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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM CONJUNTO DO EDUCADOR DA FACULDADE DE
EDUCAÇÃO E DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA UERN: parceria mais que
significativa
Thaise Sonária Silva Holanda1
Eugênia Morais de Albuquerque 2

RESUMO: Este trabalho resulta do desenvolvimento da experiência do Estágio Supervisionado
III, do 7º período do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte/UERN, procurou articular teoria e prática na gestão dos processos educativos nos
espaços não escolares, assim como, aprofundar e ressignificar os conceitos e práticas
inerentes ao trabalho pedagógico. Com objetivo demonstrar resultados inerentes a pesquisa
cujo objeto diz respeito à importância de desenvolver trabalho docente em parceria com a
Diretoria de Assistência Estudantil (DAE), na Faculdade de Educação para a melhoria das
práticas educativas. Para tanto, utilizou como metodologia a pesquisa bibliográfica em
autores como Larchert (2010), Delabetha (2014) e o estudo documental do Plano
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UERN (2007), utilizou também aplicação de
questionário Online com os professores da FE. Concluímos que é possível perceber que diante
os resultados as respostas contidas na pesquisa, se põe em questões que essa proposta venha
perpetuar para as possibilidades de haverem metodologias de apresentação dos serviços
prestados na DAE, para que os professores possam cada vez mais se inteirar e trabalhar
colaborando no processo de aprendizagem dos alunos, meados aos atendimentos realizados
na Diretoria de Assistência Estudantil. E que a DAE não se resume tão somente a “atender
alunos”, é importante que o professor demonstre-se reflexivo e busque manter a parceria da
diretoria como aliada na busca de uma educação de qualidade, mediante aos dados
analisados.
Palavras-Chave: Diretoria de Assistência Estudantil. Estágio Supervisionado III. Parceria.
Educador. Faculdade de Educação.

INTRODUÇÃO
Em muitos contextos sanar a experiência pesquisa/estágio no mundo atual vendo
sendo o principal alvo de muitas perspectivas formativas para com o estudante da graduação.
Nesta perspectiva, a experiência aqui a ser trata foi vivenciada no estagio III, no Departamento
da Faculdade de Educação – UERN, cidade de Mossoró, sendo esta concretizada na Diretoria
de Assistência Estudantil entre períodos de 28 de agosto de 2017 à 10 de Setembro de 2017.
Neste sentido trataremos de contribuições formativas para a além da experiência
formativa na pesquisa/estágio no corpo deste artigo, visando, assim destacar pontos que
venham retratar sobre a importância do trabalho docente em conjunto com a Diretoria de
1
2

Aluna do 8° Período de Pedagogia, Campus central – UERN. E-mail: thaisesonaria@hotmail.com
Professora da Faculdade de Educação, Campus Central – UERN. E-mail: eugeniama1@yahoo.com.br
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Assistência Estudantil, visto que institui em ser uma das problemáticas existentes na
universidade. Na medida em que vemos tal problema, procuramos buscar possibilidades, de
se realizar projetos de aproximação dos alunos a DAE, em conjunto com os professores e
gestores dos departamentos das faculdades, visto que muitos desconhecem tais serviços
juntamente com professores e gestores.
Portanto, no tratar deste estudo surgiu a partir do momento de sondagem realizada
na DAE junto com a psicopedagoga nos momentos das observações percorridos durante a
realização do Estágio Supervisionado III, durante o 7° Período de Pedagogia em consonância
a diálogos sobre tal problema existente na universidade com a psicopedagoga. Neste sentido,
como se percebe, de acordo com Delabetha, et al. (2014, pag.1):
O profissional na área da Psicopedagogia está a cada dia mais visado,
percebendo que seu trabalho é fundamental para auxiliar nas diversas
dificuldades, transtornos na aprendizagem. Além do seu trabalho na escola,
pode-se perceber sua importância em um trabalho multidisciplinar
desenvolvido em hospitais, clínicas de atendimento particular.

Nesta perspectiva quando passamos a trazer o olhar psicopedagógico quanto a sua
importância percebemos apriori que se ver sua preocupação quanto a questão para a
acuidade do professor no processo de aprendizagem do aluno no processo de formação, ao
que muitos dos professores estão apenas preocupados em transmitir conhecimentos sem
preocupação com o raciocínio lógico do aluno.
Com isso, tendo em foco o levantamento dos dados a pesquisa baseia-se em pesquisa
empírica bibliográfica com aplicações de questionário online via plataforma formulário online
no Google Drive. Um de nossos objetivos intitula-se em proporcionar aos professores o quanto
é importante, do mesmo em esta inter-relacionado na assistência estudantil no desenvolver
do processo de aprendizagem dos alunos, na perspectiva de fazê-los adquirir novos saberes
que levem os educadores a perceberem que a sua participação em conjunto com a Diretoria
de Assistência Estudantil contribuem com o processo de aprendizagem dos alunos;
Nossa fundamentação teórica baseia-se em estudos documental do Plano de
Desenvolvimento Institucional - Projetando o Futuro da Universidade (2016), e estudos
referencias nos teóricos Larchert (2010), Delabetha (2014), e outros autores que versam sobre
a temática em estudo.
NAS TRILHAS DA PESQUISA/ESTÁGIO: UMA EXPERIÊNCIA FORMATIVA NA DIRETORIA DE
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA UERN
O estágio em muitos espaços abrange um leque de possibilidades na experiência
formativa do estudante na trilha da formação do professor pesquisador, uma vez que é
possível perceber que diante a realização do Estágio Obrigatório Supervisionado III, a
disciplina do 7° Período do Curso de Pedagogia nos possibilitou abranger um olhar sobre a
importância do trabalho pedagógico nos espaços não escolares na gestão dos processos
educativos. De acordo com Pereira (2013, p. 10) em suas reflexões de estudos nos diz que:
Portanto, compreender se há, de fato, espaço para o pedagogo na
coordenação dos espaços não escolares ou se há coordenação pedagógica
nos espaços não escolares, nossa pesquisa adianta esse é um espaço possível
de atuação do coordenador pedagógico. Não devemos, contudo, deixar de
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relatar as dificuldades encontradas no percurso, desde a intima carga horaria
destinada à disciplina, a inserção nos espaços para a realização da pesquisa,
a dificuldade de orientação teórico/metodológico uma vez que os livros,
revistas e artigos são específicos a coordenação em espaços escolares,
considerando ainda a incipiência da literatura a esse respeito.

Desse modo, de acordo com a citação a cima, o olhar de pesquisador a realização da
pesquisa/estágio nos possibilita perceber que se é suma importância que graduando em
Pedagogia esteja inserido nos espaços não escolares a fim de se expor em ir a campo, por
exemplo, no espaço de atuação da Diretoria de Assistência Estudantil em experiência a
realização do trabalho dos processos educativos em presença a realização de projetos que
venham trazer meios de contribuição para o setor, ao qual nos põe enquanto graduanda de
Pedagogia, o desafio de superar metas que se desejam alcançar, no âmbito a busca de
melhorias para com os atendimentos realizados aos alunos perante as suas dificuldades
encontradas no processo de aprendizagem. Segundo Santos (2016, pag. 77) “Através do
estágio em espaços não escolares, os alunos podem compreender a amplitude que têm a sua
formação, além de servir como um divisor de águas, fazendo-o que desenvolva ou não gosto
pela pedagogia empresarial ou em outros setores”.
Neste sentido, mencionar a minha experiência de pesquisa/estágio desenvolvida na
Diretoria de Assistência Estudantil, compreende-se que é de vasta contribuição para com o
processo formativo ao qual o ambiente de estágio trabalhado no espaço não escolar traz
grandes possibilidades de crescimento para com o aluno, a partir da experiência nos processos
de gestão pedagógica quanto à questão a função do pedagogo na DAE. Visto que o Estágio
Supervisionado III, objetiva ampliar a experiência profissional do graduando através da
investigação, a partir da inserção dos espaços de atuação do pedagogo nos espaços não
escolares nos fazendo perceber quanto a importância do pedagogo como mediador e
organizador das situações de aprendizagem. De acordo com Santos, et al. ( 2016, pag. 77-78):
O estágio é capaz de fazer com que o aluno relacione a teoria com a prática,
reforçando as abordagens teóricas apresentadas em sala de aula quanto
estudante de pedagogia em formação. Logo, o estágio pode ser percebido
não somente como exigências acadêmicas para a obtenção da titulação
como pedagogo, mas como oportunidade de treinamento pedagógico para
atividades para além da sala de aula, saindo da normalidade escolar imposta
dentro da sua específica área de formação como educador e docente.

Além de que é compreensível de acordo com a citação, que o estágio de tal modo visa
em ser na verdade um campo de pesquisa, para com a formação e construção do pedagogo
graduando, ao qual é um componente de fundamental importância na formação da vida
profissional dos estudantes.
Visualizar o problema encontrado no setor de atuação se expõe ao leque de
possibilidades, a quebrar às barreiras de atuação do pedagogo no setor, ao qual vemos que
sua importância é significativa, no qual me permite questionar e refletir como seria a função
do pedagogo na DAE?
Porquanto, em espaço de atuação obtive a seguinte resposta, que a atuação do
pedagogo volta-se para a questão de realização de planejamentos de projetos de a
proximidade com o aluno, e professores da rede de ensino da UERN, sendo este de suma
importância para com o trabalho realizado e para com o próprio aluno. Neste sentido
entendemos que o ato de planejar de acordo com Larchert (2010, pag. 59):
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Que todo e qualquer planejamento é uma tomada de decisão sistematizada,
racionalmente organizada sobre a educação, o educando, o ensino, o
educador, as matérias, as disciplinas, os conteúdos, os métodos e técnicas de
ensino, a organização administrativa da escola e sobre a comunidade escolar.

Desta forma, tendo em vista as diversas formas de planejamento, enquanto um
instrumento facilitador da prática pedagógica. Durante o planejamento na perspectiva de
sanar tal problema presente na DAE, foi procurado focar durante o planejamento pedagógico
de pesquisa na problemática diagnosticada, ao qual se intitula na “Importância do Trabalho
do Educador em Conjunto com a Diretória de Assistência Estudantil”. Feito isso, enquanto
primeiro partimos para aplicação da pesquisa a partir da perspectiva do projeto criado para o
processo de intervenção, sendo este pensado na realização de folders e pesquisa online em
formulários na tentativa de compreender tal problema, a serem apresentados aos professores
a respeito dos setores de Assistência Estudantil, na busca de um diálogo dinâmico quanto à
importância do professor em está trabalhando de forma compartilhada com a DAE,
objetivando melhorias nas praticas educativas nos processos educativos no Ensino Superior.
Neste sentido entendemos que a Diretoria de Assistência não visa apenas a “atender
alunos”, entendemos que esta para além da universidade, incluindo a participação dos
professores nos processos educativos no atendimento aos alunos, no leque a preocupação
com os estudantes, no que se visa para um olhar reflexivo no processo de formação estudantil.
UM OLHAR PESQUISADOR: A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DOCENTE EM PARCERIA COM A
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (DAE) – UERN NA FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Muitos estudos e debate sobre a Assistência Estudantil vêm sendo foco nas discussões
a assistência ao aluno na Educação Superior, ao qual a compreendemos como um programa
focalizado no âmbito de uma política universal, visto que se recorrermos às tendências que
buscam caracterizar o Estado de Bem-Estar Social, verá que além do tripé Saúde, Assistência
Social e Previdência Social, a política de Educação está elencada entre os direitos sociais,
conforme a Constituição Federal de 1988.
Todavia em virtude nesses aspectos, quando nos referimos a refletir sobre o que seria
assistência estudantil no Ensino Superior? E como acontecem seus atendimentos aos alunos?
Temos conforme Cavalheiro (p. 28, 2013, apud FARO, 2008, p. s/nº), segundo seus estudos:
A Política de Assistência Estudantil consiste em um conjunto de princípios,
objetivos, diretrizes e métodos que orientam a estratégia institucional de
provimento de soluções às necessidades do estudante em situação de
vulnerabilidade [...], materializando-se em um amplo programa de apoio,
atuante em várias frentes e desenvolvendo-se de modo intersetorial,
possibilitando o acesso, a permanência e a conclusão, proporcionando
experiências teóricas e práticas que o preparem para a cidadania e para
futuras inserções no mundo do trabalho. A essência dessa tarefa se
materializa em um conjunto de atividades voltadas à emancipação e
promoção dos seus estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, com dificuldades de acesso, permanência e êxito em sua
graduação.
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Neste sentido, tendo foco aos conhecimentos do funcionamento da DAE, bem como
enfatiza FARO em seus estudos. Entendemos que Diretoria de Assistência Estudantil (DAE)
tem como missão coordenar e implementar políticas e diretrizes de assuntos estudantis que
contribuam para o alcance dos objetivos institucionais, buscando de forma integrada, global
e em consonância com a legislação vigente, a valorização do corpo discente e o apoio por meio
de ações efetivas nas áreas acadêmica, social, cultural, técnico-cientifica, esportiva e política.
Em presença a isso, a DAE possui como equipe: diretor, secretária, chefe do setor de
estágio e convênios, chefe do setor, assistentes administrativos dos programas de auxílios
PAE, PCAA, Ajuda de Custo, Residências, Atendimentos a saúde, como, Psicopedagoga,
Assistente Social, Psicóloga Clinica, Psicóloga Educacional, e de Esportes e Eventos. Visto que,
os atendimentos funcionam das 07h00minh da manhã às 22h00minh da noite.
Porquanto os atendimentos especializados funcionam da seguinte forma, entre o qual
o atendimento de Serviço Social, visa acolher o aluno, orientando, encaminhando e tomando
a providências necessárias para as demandas. Realiza entrevistas sociais e visitas domiciliares.
Emite Estudo Social, Relatório Social e Parecer Social. Desenvolve avalições socioeconômica e
acadêmica nos processos de seleção dos programas.
Bem como, os atendimentos com a Psicopedagogia volta-se a alunos com
dificuldades/problemas de aprendizagem. Podem ser de caráter preventivo ou terapêutico
(avaliação, diagnóstico e intervenção). Busca-se analisar e assinalar fatores que intervém na
boa aprendizagem (sociais, emocionais, familiares...). Diante a isso, por semestre a
psicopedagoga atende cerca de 60 alunos da UERN como um todo, que apresentam as mais
variantes formas de dificuldades de aprendizagens, entre ao qual por mês seus atendimentos
variam no total de alunos que são atendidos. Por outrem, os atendimentos a Psicologia
Educacional atua em todos os segmentos educacionais, sistemas emocionais, realizando os
atendimentos á situações de ensino aprendizagem, intervenções preventivas, tanto em
grupos como de forma individual. Contribui com os demais profissionais envolvidos nas
atividades educacionais, oferecendo contribuições da psicologia.
A Psicologia Clínica na área educacional atua através de intervenções que visam reduzir
o desenvolvimento psíquico do aluno, assim que necessite do apoio psicológico, e o busque
voluntariamente. Na realização dos atendimentos utilizam meios clínicos numa perspectiva
preventiva e contribui para reflexões sobre formas de soluções de conflito Inter e intrapessoal,
visando à qualidade de vida dos alunos, bem como sua permanência na universidade.
Além disso, têm-se também os programas de permanências que atendem os alunos da
universidade, cujo são o: PAE, PCAA, AACC´s – Ajuda de Custo, RU´s (Residências
Universitárias).
Neste sentido, ao tomar conhecimento sobre o os funcionamentos da DAE enquanto
aluna e pesquisadora. Quando nos referimos a questionar se professores da rede institucional
da UERN do Curso de Pedagogia conhecem os serviços que a DAE e oferecem aos estudantes
da UERN (Atendimentos Especializados e Programas de Permanência)? Na perspectiva de
incentivar a importância do trabalho do educador, com vias de que, carecem está em conjunto
com a diretoria de assistência estudantil, obtemos as seguintes respostas no gráfico baixo.

Gráfico 1. Conhecimento dos professores aos Serviços Prestados na DAE (UERN)

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

13

Sim, Conheço
Conheço Pouco

25%

Não conheço, mas
pretendo conhecer.
75%

Fonte 1: Coletas de dados no Google drive Professor da FE/ realizada por Thaise Sonária, 2017.

Neste aspecto, com base aos resultados do gráfico 1 como vemos acima levando em
conta ao total de professores presentes na Faculdade de Educação, observa-se de que de 60
professores, apenas 04 professores responderam ao questionário de 10 questões, sendo que
de 75% foram de 03 professores que conhecem muito pouco os serviços prestados na DAE,
visto que de 25% de respostas, observa-se que apenas 01 professor não conhece os serviços,
mas, que está apto a conhecer na perspectiva de ser um professor reflexivo a prática docente.
Por outrem, é possível perceber que não obtivemos qualquer resposta de professores que
viessem a conhecer os serviços.
Feito isso, com base as respostas do gráfico 1, quando nos referimos às formas de
conhecimento sobre os serviços a Diretoria de Assistência Estudantil ao gráfico 2, obtivemos
os seguintes resultados, abaixo, visto ao que se deixa a refletir em meios que venham divulgar
sobre os setores de funcionamento da DAE.

Gráfico 2. Meios de Conhecimentos dos Professores aos Serviços Prestados na DAE (UERN)
60
50
50%
40
30
25%

20

25%

10
0%

Formas de
conhecimento

0%

0
Email

Divulgações

Site da
UERN

Folders,
Cartazes

Nenhum
item

Fonte 2: Coletas de dados no Google drive Professor da FE/ realizada por Thaise Sonária, 2017.

Em contra ponto, quando se menciona na questão se o docente trabalharia em
conjunto com a DAE na medida em que o setor os levasse a refletir na prática, como elemento
de intervenção se obtém as seguintes respostas:
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Sim, é só convidar. (Professor 1, 2017)
Sim, estou à disposição da Universidade (professor 2, 2017)
Possivelmente, sim. Dependendo das condições/propostas de parceria e dos
projetos de intervenção (Professor 3, 2017)
Claro! Sempre que alguém ou algo se propõe a nos auxiliar na nossa tarefa
enquanto professores, ela será bem vinda: diálogo e parceria caminham
juntos. (Professor 4, 2017).

Porquanto, as respostas versam que os professores demonstram-se reflexivos quanto
ao trabalho em conjunto com DAE, visto que para eles o dialogo e parcerias caminham juntas
quando associados no processo de aprendizagem dos alunos. Desta forma, quanto a questão
do trabalho colaborativo obtemos segundo Machado Et al. (2010, pag. 1) que o:
O trabalho colaborativo pode diminuir distinções de papéis existentes entre
os profissionais envolvidos, a fim de que cada um possa fazer o melhor uso
possível de seus saberes. Onde o desafio reside somente definir um bom
funcionamento da equipe, e melhor utilizar todos os conhecimentos
existentes.

