam condizentes com a concepção teórica utilizada pelos 
professores. Como proposta metodológica, teremos com referencial a teoria 
histórico-cultural, elencando seus principais aspectos no âmbito educacional. 
Como instrumento de pesquisa, utilizaremos a coleta e o levantamento de 
dados e entrevista com os futuros docentes, procurando identificar se durante o 
curso houve a relação da teoria e prática na sala de aula. A pesquisa será 
realizada com alunos do curso de Pedagogia, da Universidade Estadual de 
Londrina. 
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Introdução 

 O objeto de pesquisa desse trabalho se baseia na formação de docentes 

na Educação Superior, uma vez que para Pimenta (2009), a atividade docente 

é intencional, haja vista que os objetos são os processos de ensino e 

aprendizagem. Sendo a educação uma prática social, carregada de ideologias, 

com finalidades na e para sua transformação, entende-se que a Pedagogia 
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enquanto ciência da Educação, “coloca os ‘ingredientes teóricos’ necessários 

ao conhecimento e à intervenção na educação (prática social)”. (PIMENTA, 

2009. p.94). 

 Nesse contexto, pretende-se analisar o contexto educacional 

universitário, uma vez que, a atividade docente é práxis, e, a relação entre 

teoria e prática abrange a didática em sala de aula. Por isso faz-se necessário 

compreender a sociedade, a fim de investigar a formação de docentes em um 

contexto de nível superior. 

 Como passo inicial para a pesquisa, é necessário designar a função do 

professor no campo educacional, para posteriormente averiguar suas 

respectivas atitudes pedagógicas no cenário universitário. Dentre os conceitos 

para a formação pedagógica, Masseto (2012) faz breves considerações acerca 

dos professores universitários. 

Recentemente, professores universitários começaram a 
se conscientizar de que seu papel de docente do ensino 
superior, como o exercício de qualquer profissão, exige 
capacitação própria e específica que não se restringe a 
ter um diploma de bacharel, de mestre ou doutor, ou 
apenas o exercício de uma profissão. Exige isso tudo e 
competência pedagógica, pois ele é um educador, 
alguém que tem a missão de colaborar eficientemente 
para que seus alunos aprendam (MASSETO, 2012. p.15). 

 Dessa forma, com o intuito de identificar a práxis pedagógica do futuro 

docente do curso de Pedagogia, essa pesquisa buscará averiguar a formação 

pedagógica desses profissionais, uma vez que, ao término do curso, estará 

atuando nas modalidades educacionais. Para Pimenta: 

É somente pela investigação dialética que a Pedagogia 

pode dar conta de conhecer e estabelecer as finalidades 

(atividade teórica) conjugadas às necessidades e 

possibilidades materiais para fazer da educação (práxis 

educativa) o processo de humanização do homem. 

(PIMENTA, 2009. p.98) 

 Nesse sentido, por meio de referências bibliográficas e coleta de dados, 

buscaremos explorar o campo universitário, refletindo criticamente acerca da 

formação pedagógica. Sendo imprescindível analisar o campo de pesquisa, 

tendo em vista a realidade pela qual a educação brasileira está inserida. 
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Metodologia 

Para a pesquisa utilizaremos a teoria histórico-cultural, a qual identifica 

que as relações sociais que o sujeito possui influência em seu aprendizado. A 

educação contribui para que essa aprendizagem seja pautada em finalidades e 

princípios, com o intuito de incentivar o processo de aprendizagem na 

humanização do sujeito.  

 Dessa maneira, serão utilizados autores que referenciam o processo de 

ensino e aprendizagem, tendo como objetivo a práxis, tais como Pimenta 

(2009), Libâneo (2008), Gasparin (2002), Vygotsky (2002) e Masseto (2012). 

Dentre outros estudiosos que contribuirão para o desenvolvimento da pesquisa.  

 Para Gil (2008), a utilização de entrevistas tem como objetivo a interação 

social, ou seja, o entrevistador procura por informações, que podem ser no 

âmbito social, cultural, econômico, enfim, qual seja seu objeto de pesquisa. 

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o 
investigador se apresenta frente ao investigado e lhe 
formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados 
que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, 
uma forma de interação social. Mais especificamente, é 
uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das 
partes busca coletar dados e a outra se apresenta como 

fonte de informação. (GIL, 2008. p.128) 

 

 Após as entrevistas, a análise do material de pesquisa deve ser 

realizada para organizar as informações, aonde as respostas cheguem a uma 

conclusão. Por ser uma pesquisa de coleta de dados, a análise é qualitativa, 

uma vez que, “o acompanhamento dos dados inclui uma atividade reflexiva que 

resulta num conjunto de notas de análise que guiam o processo.” (GIL, 2008. 

p.175).  

 

Referencial Teórico 

De acordo com Libâneo (2009), a escola é um espaço social, onde 

ocorre a socialização do conhecimento, que por sua vez deve promover 

mudança, identificando modelos pedagógicos que designam a socialização 

com o conhecimento.  

 

Sendo assim, a práxis educativa não é desvinculada da intencionalidade, 

atentando-se com os objetivos a serem alcançados, em que é de fundamental 
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importância, a mediação do professor, trabalhando de modo a compreender 

sua função na busca pelo desenvolvimento, atuando nas atividades dentro e 

fora de sala de aula e incentivando o aluno a buscar seu conhecimento. 

Portanto, LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHIA (2008, p. 300) dizem que: 

A escola é uma instituição social com objetivo explícito: o 
desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e 
afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem dos 
conteúdos (conhecimento, habilidades, procedimentos, 
atitudes, valores), para tornarem-se cidadãos 
participativos na sociedade em que vivem.  

Nesse contexto, a educação enquanto prática social e a Pedagogia 

enquanto ciência, juntas, fazem parte da práxis educacional. Contudo, são 

elementos que permeiam a atividade docente, de acordo com Pimenta: 

Se entendermos a educação como prática social, então a 
atividade docente é uma prática social (práxis). A 
Pedagogia, enquanto ciência que estuda a educação tem 
no seu âmbito o estudo da atividade docente – do 
exercício e do preparo dessa atividade. (PIMENTA, 2009. 
p.105). 

Dessa forma, o docente deve possibilitar o desenvolvimento do 

conhecimento científico, ao ponto que possua fundamentação teórica para que 

nas palavras de Pimenta (2009), aconteça a práxis transformadora, ou seja, por 

meio das ações desenvolvidas pelo professor o discente desenvolva seu 

conhecimento científico e crítico, ao ponto de analisar a sociedade e 

proporcionar sua transformação. 
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