Desta forma, com base na citação a cima, para que o trabalho em junto venha a
acontecer é possível perceber que os professores demonstraram-se reflexivos quanto à
questão de se trabalhar em conjunto com a DAE, visto que este é um dos caminhos de
fundamental importância para que o trabalho venha acontecer, mediante formas de intervir
no processo de aprendizagem dos alunos, na perspectiva de sinalizar para as necessidades de
mudanças da qualidade da relação professor-aluno de forma a torná-la dialógica e efetiva em
proveito do desenvolvimento integral dos sujeitos na busca de uma educação de qualidade.
Mediante a isso, com as explicações de 04 professores que responderam as questões,
o número mínimo demonstra a falta de participação, no que vai demonstrar a necessidade de
melhorar essa parceria na realização de outros meios que venham enfatizar e buscar essa
parceria mais que significativa do professor para com o setor de assistência estudantil.
CONCLUSÃO
A realização da pesquisa empírica posta em campo em dialogo com os resultados
acolhidos nos foi possível perceber que diante as quatro respostas dos professores contidas
na pesquisa, percebemos que os professores demonstraram-se reflexivos quanto à questão
de se trabalhar em conjunto com DAE, além de que se percebe a importância da DAE para a
universidade.
Contudo, ainda sim se é questionável sobre o porquê dos 04 professores de 60
professores da Faculdade de Educação responderam as questões, na medida em que ambos
desconhecem tais serviços prestados na DAE? Visto que apenas uma determinada pessoa
conhece vagamente os funcionamentos da DAE, se propondo em questões que venham
perpetuar para as possibilidades de haver metodologias de aproximação diante as
apresentações em realizações de palestras sobre serviços prestados na DAE aos professores,
para que assim, possam cada vez mais vos conhecer os serviços, e possam trabalhar e
colaborar no processo de aprendizagem dos alunos mediante aos atendimentos realizados na
Diretoria de Assistência Estudantil.
Uma vez que, é cabível mencionar que a realização da pesquisa empírica aplicada na
Diretoria de Assistência Estudantil trouxe meios de contribuições para com o atendimento
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especializado realizados com os alunos, diante a apresentação aos resultados da pesquisa
alcançados em virtude de incentiva-los a buscar o próprio professor como aliado ao trabalho
na parceria dos atendimentos.
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“CLAQUETE: O TEXTO EM CENA”: um relato de experiência no Estágio Supervisionado em
Letras – Língua Portuguesa no Ensino Fundamental II.
Thâmara Soares de Moura2
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo compartilhar a experiência docente
proporcionada pelo Estágio Supervisionado Curricular na disciplina de Língua Portuguesa, no
8º ano do Ensino Fundamental II, em uma instituição de ensino particular localizada no
município de Patu/RN. Além disso, propõe-se também analisar as contribuições educacionais
alcançadas tanto na aprendizagem dos alunos, quanto na formação acadêmica/profissional
da estagiária. O Estágio Supervisionado configura-se como um importante período que
beneficia, de forma mútua, tanto os docentes em formação quanto a aprendizagem nas
escolas, pois, além de possibilitar um primeiro contato prático e o aperfeiçoamento do aluno
universitário no âmbito escolar, ainda reforça o ensino e, consequentemente, a aprendizagem
do alunado nas escolas colaboradoras. Partindo disto e, sob a responsabilidade docente em
formar alunos capazes de usar/interagir adequadamente com a língua em suas diversas
modalidades orais e escritas, o projeto de estágio intitulado por “Claquete: o texto em cena”
buscou instigar o discente a um olhar mais reflexivo, crítico e criativo sob e através da língua
enquanto um objeto social. A partir da necessidade de aulas mais interativas e dinâmicas que
possibilitassem a exploração ativa das diversas faces da língua materna, desenvolveu-se, sob
o universo teatral e fílmico, um trabalho contextualizado entre a gramática e os gêneros
textuais Esquete e Resenha, tendo em vista que a referida escola, prezando o ensino
tradicional, desenvolve práticas de ensino gramatical e de produção textual
descontextualizadas e presas ao livro didático, silenciando, consequentemente, a criatividade
e a inferência dos alunos. Partindo de tais informações, as discussões neste trabalho calcarse-á em autores e estudiosos da área, como, por exemplo, Brasil (1998), sob a reflexão dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) no ensino de Língua Portuguesa no Ensino
Fundamental; em Marchuschi (2002) e Silva & Silva (2017), discutindo o trabalho
contextualizado da gramática através dos gêneros textuais; e, por fim, Solé (1999), trazendo
contribuições metodológicas para intensificar a compreensão leitora. Mediante os resultados
alcançados, infere-se que o estágio supervisionado foi de suma importância na formação
tanto docente da referida estagiária quanto para o desenvolvimento escolar dos discentes,
uma vez que essa troca mútua e constante do “ensino-aprendizagem” proporcionou
ensinamentos enriquecedores e gratificantes, levados da sala de aula para a vida.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio Supervisionado, Língua Portuguesa, Ensino Contextualizado,
Ludicidade

INTRODUÇÃO
O universitário de cursos de Licenciaturas que já vivenciou ou vivencia o Estágio
Supervisionado entende que o período oferece experiências profissionais singulares,
enriquecedoras e decisivas para a sua carreira profissional, afinal, este é o momento de
2
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colocar em prática os conhecimentos teóricos aprendidos durante boa parte do curso e,
principalmente, se identificar (ou não) com a realidade da profissão, encarando as dificuldades
e os prazeres da caminhada docente. Sendo assim, é também por estas questões que o
momento exige responsabilidades redobradas do estagiário.
Não obstante desta realidade, o discente do curso de Letras - Língua Portuguesa
também cresce significativamente enquanto profissional e cidadão durante o período do
estágio supervisionado, pois, tem em suas mãos a responsabilidade de formar indivíduos
socialmente atuantes através da língua. Entretanto, pode encontrar ainda algumas
dificuldades para a execução de suas primeiras práticas docentes, uma vez que em algumas
instituições escolares ainda persiste o confronto entre as práticas didáticas tradicionais e as
teorias modernas do ensino de Língua Portuguesa, o que, por muitas vezes, obstaculiza um(a)
ensino/aprendizagem totalmente engajado(a) e contextualizado(a) na disciplina. Isto se deve,
em boa parte, às raízes sócio históricas, pois, inicialmente, o ensino de Língua Portuguesa
focalizava o ensino da leitura e da escrita de forma mecanizada e, somente após a crescente
procura por profissionais flexíveis, hábeis e preparados para o mercado de trabalho, sentiu-se
a necessidade de reestruturar o setor educacional para suprir as novas ideologias de mercado
(BRASIL, 1998).
Tendo em vista que o ensino de Língua Portuguesa deve ir muito além das fronteiras
escolares, envolvendo e despertando os alunos para a sua função social, bem como preparálos para as diversas situações comunicativas cotidianas, o presente trabalho compartilha as
experiências educacionais vivenciadas no projeto de estágio “Claquete: o texto em cena”, em
que objetivou uma pequena adequação às metodologias tradicionais de ensino exigidas pela
escola em atuação, de modo tornar o ensino gramatical e textual interrelacionado, muito mais
atrativo, crítico, eficaz e lúdico, uma vez que tinha-se como público-alvo alunos adolescentes
do 8º ano do Ensino Fundamental II, com faixa etária entre 12 e 14 anos, de uma instituição
de ensino particular do município de Patu/RN. Além disso, propõe-se também analisar até
qual ponto se deu a evolução da aprendizagem dos discentes.
Para tanto, serão abordados no decorrer deste trabalho alguns caminhos de leitura
para uma melhor contextualização e embasamento das práticas educativas utilizadas durante
o período: a) “Luzes...”: práticas pedagógicas do ensino de Língua Portuguesa – teorias; b)
“...Câmera...”: diagnose inicial; “...E ação!”: práticas metodológicas em cena, e d) “Claquete:
o texto em cena” – um relato de experiência, apoiando-se em autores e estudiosos da área,
como, por exemplo, Brasil (1998), Marchuschi (2002), Silva & Silva (2017) e Solé (1999).
Com base na análise dos resultados, observou-se que os discentes se envolveram
muito mais nas atividades propostas em sala, evoluindo satisfatoriamente mediante os
assuntos abordados na disciplina. Desta forma, conclui-se que o Estágio Supervisionado
Curricular em Língua Portuguesa foi de suma importância não somente para a formação da
estagiária e dos alunos, tendo em vista que essa espécie de bilateralidade decorrente do
“ensino-aprendizagem” na sala de aula proporcionou experiências únicas e gratificantes para
a vida.
“LUZES...”: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA – TEORIAS
O mundo, a partir da metade do século XX, sofreu transformações em decorrência da
instalação do capitalismo e dos seus ideais de globalização e relações digitais, causando a
reestruturação de vários setores sociais, inclusive os educacionais. As escolas,
consequentemente, adaptaram suas práticas às ideologias e estruturas sociais vigentes,
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estando, portanto, incumbidas de produzir conhecimentos que preparassem
cidadãos/profissionais éticos, hábeis, flexíveis e dinâmicos para o mercado de trabalho
(BRASIL, 1998). A partir desse cenário de mudanças, os PCN’s de Língua Portuguesa (BRASIL,
1998), entendendo a importância da interação comunicativa no âmbito social, e, sob a
responsabilidade de formar indivíduos aptos a lidar com as diferentes situações discursivas
exigidas pelo meio, repensou as práticas de ensino da língua materna de modo a propor a
contextualização do trabalho da oralidade, da gramática e dos gêneros textuais à realidade do
aluno, tendo em vista que:
O domínio da língua, oral e escrita, é fundamental para a participação social
efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à
informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões
de mundo, produz conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, a escola tem a
responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes
linguísticos, necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de
todos (BRASIL, 1998, p.16).

Portanto, a escola torna-se o agente fundamental na preparação do aluno para a vida.
Para um satisfatório desenvolvimento e autonomia na escrita, na leitura e na interpretação, o
ensino deve ser pautado na reflexibilidade, ou seja, conduzir o aluno a refletir e expressar-se
sobre questões sociais, indo além da sala de aula (BRASIL, 1998). Desta forma, os gêneros
textuais, segundo Marcuschi (2002), por se tratarem de enunciados sociocomunicacionais
contextualizados que estimulam a linguagem tanto escrita quanto falada, se configuram como
grandes apoiadores do ensino de língua materna, uma vez que é impossível comunicar-se sem
utilizá-los, podendo-se explorar a exteriorização, a expressão de sentimentos, a construção da
personalidade, a aprendizagem, bem como a reflexão metalinguística.
Quanto a metalinguagem, particularmente, Silva & Silva (2017, p.125) afirmam que “as
normas gramaticais não devem estar no centro do ensino, mas também não podem ser
deixadas de escanteio, uma vez que a gramática deve ser entendida como uma ferramenta
que permite uma melhor compreensão da língua”. Partindo desta proposição, para um ensino
reflexivo da gramática enquanto uma ciência de cunho social, faz-se necessário que se
considere não somente os conteúdos normativos, mas, também, os conhecimentos que todo
aluno traz da língua enquanto falante, de forma equilibrada. Portanto, “esse deve ser apenas
o ponto de partida para a construção de um conhecimento maior, que leve o sujeito
aprendente a desenvolver as capacidades necessárias para atuar no maior número de
interações sociais possíveis” (SILVA; SILVA, 2017, p.125).
Além disso, para melhorar a compreensão leitora dos alunos, Solé (1999) elenca
algumas estratégias. O trabalho com o texto deve partir da motivação diante a leitura, de
modo a oferecer-lhes objetivos, incentivar a formulação de perguntas, previsões e inferências,
bem como incitar o conhecimento prévio do discente e, assim, “transformá-lo em todos os
momentos em leitor ativo, isto é, em alguém que sabe por que lê e que assume sua
responsabilidade ante a leitura [...], aportando seus conhecimentos e experiências, suas
expectativas e questionamentos” (SOLÉ, 1999, p. 114, grifos do autor). A autora destaca
também que a leitura em voz alta, seja ela individual ou coletiva, desenvolvida sem uma prévia
leitura silenciosa para o conhecimento e interpretação do texto, apenas induz ao ato oralizado
de decodificação, sem construção de significados, e o questionário de interpretação proposto
após os textos, por sua vez, nada mais é do que uma forma de avaliação final e não o processo
de interpretação em si.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

19

Desta forma, a união de todos esses pontos só contribui para a formação educacional
do indivíduo social, uma vez que os alunos se em gajam, pois o trabalho com os gêneros e a
gramática de forma concomitante e contextualizada leva o aluno a compreendê-los como
elementos constituintes da língua. O ensino de língua portuguesa que segue esses moldes não
torna-se um método pedagógico estático, em que só visa a nota final, mas, sim, um estudo
aprofundado da sua própria língua enquanto objeto social.
“...CÂMERA...”: DIAGNOSE INICIAL
Durante o processo de observação na turma do 8º ano “U” com 8 alunos, numa
instituição de ensino com fins lucrativos localizada no município de Patu/RN, pôde-se detectar
pontos positivos e negativos relacionados ao ensino de Língua Portuguesa, tanto em caráter
metodológico e estrutural, quanto ao rendimento escolar do corpo discente.
Em caráter didático-metodológico, percebeu-se que a escola, prezando o ensino
tradicional e rigorosamente presa ao livro didático, prioriza o ensino gramatical voltado a
práticas de conceituação e identificação de termos em frases soltas, de forma
descontextualizada, utilizando somente os textos presentes no livro didático como meras
“desculpas” para se trabalhar a metalinguagem, desconsiderando, assim, a amplitude
sociolinguística alcançada através dos gêneros textuais. Além disso, a produção textual
centrava-se na explicitação e reprodução de estruturas referentes aos gêneros. A partir das
práticas mecanizadas do ensino da leitura, da metalinguagem, da interpretação e da produção
textual, a Língua Portuguesa era, portanto, tratada apenas como uma disciplina fechada ao
espaço escolar.
Logo, surgiu a dúvida se no desenvolvimento dos conteúdos há, de fato, uma reflexão
metalinguística que tornem os alunos conscientes da relação teoria/prática da língua materna,
e, além disso, questionou-se, também, se a criatividade e a criticidade estavam ou não sendo
focalizados em consequência ao trabalho estrutural fechado dos gêneros textuais. Apesar da
necessidade em desenvolver metodologias mais dinâmicas e eficazes, conforme propõe
autores consagrados na área, as exigências tradicionais da instituição de ensino confrontamse com tais teorias educativas, uma vez que prioriza o cumprimento de todos os conteúdos
do livro didático ao final do ano. Em consequência, a metodologia de ensino da escola tornouse um obstáculo para a conciliação das teorias de ensino contextualizado, proposto por
autores, estudiosos e os Parâmetros Nacionais da área às práticas em sala de aula.
“...E AÇÃO!”: PRÁTICAS METODOLÓGICAS EM CENA
Após o período de investigação dos déficits da turma, viu-se a necessidade de instigar
a criatividade e o envolvimento dos discentes às aulas de Língua Portuguesa, de modo a
encará-la como um objeto de estudo social. Em contrapartida, ainda mesmo no planejamento
das atividades antes das aulas iniciarem, identificou-se como um obstáculo o próprio livro
didático, pois tratava a Gramática e a textualidade de forma descontextualizada, ou seja,
fragmentando os estudos textuais à mera interpretação através de questionários, bem como
uma abordagem gramatical desarticulada da realidade social da língua, calcada em
conceitos/exemplificações sintéticas. Além disso, o tempo destinado às aulas (três aulas de
Gramática na terça-feira e duas de Redação, sexta-feira, com 45 minutos cada) era pouco e
mal aproveitado em consequência da obrigatoriedade em atingir uma alta quantidade de
páginas e conteúdos, conforme exigências da escola. A união desses dois pontos tornava o
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ensino desinteressante, mecanizado e insuficiente para aprendizagem satisfatória dos
assuntos.
Diante este cenário, cada novo dia de aula desafiava a estagiária, pois não estava
“livre” para apresentar outras propostas de leitura e discussões que fugissem do ensino
estático praticado até então, mas, mesmo assim, a instigava para encontrar alternativas que
pudessem conversar mutuamente com a realidade educacional imposta pela escola e as
propostas educacionais atuais de Língua Portuguesa.
Partindo desta realidade, surgiu o projeto de estágio “Claquete: o texto em cena”, que
propunha unir o ensino de Língua Portuguesa contextualizado às atividades que envolvessem
o ambiente cinematográfico, de forma a atrair o interesse e a participação ativa dos alunos.
Assim, as atividades foram desenvolvidas através de aulas interativas e dinâmicas, de modo a
contextualizar os conteúdos gramaticais adjunto adverbial e adnominal, aposto, concordância
verbal e nominal ao trabalho com os gêneros textuais esquete e resenha, uma vez que foram
construídas a partir de momentos de leituras silenciosas e compartilhadas, priorizando a
interpretação, a dramatização, a participação e a ampliação do repertório lexical, além de
discussões, produções textuais diversificadas, filmes e curta metragem, objetivando sempre a
formação continuada do conhecimento do discente enquanto sujeito social, conforme
defendem os Parâmetros Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998), Marchuschi (2002)
e Silva & Silva (2017).
Além disso, adotou-se também alguns cuidados metodológicos no que concerne às
estratégias de ensino/aprendizagem (SOLÉ, 1999): a) instigar a curiosidade e os
conhecimentos prévios mediante conteúdos e textos; b) à leitura individual e silenciosa,
priorizando o conhecimento prévio e a interpretação do texto, para, posteriormente, propor
a leitura compartilhada, estimulando a oralidade; c) às correções das atividades, de modo
que o aluno se posicione ativamente durante a discussão – tanto dos conteúdos quanto das
respostas –, inferindo, sanando dúvidas, compartilhando experiências, entre outras; d) à
produção textual, objetivando o desenvolvimento de questões criativas, críticas, gramaticais
e estruturais da língua, possibilitando o uso de textos-base, bem como a escrita/reescrita com
o acompanhamento docente constante.
Desta forma, para melhor abordagem e assimilação dos assuntos, dividiu-se o
conteúdo programático em dois blocos: o primeiro, envolvendo o gênero textual Esquete aos
termos integrantes da oração Adjunto Adverbial, Adnominal e Aposto; o segundo,
entrelaçando o gênero Resenha aos conteúdos Concordância Nominal e Verbal. Para tanto,
permaneceu-se com o trabalho gramatical e de produção textual dividido em dois dias, dando
sequência à organização dos horários, mas adotou-se cuidados para não desconectá-los: o
enfoque gramatical repousava prioritariamente na construção do sentido e na reflexão
metalinguística através de um trabalho socialmente articulado entre texto, gênero e
elementos gramaticais, enquanto que a produção textual, em complemento, focalizava mais
estritamente a compreensão da estrutura e a funcionalidade social, a(s) esfera(s) de
circulação, bem como a própria produção escrita retomando, ainda, os assuntos gramaticais
estudados, conforme propõem Silva & Silva (2017) e os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Língua Portuguesa (1998).
“Claquete: o texto em cena” – um relato de experiência
A partir desta proposta de contextualização da Língua de forma “interativa e
consciente”, iniciou-se o primeiro dia de aula com a apresentação fílmica d’O Auto da
Compadecida, de Ariano Suassuna. Objetivando despertar a curiosidade e conhecimentos
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prévios relacionados ao Gênero Esquete, a escolha do filme se deu em observância às
temáticas textuais contidas no livro didático, sempre na vertente dos escritos teatrais de
Ariano Suassuna. Para melhor contextualização com a turma, foi apresentado e discutido
previamente a vida e obra do autor, sinopse do filme, entre outras curiosidades. Por já terem
trabalhado com a obra escrita no projeto cultural da escola na série anterior, não
apresentaram dificuldades em se envolver e dialogar sobre a apresentação fílmica. Desta
forma, o primeiro dia foi marcado por ricas construções e aprendizados.
Nos dias seguintes, visando flexibilizar as abordagens didáticas de modo a tornar a aula
interessante, contextualizada e, ainda, respeitar as regras da escola, buscou-se compreender
os termos acessórios da oração Adjunto adnominal e Adverbial através do ambiente
cinematográfico do gênero dramático esquete, somando um total de doze aulas. De modo
geral, buscou-se desenvolver práticas de inferência oral e escrita através das discussões e
atividades, compreender o contexto dos fragmentos dos(as) textos teatrais/cenas d’O Auto
da Compadecida apresentado no material didático, desenvolver a entonação e o espírito de
coletividade através das leituras dramatizadas (SOLÉ, 1999), além de compreender e
identificar os Termos Acessórios da Oração, contextualizando os conteúdos gramaticais aos
textos trabalhados e identificar relações entre o adjunto adverbial e o termo a que se
relaciona.
Para mais, propôs-se durante as aulas de Redação que a turma produzisse, em grupo,
um pequeno esquete para ser dramatizado ao final do estágio. Utilizando como exemplo o
filme O Auto da Compadecida, deu-se início ao aprofundamento do gênero Esquete, de modo
a oportunizar o reconhecimento do gênero dramático e sua função social, bem como a
identificação de suas características principais, como, por exemplo, a inexistência de um
narrador e a presença de rubricas (MARCHUSCHI, 2002). No decorrer das atividades, os alunos
apresentaram um pouco de dificuldade em trabalhar em grupo e desenvolver o enredo, mas,
com o tempo, “pegaram o jeito” e produziram se divertindo.
Após alguns dias de discussão e construção do esquete – entre tema, personagens e
enredo –, a turma se empenhou em dividir equipes e tarefas para a confecção do cenário,
além de criar um grupo no whatsapp para melhor comunicação extraclasse. Todo o trabalho
resultou no esquete intitulado por O sequestro, composto por oito personagens, e com trama
ambientada entre um circo e um esconderijo: Alex, o palhaço, conhece o menino Damon em
uma de suas apresentações e resolve sequestrá-lo. Aurora, prima de Damon, escuta os seus
gritos e alerta o pai do menino sobre o ocorrido e logo aciona a polícia. Eles passam um longo
tempo procurando e investigando o caso. Porém, a trama ganha um desfecho feliz quando
Camila, que morava ao lado do esconderijo secreto, desconfia de algo e liga pra polícia,
devolvendo a liberdade à Damon.
Ao final deste primeiro bloco, já foi possível notar uma modificação no comportamento
dos alunos, pois, aqueles que no período de observação apresentavam-se desmotivados a
participar, já compartilhavam, mesmo que timidamente, experiências e impressões acerca
dos assuntos, dos textos, filmes, entre outros, trabalhados em sala. A turma, no geral,
apresentou um desenvolvimento considerável no que concerne à entonação, atuação teatral
e espírito de equipe, pois encaravam as atividades propostas de forma lúdica, como uma
retomada às brincadeiras de infância.
Dando sequência ao conteúdo programático do projeto na aula de Gramática, foi
trabalhado também o gênero Resenha mediante diferentes esferas sociais/textuais, de modo
a envolver o Termo Acessório da Oração Aposto e Concordância Nominal e Verbal, conforme
sugere Marcuschi (2002) e Silva & Silva (2017). Partindo do pressuposto de que tal gênero
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necessita de outros gêneros textuais para que a reflexão sobre um determinado
assunto/produto se dê satisfatoriamente, optou-se por desenvolver as atividades a partir de
alguns gêneros “base”, como, por exemplo, contos, curtas metragens, dentre tantos outros,
intencionando, também, despertar a curiosidade e conhecimentos prévios relacionados ao
gênero em questão (SOLÉ, 1999).
Pensando nisto e levando em consideração uma temática atrativa à faixa etária, foi
trabalhado, inicialmente, o conto O coração delator, de Edgar Alan Poe, famoso contista
americano conhecido por suas abordagens policiais, sombrias e de suspense.
Metodologicamente, para uma melhor compreensão e contextualização do texto, optou-se
por começar a aula com uma breve apresentação da vida e obra do autor, focalizando suas
características de escrita, influências do contexto, temáticas e gêneros mais utilizados em suas
obras, bem como as características do Conto em específico.
Após este momento introdutório, realizou-se a leitura individual e silenciosa do texto
para que a construção do sentido fosse satisfatória e, em seguida, pediu-se uma leitura
compartilhada e em voz alta para a turma, dividindo as partes do texto para cada aluno de
forma a desenvolver tanto a oralidade quanto estimular a atenção e a coletividade, como
propõe Solé (1999). Notou-se que a desenvoltura leitora continuou a apresentar ótimos
avanços, pois os discentes respeitavam cada vez mais os sinais de pontuação e apresentavamse extremamente atenciosos quanto a entonação e aos “ganchos” para a vez do colega.
Seguiu-se, então, com a discussão do texto, instigando-os a demonstrar seus
conhecimentos e opiniões com perguntas, como, por exemplo, “O que você achou mais
interessante no texto lido?”, “Por que você acha que o conto foi intitulado por ‘O coração
delator’ e não ‘O olho com catarata’, por exemplo?”, entre tantas outras. Os discentes, por
sua vez, participaram bastante das discussões. Posteriormente, a estagiária fez uma última
pergunta utilizando alguns trechos do texto como aporte, intencionando interligar as
discussões relativas ao conto ao conteúdo a ser trabalhado (SILVA; SILVA, 2017) e, assim, os
levar a refletir mediante a construção sintática do texto, mais especificamente ao aposto, de
modo a tratar o estudo da língua como parte integrante, contextualizado e funcional no dia a
dia (BRASIL, 1998).
Ao analisar e discutir introdutoriamente o Termo Acessório Aposto, aprofundou-se os
conhecimentos sobre o assunto de forma a conceituar e compreender as suas classificações
(explicativo, especificador, enumerador e resumidor), sempre dialogando com os referidos
trechos (SILVA; SILVA, 2017). Após os alunos demonstrarem um bom domínio quanto ao
conteúdo, optou-se por exercitar os novos conhecimentos através de uma atividade proposta
no livro didático.
Angariando uma maior propriedade por sobre o conto, possibilitou-se aos alunos, na
aula de Redação, o primeiro contato com o gênero Resenha através da leitura e discussão do
texto Resenha Especial: O Coração Delator por Edgar Allan Poe, de Isabelle Vitorino, retirado
do blog Mundo dos Livros. Para tanto, fez-se previamente uma retomada d’O coração delator
através da animação visual do referido conto, bem como uma explanação introdutória ao
gênero resenha, de modo a relacionar os dois textos trabalhados em sala e desenvolver
práticas de pesquisa e inferência oral/escrita através das discussões e atividades (SOLÉ, 1999).
Ao final da aula, os alunos já conseguiam reconhecer e identificar as características do gênero,
compreendendo sua função social, além de identificar a presença de julgamentos e opiniões
como seus constituintes.
Exercitando os conhecimentos adquiridos, propôs-se, na semana seguinte, a produção
orientada de uma resenha acerca do curta metragem Rise and Shine, da Overwhatch. Para tal,
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apresentou-se à turma o curta através da resenha Mei é a estrela da nova (e tocante)
animação de Overwatch, de Felipe Gugelmin, intencionando atrair a curiosidade e fornecer
previamente informações sobre a sinopse, a produção, a direção e mais algumas curiosidades
(SOLÉ, 1999). Após uma breve discussão, os alunos puderam apresentar e construir
coletivamente suas impressões, destacando, ainda, que este dia foi considerado o ápice do
estágio, isto é, o momento em que obtive-se a certeza concreta de que os objetivos almejados
no projeto tinham sido atingidos de forma rápida e satisfatória, pois, aqueles alunos muito
tímidos que antes não participavam, começaram mostrar suas opiniões, sentindo-se à
vontade para participar e construir sentidos. O clima de descontração pairava pela sala.
Quanto as produções textuais, apresentaram inicialmente algumas dificuldades no que
concerne a organização das informações, mas, através de orientação, atingiram
satisfatoriamente os objetivos. As aulas posteriores foram reservadas para correção e
reescrita das produções textuais.
Para finalizar o conteúdo programático do estágio, foi trabalhado, na aula de
Gramática, os conteúdos Concordância Verbal e Nominal através da música Inútil, da banda
Ultraje a Rigor, onde os alunos compreenderam os assuntos abordados e também se
divertiram bastante, apesar de não conhecerem tanto a canção utilizada.
Como culminância do projeto, propôs-se socializar as produções desenvolvidas pelos
alunos ao longo dos dois meses de estágio através da apresentação teatral do esquete O
sequestro, bem como da entrega de medalhas para as melhores resenhas. Neste dia, foram
reservadas três aulas para o desenvolvimento das atividades: a primeira, para a organização
da sala, do cenário da peça e da caracterização das personagens; e as duas restantes para a
apresentação, divulgação das resenhas premiadas e, também, para os comes e bebes.
Finalizada a primeira aula, iniciou-se a apresentação teatral, que contou com a
prestígio da turma do 9º ano e de alguns professores, funcionários e diretora da escola. Os
alunos estavam um pouco nervosos, mas nada impossibilitou as desenvolturas sublimes no
decorrer da peça. Quanto a premiação, chegou-se ao consenso de que todos os discentes
eram merecedores de receberem as medalhas, pois se engajaram e desenvolveram as
atividades prazerosamente, superando os objetivos iniciais pretendidos pelo projeto. A
felicidade era nítida no rosto de todos na confraternização de despedida. Assim, encerramos
o Estágio Supervisionado Obrigatório em Língua Portuguesa no Ensino Fundamental II com
chave de ouro e sensação e dever cumprido.
CONCLUSÃO
Mediante a vivência e análise dos resultados obtidos durante o período de Estágio
Supervisionado Curricular, conclui-se que os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental
evoluíram consideravelmente nas aulas de Língua Portuguesa, atingindo os objetivos iniciais
almejados pelo projeto de estágio, uma vez que a alegria de ir às aulas e a curiosidade
crescente em aprender, participar e compartilhar conhecimentos refletiam no rosto dos
estudantes: um desenvolvimento engajado, lúdico, criativo e social da língua. Além disso,
observou-se também o rendimento satisfatório no que concerne à aprendizagem dos
conteúdos ministrados, evidenciando-se tanto nas discussões e atividades em sala, quanto
nas notas obtidas na avaliação posteriormente. Assim, estas proposições comprovam o
sucesso na aproximação do sujeito aprendente à realidade social da Língua Portuguesa de
forma muito mais contextualizada e interessante.
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Quanto a estagiária, os ganhos foram muito além da sala de aula. É indiscutível que a
iniciação à prática docente foi enriquecedora no quesito de lapidação e experiência
profissional, mas o carinho dos/para com os alunos também trouxe ensinamentos preciosos,
ajudando-a a evoluir enquanto ser humano e futura docente, passando a enxergar muito mais
o Outro em suas particularidades e buscando sempre caminhos coletivos para sanar as
dificuldades. Em suma, o Estágio Supervisionado representou um momento bastante
desafiador mediante a tamanha responsabilidade do ser docente em lidar, de certa forma,
com o futuro de jovens através da educação, mas, essa mesma responsabilidade e o feedback
dos alunos fomentaram um amadurecimento profissional e pessoal incomparáveis.
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CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE E FORMAÇÃO DOCENTE: um diálogo com o estágio
supervisionado
Francisca Vilani de Souza3

RESUMO: Este estudo tem como objetivo avaliar como o componente curricular Prática de
Ensino e Estágio Supervisionado contribui para a aquisição de saberes docentes e construção
de identidade aos graduandos do curso de Letras /UERN - Campus Central. Nesse percurso,
legitimar conhecimentos adquiridos bem como, definição da profissão. Quanto à abordagem,
a pesquisa ora apresentada utiliza os métodos quantitativo e qualitativo. A informações
seguem um caminho indutivo, tendo como ênfase a descrição e interpretação dos dados
obtidos. Quanto aos objetivos atende ao método descritivo e quanto aos procedimentos é
bibliográfico e documental. Como instrumentos de coleta de dados utilizou-se um
questionário aplicado a 36 estagiários (abordagem quantitativa) e a análise de 22 relatórios
de estágio (abordagem qualitativa). Esses, especificamente dos alunos do 6º período de
ano/semestre 2014.2 do curso de Letras – Língua Portuguesa. Portanto, a análise dos dados
realizou-se em duas etapas: primeiro foi realizada a leitura dos relatórios e descritos na
íntegra, fragmentos dos discursos e, posteriormente analisados tendo como aporte a teoria
estudada. Em seguida foi aplicado um questionário com 25 questões apresentadas numa
sequência que destaca à problemática, bem como o objetivo geral almejado para esse estudo.
A análise desses dados foi discutida com base no aporte teórico e, através de quatro eixos
integradores denominados: estágio e construção de identidade docente; escola campo de
estágio como lócus de aprendizagem; planejamento, metodologia e avaliação: referência para
a docência e Prática de Ensino e Estágio Supervisionado como potencializadores na formação
docente. Foi possível constatar que o componente curricular Prática de Ensino e estágio
supervisionado são bases articuladoras para a construção da identidade e formação do
profissional em Letras. Também que o estágio como formação inicial pauta-se através da
investigação da realidade de forma que as ações são enfatizadas pela avaliação crítica e
reflexão sobre o fazer, o pensar e a prática. Bem como considerar o estagiário na história como
os atores de ações, projetos e desenvolvimento profissional. Mas também que no campo de
estágio se faz necessário enfatizar um trabalho voltado para a leitura e (re) escrita. A partir da
análise desses resultados foi sugerido construir um plano de atividades com estratégias
didáticas para o Ensino Fundamental (séries Finais) Ensino e Médio.
Palavras – chave: Identidade docente, Prática de Ensino, Estágio Supervisionado.

INTRODUÇÃO
As identidades sociais são discutidas por Moita Lopes (2003) ao analisar a linguística
aplicada. Essas envolvem não só a classe social, mas o gênero, a raça e a nacionalidade, entre
outras. O conceito de identidade está relacionado a diversas discussões, pois estabelece
interações em diferentes áreas do conhecimento, entre essas, a dos estudos da linguagem,
pois é através dela que as identidades se constituem.
Doutora em Ciências da Educação – UNINTER (2018). Professora Secretaria de Educação e Cultura –SEEC/
RN . professoravilani@gmail.com
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O saber profissional representa o conjunto de conhecimentos que o cidadão
desenvolve ao longo de sua prática. Esses são aprimorados no decorrer da profissão. A
dificuldade para definir 4estágio perpassa pelas muitas variações e modelos concretizados de
acordo com a época, os países e profissões. No entanto, em todos os modelos há em comum
a alternância ou complementação dos estudos acadêmicos. O estágio supervisionado é uma
atividade que traz benefícios para a aprendizagem, bem como, para a melhoria do ensino.
Que se torna ainda mais importante por oportunizar benefício à sociedade e, em especial, a
comunidade a qual recebe alunos advindos da universidade.
No Brasil a Lei nº 11.788/2008 define o estágio como ato educativo escolar
supervisionado, desenvolvido no ambiente de profissional, que visa à capacitação para o
trabalho produtivo. Esse faz parte do Projeto Pedagógico do Curso e integra o itinerário
formativo do educando. Portanto, visa o aprendizado de competências próprias das atividades
profissionais, da contextualização curricular.
Portanto, esse estudo tem como objetivo avaliar como o componente curricular
Prática de Ensino e Estágio Supervisionado contribui para a aquisição de saberes docentes e
construção de identidade aos graduandos do curso de Letras - Língua Portuguesa da UERN Campus Central.

IDENTIDADE E SABERES DOCENTES
Para Souza (2009) a profissão docente representa respostas à necessidade que a
sociedade tem para construir conhecimentos e saberes. O fazer e o saber do professor é
construído através de um processo cotidiano e diferenciado; tendo em vista múltiplas
situações. Assim a identidade do professor se constrói por diferentes dimensões
contextualizadas em variadas circunstâncias históricas.
No que se refere à identidade profissional, destaca-se o processo de construção tendo
como referência a significação social historicamente. Tendo em vista que a profissão docente
surge num contexto necessário a atribuir respostas às necessidades postas pela sociedade,
com normas e valores. Essa identidade própria para o docente atribui ao profissional
autonomia, mas também comprometimento com suas atividades.
O processo de formação deve é significativo para o desenvolvimento da profissão. Pois
nesse contexto de construção, há formação inicial, formação continuada experiências
vivenciadas, influências sociais entre outras que se acumulam a outras demandas necessárias
no percurso. Mockler (2001) destaca que a identidade docente está pautada em três
momentos: o ambiente externo da política, o contexto profissional e também a experiência
pessoal. Portanto, o pesquisador deixa claro que os três momentos são concomitantes para o
ser professor (a) e estão pautados na aprendizagem profissional, ativismo docente e
desenvolvimento pessoal.
Pimenta (2012) esclarece que estudos e pesquisas sobre identidade docente têm
recebido atenção e interesse de muitos pesquisadores. E, nesse percurso discutir a construção
da identidade docente com base em elementos históricos e sociais. A identidade do professor
é construída ao longo de sua trajetória e necessita de espaços de formação para que seja
estruturada.
4

Período de estudos práticos, exigido dos candidatos ao exercício de uma profissão, durante o qual uma pessoa
exerce uma atividade temporária numa instituição.
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Dubar (1991 p.14) apud Tardif (2014 p. 107) argumenta que numa visão sociológica a
identidade deve articular dois processos heterogêneos: “aquele pelo qual os indivíduos
antecipam seu futuro a partir de seu passado, e aquele pelo qual eles entram em interação
com os atores significativos de uma área especifica”. Tardif (2014) destaca que com base em
análises realizadas em seus estudos não há como compreender a identidade dos professores
sem considerá-los na história como os atores de ações. Projetos e desenvolvimento
profissional.
O autor esclarece ainda com base em estudos realizados por ele que a carreira do
professor não representa apenas o desenrolar de uma série de acontecimentos objetivos. Pois
a trajetória social e profissional do professor proporciona custos como: formação profissional,
inserção na profissão, choque com a realidade, aprendizagem, descoberta de limites entre
outros. É com recursos pessoais do próprio professor que esse profissional assume esses
custos. Portanto, nesse processo é modelada a identidade pessoal e profissional, ou seja,
tornam professores e consideram com tais.
FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE
Tardif (2014) destaca que o saber docente é constituído de vários saberes originados
de diferentes fontes e podem ser classificados como, profissionais, disciplinares, curriculares
e experienciais. Tais saberes podem ser comparados ao acúmulo de informações disponíveis,
renovados e produzidos pela academia e passíveis de serem mobilizados nas diferentes
práticas sociais, econômicas, técnicas culturais entre outras. Logo, educadores e
pesquisadores, bem como a comunidade científica tornam-se grupos distintos e reservados a
tarefas específicas de propagar a produção dos saberes.
Os Saberes profissionais são transmitidos pelas instituições de formação docente –
escolas normais ou faculdades de ciências da educação. Nesse contexto, o docente e o ensino
constituem objetos de saber para as ciências humanas e também para as ciências da
educação.
No entanto, essas ciências não objetivam apenas produzir conhecimentos, mas
também acrescentá-los à prática docente. Logo esses conhecimentos se transformam em
saberes destinados à formação científica, bem como tecnologia da aprendizagem dos
docentes. Tardif (2014 p.37) “No plano institucional, a articulação entre essas ciências e a
prática docente se estabelece, concretamente através da formação inicial ou contínua dos
professores.”
No processo de formação, os professores fazem esse contato com as ciências da
educação tais como Psicologia, Sociologia, Antropologia, no entanto pesquisadores raramente
atuam na docência da Educação Básica, logo há uma divisão entre os produtores do saber
(teóricos /pesquisadores) e executores (os docentes). Essa prática é muito questionada pelos
docentes.
Esses saberes didáticos pedagógicos são vistos como “doutrinas ou concepções” sobre
a prática que é advinda de reflexões sobre a prática educativa. Tais saberes estão articulados
com base nas ciências da educação e integram resultados de pesquisas, que objetivam
legitimá-los cientificamente.
Os Saberes disciplinares são definidos e integrados pela instituição universitária, esses
se integram a prática docente por meio da formação inicial e continuada nas diferentes
disciplinas ofertada pela Instituição de Ensino Superior - IES. Fazem parte de diversos campos
de conhecimento no PPC dos cursos – matemática, História, Geografia entre outros. Esses
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são transmitidos independentes das faculdades, uma vez que estão inclusos na tradição
cultural e grupos sociais produtores de saberes. Já os Saberes Curriculares estão relacionados
aos objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição categoriza e apresenta os
saberes sociais definidos e selecionados por ela como modelos da cultura e formação para
cultura erudita5. Destacam-se como programas (objetivos, conteúdos, métodos) que os
docentes devem aprender e aplicar.
Em relação aos Saberes experienciais estes, são específicos da vivência docente.
Nascem e são validados pela experiência individual e coletiva. Portanto, adquiridos na
comunidade na qual o docente exerce suas atividades, bem como no entorno, podem ser
denominados também como saberes práticos. Toda essa pluralidade de saberes
sedimentados entre a teoria e a prática delegam aos professores um grupo social e
profissional, que “sua existência” está atrelada a sua capacidade de dominar, integrar e
mobilizar tais saberes enquanto condições para o exercício de sua profissão.
Nesse sentido Tardif, (2014, p.228) esclarece:
(...) Em suma, é sobre os ombros deles, que repousa no final das contas, a
missão educativa da escola. Nesse sentido, interessa-se pelos saberes e pela
subjetividade deles, é tentar penetrar sobre o cerne do processo concreto de
escolarização, tal como ele se realiza a partir do trabalho cotidiano dos
professores em interação com os alunos e com outros atores educacionais.

O estágio é atividade prática que destaca o diálogo, interação e intervenção no
contexto escolar e, portanto, permite mobilizar saberes para reflexão e construção da
realidade. O saber docente construído em diferentes momentos da vida, saber plural, pois
novos saberes são construídos e assim definem a identidade profissional do docente. Pimenta,
(2008, p.13) destaca que o campo de conhecimentos específicos é configurado em quatros
grandes conjuntos:
1) Conteúdo das diversas áreas do saber e do ensino, ou seja, das ciências humanas e naturais,
da cultura e das artes;
2) conteúdos didáticos pedagógicos, diretamente relacionados ao campo da prática
educacional;
3) conteúdos ligados aos saberes pedagógicos mais amplos do campo teórico da prática
educacional;
4) Conteúdos ligados à explicação do sentido da existência humana individual, com
sensibilidade pessoal e social.
Assim, a identidade docente é construída ao longo do processo e da trajetória
profissional. Tais bases são vivenciadas no estágio supervisionado, portanto, o exercício de
diferentes práticas no contexto escolar que podem influenciar a elaboração e até
reelaboração do conhecimento e assim, interferência na realidade social. A integração da
realidade acadêmica, bem como a dinâmica da instituição campo de estágio no sentido de
construir e/ou ampliar conhecimentos teóricos práticos necessários à prática no âmbito
escolar.
O envolvimento com o fazer nos cursos de formação de professores situa uma
interação com a escola campo de estágio e a universidade. Assim, também com a sociedade
5

Opõe-se à cultura popular, exige um alto grau de instrução, de estudo, de formação específica, de conhecimento
de história da arte.
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que recebe essas informações. Nessa tríade, o acadêmico como sujeito que busca sua
formação para a docência, é contemplado com a experiência de profissionais que já exercem
a profissão. A universidade como formadora de docentes pode tanto modificar e enriquecer
sua proposta com base na vivência de seus formandos no campo de estágio, como valorizar a
contribuição das escolas e estabelecer parcerias para futuros projetos de pesquisa e até
extensão.
Portanto, é essencial que o estagiário conheça essas concepções para planejar suas
aulas com clareza e determinação. E, assim, entender o aprendizado como fenômeno
sociocultural. Oliveira (2010) argumenta que facilitar o processo de ensino aprendizagem
reúne meios necessários tais como: oferecer um ambiente afetivo na sala de aula, dar espaço
para que a voz do estudante seja ouvida; sugerir estratégias de aprendizagem; recomendar
leituras; transmitir informações relevantes para o processo de construção do conhecimento.
Ele esclarece que o método está relacionado ao conjunto de princípios teóricos e ações
práticas que norteiam a estruturação de um curso, o planejamento das aulas, a avaliação da
aprendizagem e a escolha de materiais didáticos.
E destaca ainda que o conceito de método é composto de três partes:
1. A Abordagem – formada por uma teoria da língua que aponta para uma forma de conceber
a língua e por uma teoria de aprendizagem. É através da abordagem que o docente toma
decisões pedagógicas, seleciona materiais didáticos e avalia políticas educacionais.
2. O Projeto – são explicitados aspectos importantes do método tais como os objetivos da
disciplina, o conteúdo programático, os tipos de atividades a serem usadas e os papéis do
aluno, professor e materiais didáticos desempenham no processo de ensino aprendizagem.
3. O Procedimento - ações práticas que executam o projeto, elemento organizacional do
método. No procedimento, encontram-se explicitadas as técnicas didáticas, as práticas
docentes e os comportamentos esperados dos estudantes. Ainda explica como o professor
usa as atividades e o material didático e como avalia a aprendizagem dos alunos.
Desde a segunda metade do século passado, duas teorias polarizam as discussões acerca
do conceito de língua: a concepção estruturalista e a concepção interacionista. Oliveira (2010)
esclarece que a concepção estruturalista de língua surgiu no início do século XX, resultado das
reflexões do linguista Suíço Ferdinand de Saussure e ampliada pelos trabalhos dos linguistas
norte americanos Leonard Bloomfield, Charles Fries e, principalmente Noam Chomsky.
Para essa concepção, a língua é um sistema formado por estruturas gramaticais interrelacionas. Ela exclui de sua análise o uso linguístico e, consequentemente, o sujeito usuário
da língua e as suas variações linguísticas que a existência de sujeitos diferentes provoca.
Saussure (2002) dividiu a linguagem em duas partes: uma social, a língua, e uma individual, a
fala. Ele excluiu a fala da pesquisa linguística afirmando que a parte social e homogênea da
linguagem é o elemento que da cientificidade à linguística.
Ensinar português seguindo a concepção estruturalista significa ensinar estruturas
gramaticais levando em considerações formas, sem preocupação com o uso social que se faz
da língua. Ensinar a língua segundo essa concepção pouco contribui com os alunos em
desenvolver recursos linguísticos, apenas reforça o mito que há apenas uma forma correta do
português, contribuindo assim, para aumentar o preconceito linguístico e estigmatizar a
maioria dos brasileiros com pouca escolaridade.
A concepção interacionista também conhecida como sociointeracionista – consolidada
na década de 1970, um dos principais defensores foi o sociolinguista norte – americano Dell
Hymes (1991) defende a língua como um meio de interação social e cultural. Essa concepção
pressupõe a presença de elementos tais como: o sujeito que fala ou escreve, o sujeito que
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ouve ou lê, as especificidades culturais desses sujeitos, o contexto da produção e da recepção
dos textos.
Espaços que discutem o ensino são fecundos para refletir a formação docente, tendo
em vista que esse profissional ao desenvolver sua prática investigativa favorece a vinculação
entre teoria e prática. Barreiro (2006) esclarece que a formação inicial é o começo da busca
de uma base para o exercício de uma atividade docente.
Logo, os saberes construídos na academia, conjugados à experiência permitem
compreender a articulação entre teoria e prática. A aquisição de uma postura investigativa e
reflexiva pressupõe a construção de novos saberes pertinentes à formação inicial docente.
A construção da identidade, bem como a formação de paradigmas formativos destacam
novas perspectivas no campo teórico e prático. A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado
pautam-se numa perspectiva de ação e investigação no contexto da formação docente.
Portanto, o supervisor de estágio ao desenvolver atitude de apoio, disponibilidade e liderança
contribui de forma significativa para o aprimoramento de tais ações.
Observa-se que tais aprendizagens adquirem melhor acomodação no período de estágio
diante das possibilidades de aplicar e enriquecer as experiências formativas. Zabalza (2014
p.102) comenta que:
(...) o estágio desempenha uma prática muito relevante. O que se faz nas
práticas, o tipo de experiência que se vive, as relações que se mantêm, as
aprendizagens obtidas, entre outros fatores, são muitos diversas daquelas
que se leva a cabo nas classes universitárias. Não é infrequente que os
estudantes afirmem que o período de estágio foi o “melhor” de sua carreira,
quando mais aprenderam, quando sentiram que formar é muito mais do que
saber conteúdos programáticos.

Portanto, segundo o autor, o estágio traz uma visão mais ampla e menos mecanicista
da formação; como também uma forte interação entre teoria e prática e ainda a possibilidade
de enriquecer o conteúdo das experiências. A formação orientada ao desenvolvimento
profissional, especificamente dispensada às demandas da sociedade, nas quais os estudantes
costumam responder as experiências profissionais em que se define através da presença de
uma série de competências vinculadas ao domínio de dos diversos campos disciplinares da
profissão.
METODOLOGIA
Para proceder à coleta de dados, desse estudo, primeiro foi realizada a pesquisa
bibliográfica que incluiu a descrição da Resolução 06/2015 e do PPC do Curso de Letras,
especificamente o componente curricular, Prática de Ensino e Estágio Supervisionado I e II, e
as ementas da referida disciplina. Bem como a legislação brasileira a fim de conhecer o
histórico dos documentos que regulamentam o estágio supervisionado nos cursos de
licenciatura. Depois foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica com base em vários
teóricos e pesquisadores que discutem identidade, formação docente e Prática de Ensino e
Estágio Supervisionado.
Logo após, foram lidos 22 relatórios especificamente dos alunos do 6º período de ano
semestre 2014.2 do curso de Letras – Língua Portuguesa. E, descritos na íntegra alguns
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fragmentos discursivos proferidos pelos alunos estagiários, Posteriormente analisados esses
discursos tendo como referência o aporte teórico estudado.
Resultados e Discussão
Os sujeitos investigados declaram:
“O estágio me fez ver que a mudança deve partir do professor, pois ele já tem uma maior consciência sobre
tudo. O professor é respeitado quando se faz respeitar, ele troca conhecimento com os alunos, quando permite
que estes interajam e coloquem a frente seus pontos de vista também, ele só recebe amor se der amor. É certo
que o professor tem que se impor em sala de aula, tem que manter a ordem para que a aula possa acontecer,
mas ele não precisa ser um ditador onde só ele dá as ordens e os alunos apenas obedecem”.
Quadro 01 – Valorização do professor construída a partir dele. Fonte: Relatório de estágio 2015.

Tardif (2014) ainda destaca que com a progressão do trabalho, há uma inquietação no
que se refere à construção da própria aprendizagem, da experiência docente, bem como o
sentimento de estar dominando bem as funções. Esse domínio esta relacionado com a matéria
ensinada, o planejamento, a metodologia e os recursos utilizados. No entanto, as
competências e habilidades pedagógicas tem uma importância para os professores. Essas
competências são construídas com o tempo e experiência vivenciados.
Ao afirmar que quer contribuir com a formação acadêmica de muitos alunos, e tentar
prepará-los e torná-los também mais fortes o estagiário se aproxima do que Santos (2008 p.
70-71) propõe para elevar a autoestima do aluno ao elencar:
a) Propor desafios ao seu alcance;
b) Monitorar a distância entre a linguagem utilizada na sala de aula e a linguagem
natural do aluno;
c) Oferecer as ajudas necessárias diante das dificuldades;
d) Garantir ambiente compartilhado de ensino em que o aluno se sinta parte ativa do
processo;
e) Implementar o hábito de reconhecimento de pequenos sucessos progressivos;
f) Garantir que o aluno possa mostrar-se progressivamente autônomo no
estabelecimento de objetivos, no planejamento das ações que conduzirá a eles.
Essas atitudes fazem parte do seleto que se denomina respeito e confiança mútua. E
assim se constrói a aprendizagem significativa. Santos (2008) destaca que é preciso se sentir
sendo, para poder aprender. O autor demonstra a importância do aluno se sentir parte do
contexto de aprendizagem e, a partir dessa feita vivenciar a aprendizagem significativa. Essa
postura transcultural consiste em conhecer, explorar, respeitar e entender acultura do aluno,
para que possa elevar a autoestima e assim, fazê-lo sentir-se capaz, digno de ter direitos e
possibilidades no seu processo de aprendizagem.
É nesse ponto que o aluno encara aquilo que o espera e decide (ou não) se firmar nesse caminho profissional.
No meu caso, foi à descoberta de uma carreira com a qual eu não sonhava nem me via, mas que ao atravessar
esse percurso, o chamado ao magistério falou mais alto em mim, e aceitei de bom grado me enveredar por
esse caminho.
Quadro 02– Confirmação da identidade docente. Fonte: Relatório de estágio 2015.

A valorização do professor construída a partir das atitudes desenvolvidas pelos
próprios profissionais é o entendimento proferido pelo estagiário no quadro 16. Ele
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argumenta que a mudança deve ser realizada pelo próprio docente para que ela seja
respeitado na profissão.
No quadro 02 o estagiário destaca que é no estágio o aluno tem a oportunidade de
definir se quer a profissão docente ou não. A descoberta de uma carreira profissional. O
estagiário em seu discurso afirma que descobriu uma carreira com a qual não se via. Para essa
afirmação Tardif (2014) esclarece que a dimensão temporal, ou seja, a experiência da prática
numa profissão é crucial no que se refere ao sentimento de competência e também na
implantação das rotinas de trabalho. E, assim a construção de certezas experienciais que se
transformam muito cedo em certezas profissionais. O autor classifica essas ações como
repertórios de competências que constituem o alicerce sobre o qual serão edificados os
saberes profissionais durante toda a carreira docente. E dessa maneira a identidade docente
vai sendo construída e experimentada.
Confirmar a identidade docente implica conceber um processo de formação ação, no
qual o professor se representa como agente e sujeito de sua prática. Como também no
processo de construção e reconstrução do conhecimento que cotidianamente deve ser
realimentado e também articulado com as concepções teóricas discutidas ao longo da
academia. Esse processo também de relacionado à como as ações individuais e coletivas
viabilizam as concepções de mundo, de sociedade, de educação e do processo de ensino
aprendizagem construídos pelo docente no sentido da construção de uma sociedade mais
igualitária e cidadã.
Tabela 01: Contribuição que o estágio supervisionado deixou para construção de sua identidade profissional
Categoria
Frequência
Confirmação da escolha pela profissão
09
Aquisição de experiências
06
Visão de realidade
18
Estímulo para leituras
03
Fonte: Entrevista realizada com estagiários do curso de Letras Língua Portuguesa 2017.

Porcentagem%
25%
16,6%
50%
8,3%

No item, qual contribuição o estágio deixou para construção de sua identidade
profissional, a variável visão de realidade obteve maior frequência 18 vezes (50%), seguida de
confirmação de escolha da profissão 09 vezes (25%). A variável aquisição de experiências
obteve uma frequência de 06 vezes (16,6%). No item a variável estímulo para leituras obteve
a menor frequência 03 vezes, (8,3%).
A tabela 01 apresenta a contribuição que o estágio supervisionado deixou para a
construção da identidade do estagiário. Nesse item (50 %) dos entrevistados destacaram que
obtiveram visão da realidade e (25%) acrescentaram que essa contribuição ajudou na
confirmação da profissão. O estágio supervisionado é reconhecido como um processo de
experiência prática, que aproxima o acadêmico da realidade de sua área de formação,
portanto, o ajuda a compreender teorias que conduzem ao exercício da sua profissão.
É também um elemento essencial para o desenvolvimento nos cursos de graduação.
Sendo um lugar de aproximação verdadeira entre a universidade e a sociedade, permitindo
uma integração à realidade social e assim também o processo de desenvolvimento do meio
como um todo, além de ter a possibilidade de verificar na prática a teoria discutida durante a
formação.
A permanência na escola campo de estágio representa o espaço escolar no qual ocorre
o intercâmbio entre educador e educando. Essas observações sensatas oportunizam aos
futuros professores informações de como se dá o processo de ensino e aprendizagem nos
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primeiros anos da educação básica. Depois do estágio realizado, no decorrer da sua atuação
docente, os saberes arquitetados durante as experiências do estágio, proporcionarão a estes
educadores a possibilidade de ministrarem seus conhecimentos de maneira a facilitar a
aprendizagem de seus educandos de modo claro e preciso sendo cada vez mais objetivo e
prático na sua função.
Segundo Lima (2001), a formação continuada é o método de articulação entre o
trabalho docente, o conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor, enquanto
probabilidade de atitude reflexiva dinamizada pela sua prática diária, desde o início de
carreira, pois o trabalho docente é princípio educativo e está embasado na sua atividade de
cada dia, independente do tempo que está atuando em sala, seja o início ou não de sua
carreira.
Tabela 02: A orientação realizada pelo supervisor acadêmico estágio (professor da disciplina Prática de Ensino e
Estágio Supervisionado) contribuiu significativamente para sua formação docente.
Categoria
Frequência
Porcentagem%
Concordo
15
41,6%
Concordo totalmente
21
58,3%
Discordo
00
00
Discordo totalmente
00
00
Fonte: Entrevista realizada com estagiários do curso de Letras Língua Portuguesa 2017.

A orientação realizada pelo supervisor acadêmico de estágio contribui
significativamente para a formação docente. Esse dado pode ser confirmado com resultado
obtido na tabela nº 02 em que a variável, concordo totalmente tem uma frequência de (58,3%)
e variável concordo (41,6%). De acordo com o TCE emitido pelo Departamento de Docência
Universitária – DDU e a resolução nº 06/2015 CONSEPE/UERN entre as atribuições do
Supervisor Acadêmico de Estágio Curricular Obrigatório destacam-se:
a) Acompanhar e supervisionar o discente em visitas in loco;
b) Elaborar plano de ação do Estágio Curricular Supervisionado obrigatório, conforme
ementa definida no Projeto Pedagógico do Curso;
c) Orientar o discente estagiário sobre as atividades a serem desenvolvidas em campo e,
na elaboração de relatórios e outras atividades exigidas;
d) Efetuar registro de todas as fases do estágio conforme execução;
e) Avaliar o estagiário de acordo com os critérios estabelecidos no PPC;
f) Zelar pelo bom relacionamento junto à entidade concedente de estágio.
Pimenta (2000) destaca a necessidade de haver interação entre o supervisor de estágio
e o aluno para que esse se torne mais consciente dos conhecimentos necessários, bem como
a ampliação da reflexão e problematização da prática. Esse apoio é necessário, pois quando
os alunos estagiários se deparam com dificuldade, às vezes ficam desestimulados,
desencorajados e sentem-se sem apoio para dar continuidade ao período de estágio e garantir
o objetivo almejado ao longo do curso de licenciatura. E, assim a construção de saberes.
Conclusão
O estágio é uma circunstância de formação contínua e ressignificação de saberes da
prática docente. Enfrentar os desafios e colocar em prática propostas pedagógicas, bem como
teorias nas quais se acredita. É momento de investigar a prática pedagógica e transformar o
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saber fazer docente numa contínua construção e reconstrução de identidades a partir, do
significado social da profissão.
A orientação realizada pelo supervisor acadêmico de estágio contribui
significativamente para a formação docente. Esse dado pode ser confirmado com resultado
obtido na fala dos estagiários e em consonância com o TCE emitido pelo Departamento de
Docência Universitária – DDU e a resolução nº 06/2015 CONSEPE/UERN
Algumas estratégias didáticas propostas para ser desenvolvidas nas escolas campo de
estágio com base em documentos oficiais do MEC.
O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (2014) propõem entre outras
estratégias didáticas para o desenvolvimento do Ensino aprendizagem.
• Formação de rodas de leitura e compartilhamento de textos produzidos,
• Instauração de ciclos de debates e diversos outros eventos, a produção de mídias que
viabilizem conhecimentos sobre a sociedade (a relação entre as mídias e os poderes
públicos e privados, por exemplo), conhecimentos técnicos (dominar, por exemplo, a
leitura e produção e textos jornalísticos em língua materna e estrangeira)
• Construção de fóruns de intercâmbio entre estudantes falantes de línguas diferentes,
a apreciação da produção cultural em línguas estrangeiras, a participação em
movimentos internacionais de hip-hop, de questões da juventude, de produção
audiovisual entre outras.
As orientação dos PCNS (2001), para produzir gêneros textuais é necessário levar em
consideração entre outras, as seguintes as seguintes estratégias:
1. Redação do texto - considerar as situações de produção: finalidade, especificidade do
gênero, lugares preferenciais de circulação e interlocutores.
2. Utilização de procedimentos diferenciados para elaboração do texto: estabelecimento de
tema, levantamento de ideias, planejamento, rascunho, revisão, versão final
As orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) destacam a necessidade de
uma proposta de ensino e de aprendizagem que busque promover letramentos múltiplos e
pressupõe conceber a leitura e a escrita como ferramentas de empoderamento e inclusão
social. Logo, as práticas de linguagem a serem tomadas no espaço da escola não se restringem
à palavra escrita nem se filiam apenas aos padrões socioculturais hegemônicos. Isso significa
que o professor deve procurar, também, resgatar do contexto das comunidades em que a
escola está inserida as práticas de linguagem e os respectivos textos que melhor representam
sua realidade.
Tavares (2012) destaca também que é papel da família auxiliar na educação escolar do
educando, lembrando assim, que ela é a principal responsável pela educação dos filhos. No
entanto, infelizmente essa tarefa foi “empurrada” para a escola, que deixou seu papel de
coadjuvante, de coautoria, para assumir total autoria, invertendo os valores com a família,
que passa a ter um papel mais tímido, mais apagado e, muitas vezes, omisso na arte de educar
filhos.
Assim, esse estudo propõe estratégias didáticas para o Ensino Fundamental Séries
Finais e para o Ensino Médio. A proposição de sequências didáticas que envolvam
agrupamentos de textos, baseados em recortes relativos a temas neles abordados; mídias e
suportes em que circulam; domínios ou esferas de atividades de que emergem; seu espaço
e/ou tempo de produção; tipos ou sequências textuais que os configuram; gêneros discursivos
que neles se encontram. Como também as funções sócio - comunicativas desses gêneros;
práticas de linguagem em que se encontram e comunidades que os produzem.
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Também foi consultado o guia do participante ENEM 2017 esclarece através de cinco
competências procedimentos reais que devem ser levados em consideração na produção de
texto.
1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa
2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de
conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto
dissertativo-argumentativo em prosa.
3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e
argumentos em defesa de um ponto de vista.
4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção
da argumentação
5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos
humanos.
É importante esclarecer que não há métodos perfeitos ou modos únicos e corretos de
agir na sala de aula. No entanto, a opção de agir pedagogicamente a partir das especificidades
do contexto e das particularidades do perfil dos estudantes, aliando as práticas educativas a
um incessante refletir sobre seus porquês e sobre os valores e ideologias que elas carregam e
veiculam. Tais propostas advêm dessa problematização e da preocupação em educar para o
desenvolvimento humano, de modo ético. Sempre tendo em conta uma perspectiva situada
do ensino e da aprendizagem, essa prática pedagógica envolve o constante pensar sobre quais
são os sentidos atribuídos de ética, cidadania e justiça social.
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ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E FLEXIBILIZAÇÃO NAS RELAÇÕES SOCIAIS
Lara Marques de Oliveira6
Samara Augusta de Paiva Lima7

RESUMO: O presente trabalho, vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
– PIBID tem como objetivo apresentar à comunidade escolar discussões acerca da diversidade social,
mediante a abordagem dos temas transversais, dado a sua relevância e atualidade no processo
educativo escolar. Estes surgem como alternativa para flexibilizar as relações sociais no âmbito escolar
e proporcionar um ensino mais globalizado, isto é, próximo da realidade do aluno. Nesse sentido,
apresentar-se-á uma proposta de inserção dos temas transversais, no intuito de tornar o ambiente
escolar mais inclusivo, incentivando a formação cidadã no contexto escolar. Nessa linha, a importância
em destacar o processo reflexivo discente que se dá a partir do trabalho inclusivo de temas atuais,
compreendendo os diversos gêneros discursivos, visando ampliar a visão crítica do aluno. No decorrer
do projeto escolar abordou-se 4 temas: a questão da mulher, da homossexualidade, dos idosos e do
preconceito racial. Tais temáticas englobam a proposta dos PCNEMs (Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Médio), que tratam a relação pedagógica como mediadora no processo ensinoaprendizagem. O projeto durou em média 2 (dois) meses dividindo-se em duas etapas: primeiramente,
um simpósio, no qual os alunos fizeram uma pesquisa inicial e trouxeram dados e experiências sobre
os respectivos temas; e a segunda etapa, uma apresentação cultural fundamentada em peças teatrais
e sarau. Como aporte teórico foram utilizadas as concepções de Kleiman (2005), Marcuschi e Dionísio
(2007), Freire (2008) e Bakhtin (1997), Silva (1998), Busquets (2000), Gallo (1999). Pode-se concluir,
portanto, que a inserção dos temas transversais no contexto escolar por meio de projetos educativos
contribuiu para o desenvolvimento crítico-reflexivo dos alunos, despertando-os para a mudança de
comportamento, a partir da valorização das práticas que englobam a educação, o acolhimento e o
respeito, promovendo o pleno desenvolvimento do indivíduo como cidadão neste processo de
transformação dos saberes.
PALAVRAS-CHAVES: PCNEMs, Relações sociais, Inclusão, Processo reflexivo.

INTRODUÇÃO
Os projetos escolares são muito importantes para a aplicação de conhecimento
produzido em sala de aula, pois o aluno exercita o vínculo social a partir do diálogo com o
outro, contribui com sugestões e críticas construtivas e participa junto ao professor de uma
construção de saber. Tais práticas rompem os muros da escola e se completam no diálogo
incessante com o mundo, o que contribui para a formação crítica-reflexiva do aluno. Dessa
maneira, a presente pesquisa baseia-se numa metodologia qualitativa em que o pesquisador
age diretamente sobre os dados coletados, ou seja, uma pesquisa-ação de cunho qualitativo.
Busca-se adentrar num diálogo constante entre uma prática situada de construção do
conhecimento e do letramento escolar, trabalhando a reflexão sobre a realidade que cerca os
alunos, tornando-os mais receptivos ao novo e mais acolhedores ao diferente.
Portanto, o trabalho apresenta como objetivo geral discutir acerca de quatro temáticas
sociais importantes que contribuem para a formação de um cidadão crítico e reflexivo, e
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ainda, procura desenvolver, a partir dessa construção de conhecimento de mundo sobre as
quatro temáticas, o conhecimento dos gêneros discursivos, por meio do processo de
letramento escolar. Assim, os discentes fundamentam seus processos de letramento como
sujeitos dentro de um construto escrito e oral, mas também social e reflexivo.
Este trabalho se dá pela pesquisa-ação e é alinhado aos Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Médio (PCNEMs), que consideram a linguagem como capacidade humana
de articular significados coletivos e compartilhá-los de acordo com as necessidades
desenvolvidas em sociedade. Para os PCNEMs, o essencial na linguagem é a produção de
sentido. A proposta dos PCNEMs se alinha de maneira harmônica com projetos que priorizam
as práticas de letramento como vínculo social/reflexivo fundamentados em uma preocupação
acerca do cidadão.
A pesquisa-ação parte de um projeto desenvolvido nas aulas de Língua Portuguesa do
Ensino Médio com as turmas dos 2° e 3° anos do turno vespertino com as seguintes temáticas:
violência contra os idosos, preconceito racial, homossexualidade e a violência contra mulher.
O projeto foi desenvolvido em duas etapas, visando em um primeiro momento a coleta de
dados pelos alunos e em um segundo momento o desenvolvimento de apresentação cultural.
Como referencial teórico usa-se a concepção de Freire (2008) acerca da construção
pedagógica de maneira política, que tem no aluno o seu foco. Além disso, utiliza-se da
perspectiva de Kleiman (2005) acerca do letramento como prática social, inserido na formação
discursiva e cidadã do sujeito. Um letramento que não está apenas na escola, não é apenas
leitura de código, mas se constitui a partir de conhecimentos múltiplos nos mais diversos
ambientes sociais. Por isso, a autora afirma: “Quando se ensina uma criança ou jovem ou
adulto a ler e a escrever, esse aprendiz está conhecendo as práticas de letramento da
sociedade”. (KLEIMAN, 2005, p.5).
O conceito de gênero discursivo na perspectiva bakhtiana é essencial para o
desenvolvimento desse trabalho, pois Bakhtin (1997) situa os gêneros discursivos em
enunciados relativamente estáveis, sujeitos às condições e finalidades das mais diversas
práticas sociais. Por sua vez, Marcuschi e Dionísio (2007) fundamentam a união fala-escrita
como forma de ação do indivíduo e de completude comunicacional a partir de um letramento
situado, verificado a partir de um contexto específico e, portanto, formador de identidade.
Dessa maneira, as duas vertentes (fala e escrita) devem ser desenvolvidas pelo aluno da
melhor maneira possível, tendo em vista um letramento situado, contextualizado e revelador
de identidade pessoal.
Além disso, por ser um trabalho que prioriza a construção de sentidos como prática
pedagógica, apresenta as discussões de Gallo (1994;1999), pesquisador que trata sobre a
questão da autonomia do discente. Além disso, as discussões de teóricos como Silva Júnior
(1995) sobre a importância dos PCNs na prática pedagógica integrada, além de Busquets (
2000), que enfatiza a importância dos temas transversais em sala de aula.
O LETRAMENTO E O POSICIONAMENTO CRÍTICO
Paulo Freire (2008) encara a leitura como compreensão crítica, que se fundamenta a
partir da leitura de mundo em direção à leitura da palavra. Dessa maneira, construir
conhecimento é situar-se num contexto de modo ativo e partilhar de unidades de sentido.
Freire também não determina a leitura como a interpretação de um código, mas como um
processo ativo entre o alfabetizando e o alfabetizador. Uma das máximas mais conhecidas de
Freire é que a linguagem e a realidade se prendem dinamicamente. Dessa maneira, para esse
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autor, situar a prática pedagógica como elemento desvinculado da realidade é minar a
consciência crítica-reflexiva do aluno, sujeito não apenas no ambiente escolar, mas também
sujeito enquanto cidadão.
Porém, se as aulas de Língua Portuguesa (LP) não devem ser apenas de conhecimento
do código, e sim de adentramento nas práticas sociais de letramento, como despertar a escola
para essa mudança? Para Kleiman (2005, p. 5) “Letramento’ é um conceito criado para referirse aos usos da língua escrita não somente na escola, mas em todo lugar. Porque a escrita está
por todos os lados, fazendo parte da paisagem cotidiana”. Sendo assim, o letrar-se não é uma
habilidade ou método incutido (a) pela escola, pois o letramento está nos mais diversos
núcleos sociais e um indivíduo necessita de dominar os mais diversos usos da linguagem nas
mais distintas situações.
O papel da escola está nesse entrelaçamento de usos da linguagem: a escola deve se
pautar no letramento escolar, mas esse letramento deve estar em contínua relação com a vida
do indivíduo, que também é repleta de situações que envolvem a língua escrita e situações
que requerem o uso de uma reflexão para além do código, reflexão crítica de um cidadão ativo
e participativo das relações sociais. Um cidadão ativo e reflexivo é aquele que vê uma notícia
e sabe que os mais diversos jornais partilham de opiniões diferentes e veiculam as notícias de
acordo com suas opiniões. Além disso, é um sujeito que compartilha ideias e diálogos com o
diferente e se vê como sujeito entre suas opiniões, aquele que pode usar da palavra sem se
sentir constrangido ou diminuído diante dos outros, se expressando de acordo com seus
objetivos e intenções comunicativas.
A escola deve preparar o aluno para ser alguém que utilize a linguagem de modo mais
coerente com o propósito comunicativo e alguém que não se restrinja a absorver informações
como um ser passivo, mas reflita sobre as condições sociais de composição dessas
informações. A escola deve ter esse objetivo e é tanto mais eficaz quanto maiores forem os
letramentos partilhados pelo corpo discente.
Mais do que um simples instrumento, a língua é uma prática social que
produz e organiza as formas de vida, as formas de ação e as formas de
conhecimento. Ela nos torna singulares no reino animal, na medida em que
nos permite cooperar intencionalmente, e não apenas por instinto. Mais do
que um comportamento individual, ela é atividade conjunta e trabalho
coletivo, contribuindo de maneira decisiva para a formação de identidades
sociais e individuais. (MARCUSCHI e DIONÍSIO, 2007, p. 14)

Os alunos já chegam à escola dominando a linguagem, eles a criam e recriam de acordo
com seus objetivos, partilham de opiniões, têm um conhecimento internalizado acerca da
gramática de língua portuguesa, etc. O que a escola faz é sistematizar esse conhecimento e
utilizá-lo em contínua relação com a sociedade, que é multifacetada e repleta de indivíduos
diferentes, com opiniões diversas e necessidades complexas. O discente que está apto a se
relacionar de maneira mais satisfatória é aquele que tomará a palavra e participará com
menor constrangimento em ambientes diversos, formais, que procurem fomentar reflexões.
Além disso, a criança, o jovem ou o adulto já sabe falar com propriedade e
eficiência comunicativa sua língua materna quando entra na escola, e sua
fala influencia a escrita, sobretudo no período inicial da alfabetização, já que
a fala tem modos próprios de organizar, desenvolver e manter as atividades
discursivas. Esse aspecto é importante e permite entender um pouco mais as
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relações sistemáticas entre oralidade e escrita e suas inegáveis influências
mútuas (MARCUSCHI e DIONÍSIO, 2007, p. 15).

Desse modo, quanto mais variadas forem as práticas de letramento escolar melhor
será o desempenho dos alunos. As práticas devem envolver a escrita, mas também a
oralidade, o contínuo de leitura e o partilhamento de interpretações, como também a
produção e a correção do material escrito pelo aluno, além do partilhamento de informações
e reflexões. Tais práticas funcionam como um elo complexo e servem como uma preparação
para a vida em sociedade, por isso são práticas situadas que mudam a maneira com que o
aluno se relaciona com a escola e com o meio social, pois “essa relação é corriqueira numa
sociedade tecnológica moderna: escrita e fala se completam: são coadjuvantes na complexa
encenação de eventos nas instituições” (KLEIMAN, 2005, p.22).
A sociedade apresenta as mais diversas exigências ao indivíduo, essas exigências
respeitam um contexto de produção de informações e requerem um propósito comunicativo
muito diverso. O diálogo cotidiano já é dominado pelo aluno ao chegar à escola, mas a
oralidade em ambientes formais, a escrita, o domínio dos mais diversos gêneros discursivos,
a produção e correção de textos orais e escritos, o domínio da linguagem em ambientes mais
formais passa a ser desenvolvido na escola e, se for constituído de maneira mais significativa,
passa a constituir a identidade discursiva do corpo discente. “Uma característica das práticas
de letramento fora da escola é que elas variam segundo a situação em que se realizam as
atividades de uso da língua escrita [...] as práticas de letramento são práticas situadas”
(KLEIMAN, 2005, p.25).
As aulas de Língua Portuguesa seguiram uma tradição de situarem a escrita como
modelo ideal de linguagem e a fala foi relegada à margem do diálogo cotidiano. Assim, os
professores de Língua Portuguesa costumavam se deter ao entendimento do código
linguístico sem efetivação dos mais diversos gêneros discursivos, orais ou escritos. No entanto,
pesquisas têm mostrado que a língua muda no decorrer do tempo e se apresenta de maneira
diversificada a partir dos gêneros discursivos. A oralidade seria uma dessas formas e não faz
uma oposição à língua escrita, mas é harmônica em relação a ela. “Hoje, há uma grande
sensibilidade para os usos da língua. O ensino volta-se para a produção textual e para a
compreensão tendo em vista os gêneros textuais e as modalidades de uso da língua e seu
funcionamento”. (MARCUSCHI e DIONÍSIO, 2007, p. 16)
Dessa maneira, não há como desvincular o uso da linguagem de práticas relacionadas
à diversidade de objetivos e contextos situacionais. O trabalho do professor de Língua
Portuguesa torna-se mais complexo, pois é muito mais amplo trabalhar com práticas sociais
de leitura e escrita contextualizadas e efetivas. Este é um trabalho que se torna mais
significativo, pois transcorre para a vida do discente, se completa na reflexão social. Dessa
forma, pode-se dizer que “o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento,
é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita,
pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de
escrita”. (SOARES, 1998 apud MARCUSCHI e DIONÍSIO, 2007, p. 34)
OS GÊNEROS DISCURSIVOS A PARTIR DE UMA PRÁTICA SITUADA E CONTEXTUALIZADA DO
SUJEITO
Bakhtin (1997) divide os gêneros discursivos em primários, gêneros simples e gêneros
secundários, os mais complexos. Além disso, o teórico postula que os gêneros são enunciados
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relativamente estáveis, isto é, sujeitos às alterações contextuais e de objetivos comunicativos,
mas também sujeitos às coerções estilísticas: “Onde há estilo há gênero. A passagem do estilo
de um gênero para outro não só modifica o som do estilo nas condições do gênero que não
lhe é próprio como destrói ou renova tal gênero” (BAKHTIN, 1997, p. 268).
Dessa maneira, quando se veicula uma proposta de ensino no âmbito do letramento
escolar levando-se em conta os diversos gêneros discursivos num contínuo entre oralidade e
escrita, o profissional de educação se depara com uma seara muito grande de possibilidades,
de um conjunto de informações e reflexões muito específicas e que ele, como mediador deve
trabalhar.
A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em
cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso,
que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um
determinado campo. (BAKHTIN, 1997, p. 262).

Em uma proposta de ensino em que se trabalha com a diversidade de gêneros do
discurso não se muda apenas a maneira de apresentar a estrutura composicional dos gêneros
do discurso, mas é apresentado aos discentes estilos de escrita e de oralidade diferenciados
em determinados contextos. O aluno deve saber que o conteúdo temático varia de acordo
com os objetivos específicos de cada gênero, que se muda o estilo de acordo com o escritor e
assim por diante.
OS TEMAS TRANSVERSAIS E A QUESTÃO DA FLEXIBILIZAÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA SALA
DE AULA
Uma das competências listadas pelos PCNEMs de Língua Portuguesa é a compreensão
das diferentes linguagens como meio de organização cognitiva da realidade pela constituição
de significados, expressão, comunicação e informação (BRASIL, grifo nosso, 2000). Tal
proposta está intimamente relacionada com o postulado de uma aula de Língua Portuguesa
repleta de diversidade: de gêneros discursivos e de temas sobre reflexões sociais.
Isso quer dizer que a aula de língua portuguesa passa a ser compreendida como um
processo reflexivo do discente fundamentado em discussões produtivas acerca da realidade
social. Dessa maneira, a constituição de identidade do aluno se dá de modo mais efetivo, pois
ele passa a construir suas ideias e vivências a partir de um diálogo com o outro. Gallo (1994)
assume essa postura ao dizer:
A formação do aluno jamais acontecerá pela assimilação de discursos, mas
sim por um processo microssocial em que ele é levado a assumir posturas de
liberdade, respeito, responsabilidade, ao mesmo tempo em que percebe
essas mesmas práticas nos demais membros que participam deste
microcosmo com que se relaciona no cotidiano (GALLO, 1994, p. 20).

Basicamente, o a autor se posiciona favorável ao processo reflexivo que leva a uma
postura de liberdade, respeito e responsabilidade pelo aluno, e não, uma assimilação de
discursos sem a compreensão dos sentidos subjacentes. Posteriormente, o próprio Gallo
(1998) reafirma essa postura partindo do pressuposto de que a postura pedagógica produzida
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a partir de vivência significativa do aluno reflete em uma melhoria de aproveitamento dos
discentes. Dessa maneira, Gallo (1999, p.38, afirma:
Se, no lugar de partirmos de racionalizações abstratas de um saber
previamente produzido, começarmos o processo educacional na realidade
que o aluno vivencia em seu cotidiano, poderemos chegar a uma educação
muito mais integrada, sem dissociações abstratas; à parte a nova filosofia de
educação que implica essa postura e mesmo a nova visão de mundo que ela
suscita., também experimentaríamos, com essa postura pedagógica, uma
sensível melhoria no aproveitamento e rendimento dos alunos, pois aquela
barreira intuitiva não mais precisaria ser ultrapassada (GALLO, 1999, p.38).

Projetos como o que aqui se apresentam são muito ricos por enfatizarem a vivência
social do aluno: relacionando o conteúdo com práticas sociais de inclusão. Desse modo, os
PCNs denominam essa preocupação em trabalhar com temáticas sociais na escola como
“temas transversais”. Os Parâmetro Curriculares Nacionais definem os temas transversais da
seguinte maneira: “O conjunto de temas aqui proposto (Ética, Meio Ambiente, Pluralidade
Cultural, Saúde e Orientação Sexual) recebeu o título geral de Temas Transversais, indicando
a metodologia proposta para sua inclusão no currículo e seu tratamento didático” (BRASIL,
1997, p.25). Nessa perspectiva, trabalhar com os temas transversais na disciplina de Língua
Portuguesa implica discutir e refletir sobre a sociedade, o que vem a ser muito positivo, além
de manifestar um interesse na descoberta dos problemas sociais com vistas à melhoria. Desse
modo, Busquets ( 2000, p. 53) afirma:
Se os temas transversais forem tomados como fios condutores dos trabalhos
da aula, as matérias curriculares girarão em torno deles; dessa forma,
transformar-se-ão em valiosos instrumentos que permitirão desenvolver
uma série de atividades que, por sua vez, levarão a novos conhecimentos, a
propor e resolver problemas, a interrogações e respostas, em relação às
finalidades para as quais apontam os temas transversais.

É necessário enfatizar que as questões sociais suscitam reflexão contínua, pois partem
da vivência e das necessidades do corpo coletivo: não há limites, nem estaticidade nessas
relações sociais, portanto, projetos que enfocam a dinâmica coletiva favorecem o respeito à
diversidade enfatizando a necessidade de reflexão sobre a vida e sobre os grupos sociais. De
acordo com Silva Júnior (1995, p.17): “Para que as pessoas se organizem ou sejam
organizadas, é preciso, antes de mais nada, que elas se encontrem em seu cotidiano de
trabalho”. Essa citação revela a importância de práticas sociais e coletivas que priorizam a
identidade do indivíduo: seja o aluno, seja o professor. De maneira que os projetos que
englobam temáticas sociais, isto é, os temas transversais trabalhados pelos PCNs, se revelam
fundamentais tendo em vista proporcionar um processo reflexivo e identitário dos indivíduos,
ou seja, dos alunos em sala de aula, além de promover uma discussão efetiva e acolhedora
aos grupos sociais que sofrem preconceito.
A APLICAÇÃO DO PROJETO
O projeto escolar foi elaborado abordando 4 temas: a questão da mulher, da
homossexualidade, dos idosos e do preconceito racial. Tais temáticas englobam a proposta
dos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), que tratam a relação pedagógica como
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mediadora no processo ensino-aprendizagem. O projeto durou em média 2 (dois) meses
dividindo-se em duas etapas: primeiramente, um simpósio, no qual os alunos fizeram uma
pesquisa inicial e trouxeram dados e experiências sobre os respectivos temas; e a segunda
etapa, uma apresentação cultural fundamentada em peças teatrais e sarau. O projeto foi
desenvolvido em duas turmas do ensino médio: segundo e terceiro ano. Primeiro, os alunos
fizeram uma pesquisa inicial sobre os temas, com a supervisão do professor, e levaram dados
para a escola. Na primeira etapa, os dados serviram para a fundamentação teórica do
simpósio. Já com os dados primordiais acerca do tema, os discentes puderam fundamentar
produções próprias acerca de suas temáticas. A partir do já conhecido, produziram
conhecimento por meio de peças e saraus. No desenvolvimento dessas atividades, a mediação
do professor se faz primordial, pois as intervenções do docente ajudam o aluno a
compreender sobre como melhor desenvolver suas produções.
Logo, trabalhos de desenvolvimento prático do aluno, por meio de promoções de
diálogos de inclusão social, promovem tanto o adentramento nos gêneros discursivos
complexos, pois os alunos tiveram que produzir na 2° etapa do projeto roteiros para as peças,
que receberam sugestões e intervenções do professo, promovendo o desenvolvimento do
conteúdo temático para as futuras produções do corpo discente. Além disso, cada gênero,
conforme postulado por Bakhtin (1997), possui estilos próprios advindos do escritor ou do
próprio gênero. Assim, os alunos puderam partilhar da diversidade de gêneros a partir da
estrutura composicional, do estilo, do conteúdo temático, entre outras coisas.

(Fonte: Acervo do subprojeto PIBID Língua Portuguesa / Campus Central - Professor apresentando o
simpósio na primeira fase do projeto pedagógico)

Na perspectiva de adentramento em reflexões de cunho social, os alunos puderam, na
primeira fase do projeto, colher informações sobre as temáticas, compartilharam com os
colegas tais informações e apresentaram esses conhecimentos produzidos a partir de slides.
Essa prática de produção dos slides também ajudou na inserção dos gêneros discursivos a
partir da prática da escrita padrão, pois os alunos foram mediados pelo professor na correção
dos slides e na produção de informações. O professor se constituiu como um elo entre as
práticas sociais de leitura e escrita e como agente formador de diálogos e reflexões sociais
sobre as temáticas dos idosos, das mulheres, da homossexualidade e do preconceito racial.
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(Fonte: Acervo do subprojeto PIBID Língua Portuguesa / Campus Central - Apresentação do grupo
“Violência contra a mulher”, do 2° ano, na primeira fase do projeto)

De acordo com os PCNEMs, a melhor prática a ser desenvolvida pelo profissional da
educação em relação aos estudantes é “o debate e o diálogo, as perguntas que desmontam
as frases feitas, a pesquisa, entre outros, seriam formas de auxiliar o aluno a construir um
ponto de vista articulado sobre o objeto em estudo” (BRASIL, 2000, p.9). E isto pode ser feito
por meio de projetos como o que aqui está sendo abordado.
Na segunda fase do projeto, os alunos puderam com maior vigor partilhar do
conhecimento de gêneros discursivos complexos, pois precisaram construir um roteiro de
peça teatral e criar um desfecho que promovesse a reflexão. Além disso, nas duas fases os
discentes praticaram também o desenvolvimento da linguagem oral.
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(Fonte:
do

Acervo

subprojeto PIBID Língua Portuguesa / Campus Central Apresentação dos grupos de alunos na segunda fase do projeto)

Percebe-se com isso que a escola deve romper os seus muros e se fundamentar
enquanto elemento substancial no processo formativo do cidadão. Assim, as aulas de
Língua Portuguesa são cruciais nessa fundamentação discursiva-ativa do alunado, pois
esse ambiente deve contribuir com interpretação e construção de gêneros discursivos a
partir de uma postura crítica-reflexiva no sentido de contribuir para o processo de
letramento escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir, portanto, que tal atividade contribuiu para o desenvolvimento
crítico-reflexivo dos alunos, despertando-os para a mudança de comportamento, a
partir da valorização das práticas que englobam a educação, o acolhimento e o respeito,
promovendo o pleno desenvolvimento do indivíduo como cidadão neste processo de
transformação dos saberes. Além disso, contribui para que o discente tenha em mente
que refletir sobre as mais diversas temáticas é essencial para um sujeito crítico-reflexivo
em constante processo de aprendizado e de desenvolvimento dos multiletramentos
exigidos em sociedade. Para além dos conteúdos, muitos discentes contribuíram com
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experiências e reflexões sobre suas temáticas, conduzindo a comunidade escolar a uma
ponderação sobre como essas temáticas - a homossexualidade, a questão da mulher,
dos idosos e do preconceito racial - podem promover discussões e mudanças de atitudes
diante das dificuldades enfrentadas por esses setores da sociedade, considerados
minorias. Um sujeito crítico é capaz de, além de reproduzir conhecimento, refletir sobre
a sociedade, tendo em vista as necessidades sociais. Não há como pensar num aluno
preparado para os desafios da sociedade sem pensar em sua formação reflexiva, crítica
e analítica.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM UMA TURMA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL: um
relato de experiência
Gustavo Gomes Pereira8
Vítor Maia Freire9
Renan Colombo Simões10
RESUMO: Este trabalho reflete sobre a prática do Estágio Supervisionado e sua
contribuição para a formação docente. O Estágio aconteceu na turma de Musicalização
Infantil III da Escola de Música D’alva Stella Nogueira Freire, entre os meses de julho e
setembro de 2017. Nossa proposta pedagógica consistiu, de uma formal geral, no fazer
musical ativo. Nesse sentido, baseamos nossas metodologias (1) no método d’O Passo,
de Lucas Ciavatta, que consiste, resumidamente, na divisão rítmica através do
movimento corporal; e (2) nas metodologias ativas ou “métodos ativos”, de pedagogos
musicais do século XX, como Murray Schafer, Carl Orff, Émile Jaques-Dalcroze e Edgar
Willems. Objetivamos promover práticas para estimular o senso criativo e expressivo do
aluno, desenvolver sua sensibilidade e favorecer o seu desenvolvimento cognitivo e
intelectual, para que não se torne indiferente ao mundo sonoro. Objetivamos também
fomentar o trabalho coletivo, proporcionando a alegria na simplicidade de se trabalhar
em grupo. Os estudantes mostraram-se interessados e participativos. A avaliação
ocorreu de forma contínua, considerando os processos que favoreciam a construção do
conhecimento.
Palavras-chave: Prática docente, Estágio supervisionado, Musicalização infantil, Música
e movimento, Métodos ativos.

INTRODUÇÃO
Este trabalho consiste na apresentação da prática docente desenvolvida durante
o componente curricular Estágio Supervisionado II, da Licenciatura em Música da
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). O referido estágio aconteceu na
turma de Musicalização Infantil III, do Conservatório de Música D’alva Stella Nogueira
Freie, entre os meses de julho e setembro do ano de 2017. Vale ressaltar que, segundo
a Resolução Nº 39/201711 de 6 de setembro de 2017, o Conservatório passou a ser
reconhecido como Escola de Música D’alva Stella Nogueira Freire. A Escola fica
localizada no Campus Central da UERN em Mossoró (RN), alocada no mesmo ambiente
que a Licenciatura em Música da UERN, onde ambas partilham dos mesmos espaços
para o desenvolvimento das atividades, sejam teóricas ou práticas.
O componente curricular Estágio Supervisionado II é ofertado, em caráter
obrigatório, no 6º período da Licenciatura em Música da UERN, segundo a matriz
curricular de 2014.2. Tem a finalidade de: proporcionar uma visão ampla da atividade
8
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docente em espaços de ensino de Música, a partir da experiência em campo e das
discussões propostas; discutir a legislação educacional vigente sobre os espaços onde
acontecem o ensino e a aprendizagem de Música; desenvolver atividades de
observação, planejamento e regência em espaços escolares de ensino e aprendizagem
especializados em Música; contribuir para a construção dos saberes docentes por meio
da relação dialética entre teoria e prática docente no contexto de escolas especializadas;
vivenciar na prática os saberes docentes adquiridos durante o Curso de Licenciatura em
Música, experimentando a prática pedagógico-musical; promover a formação de um
professor “prático-reflexivo” e autônomo.
O estágio foi desenvolvido por Gustavo Gomes Pereira e Vitor Maia Freire, alunos
da Licenciatura em Música, e estão aqui relatados os aspectos contemplados em nossa
atuação. Assim, apresento algumas vertentes que estiveram presentes durante esse
período e que subsidiaram nossa prática docente, como planejamentos, procedimentos
teórico-metodológicos, experiência docente, avaliação, etc.
Neste estágio, tivemos como objetivo geral fomentar o trabalho do fazer musical
ativo, favorecendo a exploração das possibilidades sonoras corporais e estimulando a
criatividade. Os objetivos específicos consistiram em: trabalhar atividades baseadas no
método d’O Passo; desenvolver atividades utilizando a Percussão Corporal; estimular a
criatividade e a exploração das possibilidades sonoras corporais através de atividades
de música e movimento.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Embora o Conservatório tenha sido reconhecido recentemente, como já citado,
por Escola de Música D’alva Estella Nogueira Freire, alguns aspectos sobre o ensino
“conservatorial” ainda podem ser notados, como destaca Esperidião (2002):
No âmbito da educação musical realizada nos Conservatórios,
observamos que o pensamento de uma educação tecnicista é
predominante. Ao aluno compete adquirir as habilidades necessárias
para a execução instrumental em detrimento de uma educação
musical que contemple o indivíduo como um ser atuante, reflexivo,
sensível e criativo. (ESPERIDIÃO, 2002, p. 70)

Na própria turma em que estávamos estagiando, era notado o direcionamento
das atividades desenvolvidas à leitura de partitura, com o intuito de desenvolver o
aspecto mais técnico-musical do estudante. Compreendemos, em nossa visão, que se
faz necessário trabalhar a musicalização de uma forma mais global, considerando o
contexto sociocultural no qual o estudante está inserido, e pensando em uma educação
mais ampla, que não tenha como foco a formação técnica.
Nesse sentido, Esperidião (2002) critica essa organização dos conteúdos, não por
serem sistematizados, mas por não considerarem o contexto dos estudantes, chegando
a se estabelecer uma espécie de “rótulo” ou “receita pronta”, enfatizando a sequência
linear e fragmentada dos assuntos a serem trabalhados. Frente a isso, a autora coloca
que:
[...] os currículos dos cursos de música dessas instituições priorizam a
prática instrumental. Os conhecimentos estão compartimentados em
disciplinas organizadas de modo linear, seqüencial, estanques e
Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

49

fragmentadas, dissociadas da contemporaneidade
descontextualizadas. (ESPERIDIÃO, 2002, p. 70)

musical e

Devido à sistematização dos conteúdos, objetivos bem definidos, e a forma como
os processos de ensino e aprendizagem ocorrem na Escola de Música D’alva Stella,
podemos considerar que a educação, nesse contexto, se caracteriza como “Educação
Formal”. Para tanto, adotamos o pensamento de Moacir Gadotti (2005), quando
esclarece que:
A educação formal tem objetivos claros e específicos e é representada
principalmente pelas escolas e universidades. Ela depende de uma
diretriz educacional centralizada como o currículo, com estruturas
hierárquicas e burocráticas, determinadas em nível nacional, com
órgãos fiscalizadores dos ministérios da educação. (GADOTTI, 2005, p.
2, negrito do autor)

No entanto, para Gadotti (2005), toda forma de educação possui certo teor
formal, uma perspectiva de que isso seja intencional. Neste sentido, mesmo que não
disponha de sistematização, nem possua objetivos claros e definidos, a educação
assume, até certo ponto, um aspecto formal. Assim, “Toda educação é, de certa forma,
educação formal, no sentido de ser intencional, mas o cenário pode ser diferente: o
espaço da escola é marcado pela formalidade, pela regularidade, pela sequencialidade.”
(GADOTTI, 2005, p. 2, negrito do autor).
O CONTEXTO DE ENSINO
O Conservatório de Música D’alva Stella Nogueira Freire, atual Escola de Música,
iniciou suas atividades em 1989, após sua criação, em 22 de dezembro de 1988, com o
intuito de uma melhor capacitação dos coralistas do Coral UERN, formado por
professores, técnicos administrativos e discentes da Instituição. Também possuía a
finalidade de divulgar e preservar a cultura musical, tanto popular como erudita,
promovendo atividades que contemplassem o ensino, produções artísticas e o incentivo
ao crescimento musical de seus alunos. Em outra perspectiva, o Curso de Licenciatura
em Música foi criado em 2004, e a Escola de Música só passou a partilhar do mesmo
espaço no ano de 2015.
Os professores da Escola de Música desempenham a função de Instrutor Musical.
Os instrutores podem concorrer aos cargos de Coordenação Administrativa e
Coordenação Artística da Escola; o cargo de Coordenação Pedagógica só pode ser
ocupado por um docente efetivo da Licenciatura em Música da UERN. A maior parte dos
instrutores musicais da Escola de Música é constituída por egressos da referida
Licenciatura. Eles lecionam disciplinas teóricas, práticas instrumentais, dirigem grupos
musicais e/ou artísticos, turmas de musicalização, etc.
A Escola de Música funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno. São
ofertadas turmas desde a Musicalização Infantil até o nível Básico II no instrumento. As
turmas de Musicalização Infantil possuem três níveis, de acordo com a idade das
crianças. A turma inicial contempla crianças a partir de 8 anos de idade. Após a conclusão
dos níveis de Musicalização, os estudantes são encaminhados ao nível Básico I, onde já
começam a estudar componentes curriculares específicos e a se dedicarem a um

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

50

instrumento, pelo menos. Depois desse período, eles precisam fazer uma prova de
conhecimentos específicos para ingressar no Básico II, quando são ofertadas turmas.
As relações sociais que acontecem entre os instrutores musicais da Escola de
Música D’alva Stella e os docentes da Licenciatura são éticas. De uma forma geral, o
cenário notado é de respeito e profissionalismo, visto que a maioria dos instrutores já
foram estudantes da graduação. Os integrantes das turmas interagem com maior
frequência entre si, isto é, dentro do âmbito da própria turma. No entanto, também é
notório o diálogo entre os integrantes de diferentes turmas nos espaços “abertos”,
como os corredores.
O planejamento das aulas está presente no Plano de Curso do Instrutor Musical
da turma de Musicalização III. Esse planejamento acontece semestralmente, mas é
passível de modificações durante o período de vigência. Também há reuniões com os
instrutores musicais e a equipe pedagógica.

CARACTERIZAÇÃO DAS TURMAS
A turma na qual estagiamos foi a de Musicalização III. As aulas aconteciam uma
vez por semana, nas quartas-feiras, das 15h20 às 17h, com duração de 1 hora e 40
minutos em média. A faixa etária contemplada era de 8 a 12 anos de idade.
Na referida turma haviam 23 estudantes matriculados, e correspondiam à faixa
etária de 8 a 12 anos de idade. Participavam de cada aula, em média, 15 estudantes. A
maior parte da turma era composta por meninas, havendo, deste total, apenas quatro
meninos. Havia algumas crianças que ficavam do início ao término da aula; outros que
chegavam na metade da aula, devido à prática instrumental que possuíam em momento
anterior; e haviam os que precisavam sair um pouco mais cedo por questões de
transporte.
Procurávamos promover o fazer musical ativo durante as aulas, baseado em
propostas de “música e movimento”, como as de Lucas Ciavatta, e a de pedagogos
musicais que utilizam os métodos ativos. Os estudantes se mostravam interessados e
envolvidos com as atividades propostas. Partimos, tal como os Pedagogos Musicais, do
pressuposto de que crianças/pessoas ditas “normais”, isto é, sem deficiência física e/ou
mental, também possuem dificuldades para aprender, principalmente quando não
sentem (corporalmente) os conteúdos trabalhados. Assim, desenvolvemos propostas
para estimular o movimento corporal e trabalhar ritmos e sensibilidade auditiva e
corporal. As crianças demonstravam interesse e entusiasmo, principalmente em
atividades que promoviam expressividade.
Durante o estágio, pudemos acompanhar e avaliar o desenvolvimento de cada
criança. Inicialmente, nas duas primeiras regências, notamos que quase metade dos
estudantes que frequentavam as aulas assiduamente demonstravam certas dificuldades
rítmicas. Diante disso, começamos a propor atividades mais elementares, trabalhando
o “passo a passo” das divisões rítmicas presentes nas dinâmicas, e procurávamos
atribuir uma atenção maior àquelas crianças com dificuldades mais aparentes.
Frente a isso, percebemos que algumas das crianças que possuíam muita
dificuldade começaram, depois dessa “atenção”, a corresponder melhor às atividades
propostas. Quando aparecia alguma criança que habitualmente não comparecia às
aulas, pedíamos às que conseguiram uma melhoria no seu desenvolvimento ajudassem
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as demais. Assim, conseguíamos fazer com que as crianças aperfeiçoassem o
conhecimento construído, através da construção coletiva.
Os desafios encontrados se resumem, basicamente, à “resistência” que
encontramos frente ao supervisor de campo e às metodologias que ele utilizava para
ministrar suas aulas. No início do estágio, fomos com a proposta de promover a
construção do conhecimento das crianças de uma forma mais ativa, onde eles pudessem
vivenciar a teoria musical de uma forma mais lúdica e expressiva. No entanto, a proposta
pedagógica do supervisor consistia, basicamente, em trabalhar os aspectos necessários
e/ou fundamentais à leitura de partitura. Assim, no âmbito das aulas, ele trabalhava e
sugeria que trabalhássemos as várias formas de solfejo (falado, rítmico, melódico, etc.),
com o intuito de favorecer a leitura musical. Todavia, adaptamos a proposta dele às
atividades que envolviam movimento corporal, trabalhando ritmo, divisões rítmicas,
fórmulas de compassos, entre outros. Nas três primeiras regências, ele, por vezes,
intervia em nossas práticas e nos conduzia ao trabalho de leitura de partitura.
Na terceira aula, não conseguimos ministrar o planejamento que havíamos
preparado. Assim, tivemos que assumir a atividade proposta pelo professor supervisor,
pois ele iniciou a atividade e solicitou que continuássemos. A partir da quarta, aula o
professor supervisor nos concedeu uma maior liberdade para desenvolver as atividades
que planejávamos. Assim, ele se conteve e começou a observar mais, ao invés de tentar
nos conduzir às dinâmicas por ele propostas, que trabalhavam especificamente aspectos
da leitura de partituras. Frente a isso, ele buscou interagir com o que propúnhamos, e
incentivava as crianças a participarem de forma mais efetiva. O resultado dessa ação foi
que conseguimos desenvolver nossas propostas de forma mais fluente, e o professor
supervisor começou a sugerir e solicitar atividades que iam de encontro aos nossos
procedimentos metodológicos.
A OBSERVAÇÃO DAS AULAS
Foram realizadas duas observações antes de iniciar a regência do estágio. A
turma observada foi a de Musicalização III, nas quartas-feiras, das 15h20 às 17h. De
forma geral, notamos que as aulas eram focadas na leitura de partituras, ou seja, as
atividades propostas tinham o intuito de favorecer a leitura musical. Apesar de utilizar
a televisão para desenvolver algumas atividades, às vezes era exaustivo para os alunos
passar mais de uma hora repetindo exercícios. No entanto, um dos pontos positivos
desta metodologia é o fato de trabalhar a sensibilidade auditiva das crianças e fomentar
a percepção musical. Em alguns momentos, eram utilizados instrumentos de percussão
para trabalhar divisão métrica, ou eram feitos questionamentos acerca do conteúdo
trabalhado.
Os alunos passavam a maior parte das aulas de forma passiva, isto é, ouviam e
reproduziam o que eram solicitados a fazer. Embora eles demostrassem maior ânimo
nas atividades que podiam utilizar instrumentos de percussão, logo se desestimulavam
pela inibição que sofriam, pois só podiam executar o instrumento em momentos
específicos, não sendo estimulada e/ou permitida a exploração das possibilidades dos
instrumentos que estavam portando.
Outro aspecto notado foi que as crianças reclamavam, por vezes, da repetição
do mesmo conteúdo. Era frequente, quando o professor da turma ia desenvolver
alguma atividade, que os estudantes se expressassem através da fala “De novo? Nós já
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vimos isso antes”. Embora o professor relembrasse os aspectos que já havia trabalhado
em outras aulas, ele visava desenvolver novos conteúdos, mas nem sempre dava tempo.
Refletimos, através das observações, que as crianças poderiam trabalhar os
aspectos musicais de forma mais efetiva, se o aprendizado fosse mais lúdico. Assim,
refletimos acerca do que seria interessante e construtivo para o conhecimento dos
estudantes, como eles poderiam se envolver e construir seus conhecimentos de forma
mais lúdica e sólida. Nesse sentido, planejamos nossas aulas com abordagens mais
ativas, envolvendo música e movimento.
A EXPERIÊNCIA DOCENTE
Nossa proposta pedagógica consistiu, de uma formal geral, no fazer musical
ativo. Nesse sentido, baseamos nossas metodologias no método d’O Passo de Lucas
Ciavatta, que consiste, resumidamente, na divisão rítmica através do movimento
corporal; e nas metodologias ativas, ou “métodos ativos”, sendo que estes não se
resumem a seguir um método pronto como uma espécie de fórmula ou receita.
Pedagogos musicais como Murray Schafer, Carl Orff, Émile Jaques-Dalcroze e Edgar
Willems desenvolviam suas práticas com o intuito de favorecer o trabalho musical ativo,
enfatizando o trabalho musical através do movimento corporal, explorando as
possibilidades sonoras corporais, como também diversos instrumentos musicais.
Através disso, buscavam promover práticas para estimular o senso criativo e expressivo
do aluno, desenvolver sua sensibilidade e favorecer o seu desenvolvimento cognitivo e
intelectual, para que não se tornasse indiferente ao mundo sonoro.
Autores como Lima (2007), Kebach (2011), Storolli (2011) e Goes (2015), foram
importantes para nossa reflexão acerca da importância de se trabalhar o movimento
corporal, desenvolvendo a sensibilidade e explorando os sons corporais,
compreendendo o corpo como o principal agente nos processos de construção musical.
Assim, percebemos que o trabalho musical ativo pode ser mais significativo, além de
ocasionar uma construção mais prazerosa e sólida do conhecimento.
Na primeira regência, propomos à turma o desenvolvimento de divisões rítmicas,
utilizando o compasso binário, baseados no método d’O Passo. Ao longo desse exercício,
onde marcávamos o pulso do compasso com os pés e as figuras rítmicas (semínima,
colcheia e semicolcheia) com as mãos, percebemos que algumas crianças
demonstravam, inicialmente, certa dificuldade; este fato pode ser interpretado como
normal, visto que posteriormente elas começaram a internalizar e executar os
movimentos de forma mais fluente.
Posteriormente, fizemos uma construção sonora do ritmo baião, através da
percussão corporal. Dividimos a turma em três grupos, onde cada um era responsável
por desenvolver um movimento corporal que se agregasse ao ritmo proposto. Após
internalizar a célula rítmica do baião, distribuímos alguns instrumentos de percussão
como ganzá, afoxé, triangulo, cajon, clavas, e reproduzimos o ritmo do baião, seguido
da música Asa branca, que foi melodicamente executada pela voz.
As propostas de divisões rítmicas através d’O Passo, onde batíamos palmas nos
tempos fortes e em alguns momentos no contratempo, seguiam, em suma, algumas das
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folhas de exercícios do livro O Passo: música e educação de Lucas Ciavatta (2009), tal
como representado a seguir12:
• 1 2 (3) (4)
• 1 e 2 (3) (4)
• 1e234
• 1e23e4
• 1e2e3e4
Em uma aula posterior, foram trabalhados alguns vídeos que desenvolviam a
percepção rítmica e melódica, e os alunos se mostraram interessados. Todavia, se a
metodologia desenvolvida nessa aula fosse mais ativa e dinâmica, os alunos poderiam
ter apresentado um maior envolvimento. Percebemos que quando os alunos estão
sentados e desenvolvendo alguma atividade que não exige tanto movimento corporal,
parte da turma rapidamente se dispersa. Dessa forma, fica a questão: qual seria a
melhor maneira de envolvê-los, para que isso não ocorra, ou então seja minimizado? A
partir disso, procuramos elaborar as aulas a partir da proposta de música e movimento.
Nesse sentido, convencionamos ouvir uma música para fazer o alongamento
corporal no início das aulas, onde pudéssemos relaxar um pouco e reduzir tensões
musculares. Em seguida, trabalhamos a contagem do compasso 4//4 (quaternário)
através d’O Passo, e depois, uma ciranda através do movimento corporal.
Em umas das aulas, trabalhamos mudanças de andamento. Colocamos para
tocar uma sequência de músicas e solicitamos que as crianças se movimentassem
conforme a música, e se expressassem da maneira que quisessem, contanto que no
ritmo da música. A sequência de músicas iniciava-se com uma valsa e perpassava por
vários outros estilos, como rock e pop, e possuíam ritmos e andamentos diferentes. Os
alunos mostraram-se empolgados e, quando a sequência mudava de ritmo, eles ficavam
bem atentos para que pudessem se expressar conforme a música. Depois de terminar
esse momento de movimentação, fizemos uma reflexão acerca do que tínhamos feito.
Nesse sentido, questionamos os alunos sobre as diferenças que existiam entre as
músicas, se estas realmente existiam e quais eram. Eles pensaram por algum tempo e
começaram a sugerir questões de estilo, intensidade e duração; mas só depois chegaram
à palavra “andamento”. Perceberam que, ao começar em uma valsa, e mudar
repentinamente para uma música de rock, a movimentação corporal mudava e,
consequentemente, ficava mais rápida. Depois de discutirmos e refletimos sobre
andamento, colocamos a música In the hall of the Mountain King da obra Peer Gynt, de
Edvard Grieg, para novamente nos movimentarmos conforme a música, só que desta
vez percebendo conscientemente as mudanças de andamento.
Na penúltima aula, fizemos uma breve reflexão sobre o que havíamos trabalhado
nas aulas anteriores, e depois começamos a revisar algumas divisões rítmicas nos
compassos quaternário, ternário e binário. Batemos palmas nos tempos e contratempos
dos respectivos compassos. Posteriormente, colocamos para tocar uma música em
compasso quaternário e acompanhamos com o movimento corporal através d’O Passo.
Começamos lento, e depois dobramos o andamento da música. Também colocamos
uma música em compasso ternário para desenvolver proposta semelhante.
Depois desse trabalho inicial, fomos para as atividades que envolviam compassos
alternados. Explicamos primeiro como seria desenvolvida a dinâmica e começamos a
12

O número fora dos parênteses representa o tempo forte; o número entre parênteses representa a pausa; o
“e” representa o contratempo.
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fazer os movimentos, de forma gradual, para que os alunos pudessem compreender e
trabalhar. Nesse sentido, fizemos a contagem do compasso quaternário, em seguida
mudávamos para o ternário e retornávamos ao quaternário novamente, sempre
repetindo esse ciclo. Depois que eles começaram a dominar melhor essa questão,
introduzimos o compasso binário após o ternário. Marcamos com palmas os tempos
fortes dos compassos e estes eram alternados longo da atividade.
Após o desenvolvimento dessas atividades, fizemos uma roda de conversa para
refletir sobre o que os alunos gostaram das aulas passadas, e o que não gostaram; os
alunos podiam expor o que pensavam e dar sugestões para melhorias futuras. A maior
parte dos alunos esclareceu que não gosta quando a aula se resume a teoria, e apenas
um falou que gosta de teoria. As dinâmicas que desenvolvemos, baseados no método
d’O Passo, estavam entre as que mais agradaram. Outra atividade que os alunos
gostaram foi a que envolve instrumentos de percussão. Em suma, a aula foi produtiva e
conseguimos contemplar os aspectos que planejamos, bem como refletir sobre o que
tinha se desencadeado ao longo das aulas.
AVALIAÇÃO
Concebemos o ato de avaliar como o processo que considera a construção do
conhecimento de forma contínua, pois não se trata de priorizar os resultados finais, mas
sim de considerar os processos e meios que geram os resultados. Sendo assim, tal
processo possibilita a correção de rotas, a elaboração de metas e o planejamento, para
que as ações didáticas sejam direcionadas e favoreçam os processos de ensino e
aprendizagem.
Nesse sentido, concordamos com Hoffmann (1994), quando percebe que o
diálogo e o acompanhamento realizados com os estudantes podem tornar o ensino mais
efetivo, visto que tais favorecem à construção do conhecimento, através dessa dialética
que provoca reflexões. O acompanhamento, no entanto, não se resume simplesmente
ao “estar junto”, mas sim a um processo que pode ser melhor conceituado por
“facilitação”. Nessa linha de raciocínio, Hoffmann (1994) coloca que:
[...] o acompanhamento do processo de construção de conhecimento
implica favorecer o desenvolvimento do aluno, orientá-lo nas
tarefas, oferecer-lhe novas leituras ou explicações, sugerir-lhe
investigações, proporcionar-lhe vivências enriquecedoras e
favorecedoras à sua ampliação do saber. (HOFFMANN, 1994, p. 57,
negrito da autora)

Em consonância com esse pensamento, percebemos em Luckesi (2004) que a
avaliação consiste na constante reorientação, sendo necessário o acompanhamento
contínuo, para que seja possível a constatação de “erros” e correção de rotas. Assim,
torna-se possível a obtenção de melhores resultados e de uma maior reflexão sobre a
constituição do conhecimento.
Os estudantes, de uma forma geral, mostravam-se interessados e participativos,
principalmente nas atividades de teor prático, envolvendo música e movimento.
Percebíamos que, nas aulas desenvolvidas com essa perspectiva, havia maior interação
e emprenho. Alguns estudantes demonstravam certa dificuldade inicialmente, mas
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conseguiam executar os movimentos corporais. Após alguns minutos de atividade, a
maior parte da turma já não apresentava dificuldades; quando todas as crianças
conseguiam realizar a proposta, prosseguíamos com outra atividade. O resultado disso
é que todos os estudantes conseguiam participar da aula de forma efetiva, conseguindo
se envolver com as atividades.
Na prática docente, proporcionada pelo Estágio Supervisionado II, procurávamos
as melhores formas de desenvolver as atividades, para tornar possível uma maior
compreensão e apropriação dos conteúdos. Nesse sentido, buscávamos compreender o
universo dos estudantes, investigando como poderíamos proceder com as propostas de
maneira mais atrativa e interativa.
Seguindo essa linha de raciocínio, pudemos refletir através dos feedbacks dos
estudantes, e pensar em aulas frente às suas expectativas. O diálogo foi crucial para a
elaboração dos planejamentos, bem como a relação dialética teoria-prática. Pimenta &
Lima (2005) esclarecem a importância da teoria ao argumentar que:
[...] o papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de
análise para compreenderem os contextos históricos, sociais,
culturais, organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos quais
se dá sua atividade docente, para neles intervir, transformando-os.
Daí, é fundamental o permanente exercício da crítica das condições
materiais nas quais o ensino ocorre. (PIMENTA & LIMA, 2005, p. 16)

Através do pensamento dessas autoras, pudemos meditar acerca da profissão
docente, entendendo que esta é capaz de mudar a realidade dos estudantes,
contribuindo com sua formação cidadã. Pois, “A profissão docente é uma prática social,
ou seja, como tantas outras, é uma forma de se intervir na realidade social, no caso, por
meio da educação que ocorre, não só, mas essencialmente nas instituições de ensino.”
(PIMENTA & LIMA, 2005, p. 11).
Diante dessa ótica, tornou-se possível a compreensão de que as instituições de
ensino podem ser entendidas como formadoras de cidadãos, uma vez que são capazes
de intervir na realidade dos alunos. Vale salientar a importância do docente na
constituição cidadã dos estudantes, pois, através dos direcionamentos e reflexões
ocasionadas por sua prática, se tornam possíveis o desenvolvimento da criticidade e da
autonomia, e o entendimento dos direitos e deveres contidos no exercício da
democracia.
CONCLUSÃO
Em suma, o presente trabalho traz reflexões sobre a prática do estágio e sua
contribuição para a formação docente. Procuramos promover o fazer musical ativo
durante as aulas, baseados em propostas de “música e movimento”, como as de Lucas
Ciavatta, e a dos pedagogos musicais que utilizavam os métodos ativos. Os estudantes
se mostraram interessados e envolvidos com as atividades propostas.
Diante disso, pudemos perceber, considerando nossa atuação e a literatura
consultada, que a prática docente implica em um constante processo de reflexão e
reorientação, permitindo ao docente meditar sob suas práticas e buscar aperfeiçoar-se
enquanto facilitador da aprendizagem. Nessa linha de raciocínio, Pimenta & Lima (2005)
argumentam que:
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Esse conhecimento envolve o estudo, a análise, a problematização, a
reflexão e a proposição de soluções às situações de ensinar e
aprender. Envolve também experimentar situações de ensinar,
aprender a elaborar, executar e avaliar projetos de ensino não apenas
nas salas de aula, mas também nos diferentes espaços da escola.
(PIMENTA & LIMA, 2005, p. 20)

Em uma reflexão final, pontuamos que o estágio contempla várias esferas da
profissão docente, permitindo ao estagiário o contato com um de seus possíveis campos
de atuação, além do reconhecimento e compreensão da dialética prática-teoria. Esse
espaço funciona como um laboratório de práticas, onde há a oportunidade, para o
estagiário, de vivenciar e meditar sobre a atuação do professor, ao desenvolver aspectos
como planejamento, avaliação, reflexão, reorientação, entre outros.
Frente a isso, percebemos a importância da experiência docente adquirida
através do Estágio Supervisionado, visto que tal se fundamenta na prática seguida de
reflexão. Assim, torna-se possível pensar sobre os processos contemplados nos âmbitos
do ensino e da aprendizagem, permitindo a busca por melhores maneiras de favorecer
a construção do conhecimento dos estudantes, e o aperfeiçoamento da prática docente.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO: possibilidade de vivência na gestão dos
processos educativos

Regina Kelly dos Santos13
Elisiana Nadia da Silva14
Silvia Helena de Sá Leitão Morais Freire15

RESUMO: O presente artigo traz um relato de experiência sobre a atuação do pedagogo
na gestão dos processos educativos, em ambiente não escolar, vivenciado no Estagio
Supervisionado III- Componente Curricular Obrigatório do Curso de Pedagogia da
Faculdade de Educação/ FE da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN.
Tem como objetivo identificar o papel do pedagogo em uma prática educativa informal,
longe dos espaços escolares, precisamente na Unidade de Convivência da Família/UCF,
localizada na Cidade de Mossoró-RN. O sujeito da pesquisa foi à pedagoga efetiva da
Unidade. Os dados foram coletados por meio da observação participante e estudo de
campo. Para embasamento teórico, lançamos mão da pesquisa bibliográfica para dar
respaldo acadêmico às informações aqui inseridas. A pesquisa bibliográfica fundamenta
em livros, artigos, materiais já existentes. Com isso, dialogamos com Caliman (2010),
Ferreira (2008), Libâneo (2002), Pimenta (2006). Os resultados comprovam a
significância da atuação pedagógica nas estâncias educativas tanto escolares como não
escolares. O pedagogo faz a diferença nesses espaços que tem como intuito a formação
humana, entender, dialogar e se sentir participe dos acontecimentos é um diferencial
que o pedagogo traz em sua essência. Falar da atuação profissional do pedagogo na
Gestão dos processos educativos nos espaços não escolares, nos remete a conhecer de
perto esse vasto campo profissional, suas entrelinhas. Cada vez mais vão surgindo
debates/estudos a respeito das conquistas do profissional pedagogo nos espaços não
escolares, resultado de grandes lutas, no qual o pedagogo traz consigo sua nova
identidade na academia e no campo profissional, podendo atuar profissionalmente em
diversos espaços de instituições públicas e privadas, que convergem com a gestão dos
processos educativos.
Palavras-chave: Pedagogo; Espaços não escolares; Gestão dos Processos Educativos.

INTRODUÇÃO
O Curso de Pedagogia destina-se a formação de estudantes, para atuarem de
forma compromissada em vários espaços educacionais, formais e não formais. Segundo
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as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia,
Licenciatura. Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de Maio de 2006 Art.2º ressaltam que:
O curso de Pedagogia aplica-se à formação inicial para o exercício da
docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e
em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio
escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos
conhecimentos pedagógicos (Brasil, 2006).

Dessa forma, nota-se a abrangência da atuação do pedagogo, não se restringindo
apenas à sala de aula regular, mais em qualquer espaço educacional, onde a educação
acontece. Nas empresas, nas ONGs, nos hospitais ou nas escolas, todos esses espaços
necessitam do pedagogo com seu olhar crítico e criativo. Nesse sentido, Pimenta (1997,
p.47). Atribui a Pedagogia como a Ciência da prática “Diferentemente das demais
ciências da Educação, a Pedagogia é a ciência da prática”. A pedagogia necessita ser a
ponte entre a teoria e a prática em qualquer instância educacional. Reconstrução de
saberes/conhecimentos associados com a teoria estudada na academia.
Desse modo, a pedagogia do século XXI vem com caráter renovado, traz consigo
o retrato do pedagogo em espaços não escolares, longe da sala de aula, que por muito
tempo se constituiu como único espaço de atuação do pedagogo, antes era seu único
lugar de atuação, hoje já se tem outras visões, outras expectativas profissionais, com
novas vivências em sua profissão. Nesse sentido Libâneo (2002, p. 14) entoa que:
Pedagogia é uma reflexão teórica a partir e sobre as práticas
educativas. Ela investiga os objetivos sociopolíticos e os meios
organizativos e metodológicos de viabilizar os processos formativos
em contextos socioculturais específicos. Portanto, reduzir a ação
pedagógica à docência é produzir um reducionismo conceitual, um
estreitamento do conceito da pedagogia. (LIBÂNEO, 2002, p. 14).

Em consonância com as palavras do autor percebe-se o grande avanço da
pedagogia e da ação pedagógica na prática educativa, daí a importância do
reconhecimento da pedagogia para não restringir à ação pedagógica a ação docente,
pois o pedagogo não traz em si só a identidade docente, mas amplos espaços de
atuação. Nesse cenário, Pimenta (2006, p.120) relata que: “[...] A base da identidade
profissional do educador é a ação pedagógica, não a ação docente. Com efeito, a
Pedagogia corresponde aos objetivos e processos do educativo”. Nesse sentido
visualizamos como o termo Pedagogia se modificou, com isso também veio a se
distinguir no meio social o pedagogo, com seu espaço na sociedade atual.
Partindo desse pressuposto e condizente com a formação do pedagogo, para
aprimoramento de saberes, adentramos neste trabalho de pesquisa, que tem como
objetivo geral identificar o papel do pedagogo em uma prática educativa informal, longe
dos espaços escolares, e como objetivos específicos, conhecer como a educação não
formal acontece no cotidiano de uma Unidade de Convivência da Família/ UCF, por meio
do profissional pedagogo.
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O interesse em discorrer tal temática surgiu devido às discussões iniciadas nas
aulas do estágio supervisionado III16- componente Curricular Obrigatório do Curso de
Pedagogia/FE/UERN, ministrada pelos professores Silvia Helena de Sá Leitão, Kardenia
Almeida, Francisca da Conceição e João Paulo, e também por ser um assunto pertinente
na universidade e na sociedade.
O PERCURSO METODOLÓGICO
Na perspectiva Metodológica optamos por um relato de experiência, provido da
observação participante e estudo de campo, que Segundo Gil (2002, p. 53)
“Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é necessariamente
geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou voltada
para qualquer outra atividade humana”. Primeiramente realizamos uma pesquisa
bibliográfica para dar respaldo acadêmico às informações aqui inseridas,
fundamentados em textos já publicados como livros e artigos científicos, dentre os
autores citamos Caliman (2010), Ferreira (2008), Libâneo (2002), Pimenta (2006).
Segundo Gil (2010). A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já
publicado com o objetivo de analisar posições diversas em relação a determinado
assunto.
A pesquisa ocorreu na Unidade de Convivência da Família/UCF situada em
Mossoró/RN. O sujeito da pesquisa foi à pedagoga efetiva da Unidade. Destacamos que
nessa pesquisa apresentaremos todo relato do que observamos e vivenciamos nesse
espaço, como meio de construção profissional e humana.
NAS TRILHAS DAS DISCUSSÕES SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O Estágio Supervisionado é uma maneira de o estudante vivenciar seu futuro
campo de atuação profissional, na condição de aprendiz, de construção de saberes, por
meio de trocas de experiências do profissional pedagogo atuante naquela instância
educacional, formal ou não formal.
Antes de ir a campo, o estudante tece saberes teóricos nas aulas de estágio, em
conjunto com os professores do Componente Curricular Obrigatório teórico/prático.
Durante as aulas de estágio supervisionado tivemos discussões bastante pertinentes
para a compreensão da dimensão do ser pedagogo no espaço não escolar, foram
momentos em que nos aproximaram da realidade, a qual iríamos nos deparar.
Destacamos um ponto ao qual nós, enquanto graduandas do 7º período ainda
não tínhamos uma compreensão concreta, mesmo já tendo alguns debates com relação
ao pedagogo, poucos falavam sobre o que realmente significava a gestão do pedagógico,
e essa era uma dúvida frequente. Gestão do pedagógico “é em essência, o trabalho, a
profissionalização dos professores, seus aportes teórico – metodológicos, em todos os
aspectos orientadores e determinantes na produção da aula e, em decorrência na
produção do conhecimento”. (FERREIRA, 2008, p. 183-184). É o fazer pedagógico do
educador.
Um ponto pertinente realizado na disciplina de estágio III foi divisões de grupos
para que pudéssemos conhecer alguns campos de atuação do pedagogo e as possíveis
práticas educativas envolvendo sua atuação: Coordenação pedagógica; Educação
16

Estágio Supervisionado III, com carga horária de 165 horas, disciplina teórico- prática e obrigatória.
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Popular (EJA); Saúde; Empresas; Inclusão Social; Medidas socioeducativas; Educação
Ambiental; Design Instrucional.
Percebemos essa ampliação para com o campo de atuação do pedagogo como
positiva, se analisarmos que o pedagogo lida com práticas educativas, iremos
compreender que nesses espaços se faz necessário a inserção/atuação do pedagogo
para que possa acontecer transformações refletidas pedagogicamente e sistematizadas
pensando na formação dos sujeitos.
Refletindo o objetivo geral exposto no Programa Geral do Componente
Curricular (PGCC) do Estágio Supervisionado III de que o presente estágio pretende
ampliar a experiência profissional do formando através da investigação/inserção em
espaços de atuação do pedagogo, aprofundando e/ou (re) significando conceitos e
práticas inerentes ao trabalho pedagógico, compreendemos a importância do pedagogo
nesses espaços de atuação, sejam eles já evidenciados nos estágios anteriores, nos
espaços escolares, sejam eles no campo de estágio dos espaços não escolares.
É cabível perceber a importância do pedagogo como mediador do processo
educacional nos espaços da gestão dos processos educativos, sempre buscando a
relação teoria e prática já que são indissociáveis. A possibilidade de contato e interação
nesses espaços é de fundamental significância para a formação do graduando, se
considerarmos que estes serão os possíveis espaços de sua atuação.
A pedagogia lida a todo momento com o fenômeno educativo, com a formação
de sujeitos e com as relações humanas. Assim,
Trata-se, pois, de entender a pedagogia como prática cultural, forma
de trabalho cultural, que envolve uma prática intencional de produção
e internalização de significados. É esse caráter de mediação cultural
que explica as várias educações, suas modalidades e instituições, entre
elas a educação escolar. (LIBÂNEO, 2002, p. 65 apud FERREIRA, 2008
p. 180).

Foi possível diagnosticar nesse estágio – na instituição na qual estagiamos –
alguns aspectos humanizados que nos permitiam colocar-se no lugar do outro, esses
foram conduzindo a questionamentos, aos quais vamos nos deparar na profissão de
pedagoga.
A instituição, ao qual estagiamos se caracteriza como um espaço de convivência
da família, sendo assim percebemos que a Unidade de Convivência da Família – UCF não
é apenas um ambiente dinamizador, mas um ambiente acolhedor e os profissionais que
trabalham na instituição tem um trabalho difícil, pois conseguir atrair crianças, jovens e
idosos exige muito mais do que um simples convite, exige foco, determinação e o mais
importante, exige dedicação.
O trabalho do pedagogo nesse espaço se torna crucial para o desenvolvimento
de práticas educativas e para que o ambiente se torne atrativo, permitindo a interação
e a relação de pessoas de diferentes idades. Nesse sentido Carneiro e Maciel afirmam
que:
O grande desafio a que se submete o pedagogo atualmente é, utilizandose de fundamentos de diversas áreas do conhecimento, elaborar
categorias de análise para a apreensão e compreensão de variadas
práticas pedagógicas que se desenvolvem em diversos contextos
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conforme as relações sociais de nossa época (CARNEIRO E MACIEL, p. 3,
s.d.).

São nítidos os desafios que a coordenadora pedagógica encontra nesse espaço de
atuação, mesmo assim, fica evidente, que ela abraça as dificuldades como forma de
crescimento pessoal e profissional, não se deixando dominar por elas, e sim vencendo com
profissionalismo e amor pelo que faz, não importa o público que precise acolher no seu
exercício diário, mas o comprometimento, que tem pelo aprendizado de cada um, através
da pesquisa, de muitos estudos, inovação e reflexão da prática sobre a prática. Além dos
desafios, os pedagogos atuantes destes espaços não formais, tem o objetivo de preparar o
individuo para vida social e humana, atrelada a vários conhecimentos coletivos, existentes
nos espaços, condizentes a hábitos sociais e culturais, em meio à contemporaneidade.
Contudo, Tavares (2010, p.34) ressalta que,
[...] a ação do pedagogo em Espaços Não Escolares designa um processo
com várias dimensões tais como: a aprendizagem política dos direitos dos
indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o
trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e/ou
desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e metodologias
que capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos
comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos cotidianos;
a aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazerem
uma leitura do mundo do ponto de vista de compreensão do que se passa
ao seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela mídia, em especial
a eletrônica, entre outras.

Para que nossa observação não fosse algo superficial precisamos fundamentálas, tivemos que observar de forma demorada, buscando captar os mínimos detalhes do
trabalhado realizado pela pedagoga. Foi preciso analisar determinadas ações para que
buscássemos a autonomia quando estivéssemos no período de gestão. Não é uma
atividade fácil, requer comprometimento, um olhar reflexivo e disposto a aprender,
considerando que estava mais habituada no espaço escolar/sala de aula do que na
gestão.
Assim, corroboramos com Libâneo (2002, p.64) apud Ferreira (2008, p.180)
quando ressaltam que “a educação é uma prática social que busca realizar nos sujeitos
humanos as características de humanização plena. Todavia, toda educação se dá em
meio a relações sociais”. Dessa maneira, entendemos a importância do estágio
supervisionado para nos descobrirmos profissionalmente, instigando-nos a pensar a
prática social como possibilidade de formamos sujeitos mais humanizados.
A unidade de Convivência da Família é uma instituição social, cujo objetivo é
trabalhar com crianças, adolescentes, adultos e idosos na busca de retirá-los do mundo
marginalizados.
[...] Em muitos casos a população socialmente excluída, em particular
crianças, adolescentes e jovens, encontra em organizações sociais e
outros ambientes não formais o apoio indispensável para superar as
suas condições de exclusão. São associações, clubes, obras sociais e
uma variedade de experiências que viabilizam a educação através de
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metodologias, projetos e ações que incluem o esporte, ao trabalho, o
lazer, a cultura, a expressão, a arte [...] (CALIMAN, 2010, p. 345).

Com essa perspectiva foi possível encontrar no campo de estágio atividades que
nos portaram a ações que incluíssem o esporte, a cultura e o lazer.
A unidade de convivência da família atende, em média, 200 pessoas, entre
crianças, jovens e idosos. Entre os funcionários, são 2 pedagogos, entre eles, a pedagoga
que fica na coordenação, onde já atua na área há 9 anos, também disponibiliza de 9
educadores de salas, 9 pessoas de apoio, 3 no administrativo e 1 diretor. O
funcionamento da instituição ocorre diariamente, nos turnos matutino e vespertino,
sendo que de segunda a quinta-feira é aberto para as crianças e adolescentes e nas
sextas feira é aberto para os idosos e jovens e adultos. Na última sexta feira do mês há
reunião para planejamento do mês seguinte, nesse momento, os funcionários junto com
a coordenadora pedagógica analisam como foi o mês, os avanços, os retrocessos, e
propõem novas intervenções, novos temas para trabalhar durante o mês.
Fica evidente durante a realização do estágio as relações recíprocas que
acontecem entre o pedagógico e o público que fazem parte da instituição. Um ambiente
totalmente humanizado, ao qual respeita os limites e as peculiaridades de cada um.
Mesmo que a realidade de muitos seja muito precária, no sentido de afeto, atenção, é
perceptível o carinho que transmitem para com a pedagoga, a qual foi acompanhada
durante o estágio. Nesse sentido o fazer pedagógico “é inevitavelmente um fazer
investigativo. Quando superamos a concepção de prática como tecnologia da prática e
adentramos na dialética da práxis, não há outro caminho”. (FRANCO, 2002, p. 123)
Os aspectos pedagógicos se manifestavam com a realização de atividades
intencionalizadas e sistematizadas, pensadas no público, ao qual iria atingir. Existe a
preocupação ao iniciar à tarde (turno de observação), o acompanhamento com as
crianças, com a família das crianças, com os idosos que frequentavam/frequentam o
local. Torna-se possível propor novas ações educativas no espaço. A equipe é aberta
para novas sugestões e inovações, com isso, durante o estágio, a equipe de estagiários
realizou vários momentos de intervenções. Foi um trabalhado riquíssimo, que nos
instigou a buscar cada vez mais alternativas que pudessem contribuir para todos da
instituição, desde a equipe de funcionários ao público que frequentavam o local.
Desenvolver um trabalho na gestão da UCF foi desafiador, mas o conhecimento
construído durante o estágio foi sendo guiado a passos concretos, sendo compreendido
dentro dos aspectos da gestão, como era realmente o trabalho desenvolvido pelo
pedagogo naquele espaço e como acontecia o retorno de seu trabalho. Fomos refletindo
o quanto o pedagogo é essencial em ambientes sociais e como é possível desenvolver
um trabalho voltado a ações educativas e direcionadas.
A UCF é uma instituição acolhedora e transbordada de amor, assim se torna mais
dinâmica as atividades trabalhadas pela equipe de educadores e pelo trabalho da
gestão. Promover um trabalho voltado para diversas faixas etárias se torna um desafio,
conseguir que eles permaneçam no ambiente se torna um trabalho mais árduo ainda e
os esforços, dedicação, as ações pedagógicas e intencionalizadas permitem que a equipe
da UCF realize um trabalho significativo e estimulante com as crianças, jovens e idosos.
Ter a oportunidade de conviver com os idosos, conhecer um pouco a realidade
de cada um e ter a humildade de aprender a se colocar no lugar do outro, a ouvir o que
o nosso próximo tem a nos dizer, foram manifestações recíprocas que encontramos no
estágio III, e são essas realidades que nos fizeram sair da instituição com um olhar mais
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humanizado e acolhedor. Pessoas com uma vida cheia de sofrimento, dificuldades, e
mesmo assim um sorriso no rosto, um olhar afetuoso e uma vontade enorme de viver.
Concluir o estágio na UCF foi um aprendizado enriquecedor, nos deparar com várias
situações, e mesmo assim ver pessoas que não se deixavam abater, não deixava que as
lutas diárias apagassem a alegria e a coragem.
Ter contato direto com as crianças do local foi diferente do contato que já
havíamos tido no espaço da sala de aula, é como se na instituição social o olhar fossenos direcionando para novas realidades, para novos olhares, mais humano e mais
sensível. Ver crianças chegando à UCF com uma realidade totalmente precária, com
exemplos da família direcionada a marginalidade, nos fazem questionar e também
repensar alguns posicionamentos enquanto futuras pedagogas.
Concluirmos o Estágio Supervisionado III, na UCF, foi de real importância para
nossa identificação profissional e para conhecermos de perto a atuação do pedagogo
nesta instituição, velando para nossas escolhas futuras como pedagogas. É válido ainda
ressaltar a importância do estágio para nossa formação. Com isso, lembramos-nos das
palavras de Pimenta e Lima (2008, p.56) sobre a importância dos estágios na vida
acadêmica, a qual se faz necessário que “[...] a relação entre os saberes teóricos e os
saberes práticos ocorra durante todo o percurso da formação, garantindo, inclusive, que
os alunos aprimorem sua escolha de serem professores a partir do contato com as
realidades de sua profissão”.
É nesse contato institucional, onde acarretando saberes necessários à atuação
profissional e docente, que o pedagogo se incorpora do profissional da inovação, do
desafio, do afeto, da busca e do conhecimento.
À AGUISA DE CONCLUSÃO
Esse último estágio da grade curricular do curso de pedagogia/UERN despertounos alguns questionamentos. Será que realmente a nossa formação inicial traz
fundamentações que possibilitam ir além dos muros da escola? Será que estamos
capacitados para atender a diversidade de campos de atuação do Pedagogo seja
planejando, coordenando ou executando? São questionamentos que podemos
encontrar respostas, mas elas nunca serão limitadas, fechadas e únicas, são respostas
que vão sendo (re) construídas no cotidiano, diante de vivências e experiências, com as
relações humanas que vão acontecendo ao longo da caminhada.
Dificilmente o estagiário retorna do estágio supervisionado em espaços
escolares e não escolares com uma visão linear com relação ao trabalho desenvolvido
pelo Pedagogo. No entanto, é perceptível as inquietações e desafios apresentadas ao
término do estágio, isso porque existem profissionais e espaços de atuação do Pedagogo
que ainda não fica evidente seu papel e função para realizar a transposição didática
necessária para desenvolver um bom trabalho.
A experiência de conhecimento proporcionada durante o estágio III – gestão dos
processos educativos – não se concentrou apenas na gestão, sendo esse o principal
objetivo, mas diante da realidade em que vivenciamos, esse estágio possibilitou-nos
construir um olhar cada vez mais consciente de que há muito mais a se fazer para que o
trabalho do pedagogo tenha resultados significativos, vai além de teóricos estudados e
muito mais além do que pensamos que sabemos a respeito de um assunto. Faz-se
necessário, investir na formação continuada, para compreender as nuances desses
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espaços de atuação do Pedagogo, as possibilidades e desafios que permitiram atuar de
modo que seu papel tenha impacto positivo e reconhecimento da relevância desse
profissional.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso
de Pedagogia do CNE. Resolução CNE/CP 1/2006. Diário Oficial da União, Brasília, 2006.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf>.
CALIMAN, Geraldo. Pedagogia Social: seu potencial crítico e transformador. Revista de
CIÊNCIAS da EDUCAÇÃO - UNISAL - Americana/SP - Ano XII - Nº 23 - 2º Semestre/2010.
P.
341-368.
Disponível
em:
<
http://sites.unicentro.br/wp/cursodepedagogia/files/2011/08/caliman-pedagogiasocial-transformadora.pdf>.
CARNEIRO, Isabel Magda Said Pierre; MACIEL, Maria José Camelo. Pedagogia e
Pedagogos em diferentes espaços: interdisciplinaridade pedagógica. (s/a).
FERREIRA, Liliana Soares. Gestão do pedagógico: de qual pedagógico se fala? Currículo
sem Fronteiras, v.8, n.2, pp.176-189, Jul/Dez 2008. Disponível em:
<http://www.curriculosemfronteiras.org/vol8iss2articles/ferreira.pdf>.
FRANCO, M. A. S. “Para um currículo de formação de pedagogos: indicativos”. IN:
LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e Pedagogos, para quê? São Paulo: 5. ed. São Paulo:
Cortez, 2002.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo:
Atlas, 2002.
__________.
Atlas, 2010.

Como

elaborar

projetos

de

pesquisa.

5

ed.

São

Paulo:

PIMENTA, S. G. (Org.) Pedagogia e pedagogos: caminhos e perspectivas. São Paulo:
Cortez, 2002.
PIMENTA, S.G. “Panorama atual da Didática no quadro das Ciencias da Educação:
Educação, Pedagogia e Didática” IN: PIMENTA,S.G.(Coord.) Pedagogia, ciência da
educação? 5 ed. São Paulo: Cortez, 2006.
PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência. 3ª ed. São
Paulo: Cortez, 2008.
TAVARES, Andrezza Maria Batista do Nascimento. O Pedagogo como agente de
transformação social para além dos muros da escola. Tese (Doutorado) Natal, RN,
2010.
Disponível
em:

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

66

<https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/14284/1/AndrezzaMBNT_TES
E.pdf>.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

67

INCLUSÃO ESCOLAR E ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO: PERSPECTIVAS TEÓRICAS E
PRÁTICAS
Leidiane Nogueira dos Santos 17
Maria Cleonice Soares 18

RESUMO: O presente estudo faz parte de uma pesquisa PIBIC em andamento, no
período de 2017 a 2018, sob a orientação da Profa. Ma. Maria Cleonice Soares. Este,
objetiva discutir a inclusão escolar e sua relação com o estágio supervisionado não
obrigatório da UERN. O estudo, portanto, vem apresentar uma análise bibliográfica e
documental de cunho qualitativo, tendo por base os estudos de autores que abordam a
temática da inclusão, tais como: Mantoan (2006); Beyer (2003); Briant e Oliver (2012);
Filho (2015) e também, a partir dos documentos que instituem o estágio não obrigatório
na UERN, especificamente no Curso de Pedagogia. O que nos possibilita compreender o
desenvolvimento das atividades práticas e pedagógicas que contribuem no processo de
inclusão e formação de crianças com necessidades educacionais especiais. A pesquisa
está organizada em dois momentos, onde primeiramente iremos apresentar o que é
inclusão segundo a percepção de autores que discutem essa temática, situando as
possibilidades para que a escola possa trabalhar de modo inclusivo, além de fazer uma
breve discussão pontuando o entendimento de inclusão a partir da Lei eº 13.146, de 6
de Julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. No segundo
momento, apresentaremos a Lei federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 que
dispõe sobre o estágio de estudantes e a Resolução nº 26/2017 – CONSEPE/UERN
(UERN, 2017) do estágio não obrigatório, destacando os aspectos legais e institucionais
que caracterizam o papel do estágio não obrigatório na inclusão escolar. A pesquisa nos
possibilitou compreender que a inclusão escolar se encontra em processo, visto que, as
escolas buscam se reinventar e estabelecer práticas inclusivas de maneira que não
venha somente garantir o bem-estar da escola, mas também de seus alunos. Os estudos
apontam que a escola inclusiva é o elemento central para construção de uma escola
democrática, de maneira que esta venha trabalhar coletivamente não apenas
integrando, mas incluindo, fazendo com que o aluno com alguma deficiência ou
necessidade educacional especial participe de todas as atividades propostas na sala de
aula. O estágio supervisionado não obrigatório, aparece com um duplo papel: tanto de
auxiliar os professores na atenção e desenvolvimento de práticas inclusivas na sala de
aula, quanto, também, como espaço de formação do estudante de graduação.
Palavras-chave: Escola; Inclusão; Estágio; Práticas pedagógicas.

INTRODUÇÃO
17

Aluna da Graduação em Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN.
Bolsista do Programa Educacional Tutorial - PET. Bolsista Voluntária do Programa Institucional de
Iniciação Cientifica – PIBIC.
18
Professora Ma. do Departamento de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte UERN.
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O estudo em tela traz uma discussão sobre a inclusão escolar, destacando-a a
partir do estágio supervisionado não obrigatório, por meio do qual, algumas alunas do
Curso de Pedagogia da UERN, atuam nas escolas públicas de Mossoró/RN, auxiliando
professores que tem em suas salas de aulas, alunos com alguma deficiência ou
necessidade educacional especial.
A pesquisa tem como objetivo discutir a inclusão escolar e sua relação com o
estágio supervisionado não obrigatório da UERN. O estudo, portanto, vem apresentar
uma análise bibliográfica e documental de cunho qualitativo, tendo por base os estudos
de autores que abordam a temática da inclusão, tais como: Mantoan (2006); Beyer
(2003); Briant e Oliver (2012); Filho (2015) e também, a partir dos documentos, tais
como: LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência); Lei federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (sobre o estágio de
estudantes); instituem o estágio não obrigatório na UERN, especificamente no Curso de
Pedagogia.
Assim, este estudo nos possibilita compreender o desenvolvimento das
atividades práticas e pedagógicas que contribuem no processo de inclusão de crianças
com necessidades educacionais especiais.
O interesse por essa temática surgiu a partir do projeto de pesquisa PIBIC, sobre
o estágio não obrigatório, o qual tenciona identificar quais funções desenvolvidas pelos
alunos do curso de pedagogia da UERN como auxiliar de sala de alunos com necessidade
educacional especial (NEE).
A pesquisa está organizada em dois momentos, onde primeiramente iremos
apresentar o que é inclusão, segundo a percepção de autores que discutem essa
temática, situando as possibilidades para que a escola possa trabalhar de modo
inclusivo. No segundo momento, apresentaremos as Resolução nº 26/2017 –
CONSEPE/UERN (UERN, 2017) do estágio não obrigatório, destacando os aspectos legais
e institucionais que caracterizam o papel do estágio não obrigatório na inclusão escolar
PERSPECTIVAS INCLUSIVAS: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO
A discussão sobre inclusão escolar não é recente, há muito se discute sobre a
temática e sobre o papel da escola na garantia dos direitos de igualdade e cidadania de
todas as pessoas (MANTOAN, 2003). Essa premissa é um direito instituído pela
Constituição Federal, quando em seu artigo Art. 205, define que: “A educação, direito
de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (Constituição Federal
- BRASIL, 2016. Grifos nossos).
Diante disso, compreendemos que a educação é um direito legítimo de todas as
pessoas, independentemente de suas necessidades educacionais especiais ou
deficiências, e além disso, esta deve promover o pleno desenvolvimento da pessoa, ou
seja, é preciso incluir e garantir a participação dos alunos nas atividades escolares.
A inclusão escolar, na perspectiva de Carvalho (2006), tem como princípio inicial,
a adaptação das escolas as necessidades do aluno, e não o contrário. Assim, não é o
aluno que se molda ou se adapta à escola, mas a escola consciente de sua função colocase a disposição do aluno. A inclusão escolar é algo que possibilita o aluno está incluído

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

69

e, acima de tudo, participar de todas as atividades propostas e realizada dentro da
escola, uma vez que todos devem ser tratados de igual forma sem discriminação.
Observamos que, no atual contexto das escolas, a inclusão escolar tem sido
bastante discutida. Algumas questões são inclusive recorrentes, como o caso de algumas
escolas não ter estrutura física adequada as necessidades, outro ponto e a necessidade
de formação profissional para lidar com essas diferenças e as necessidades dos alunos
que são distintas, etc.
Carvalho (2006), considera que para que uma escola seja inclusiva, ela deve ser
“uma escola para todos”, o que implica um sistema educacional que reconheça e atenda
às diferenças individuais, respeitando as necessidades de qualquer dos alunos.
Mantoan, (2003) destaca que a inclusão, é uma saída para que a escola possa
fluir novamente, espalhando sua ação formadora por todos os que dela participam, e
com isso superar o formalismo e ascender ao novo contexto escolar da inclusão.
Segundo Carvalho (2006), todo o trabalho da escola deve-se pautar em dar
condições para que todos os alunos participem do processo de aprendizagem, assim é
necessário que a escola junto com os seus educadores pense formas de adaptação do
espaço e das atividades escolares de forma que garanta a participação de todos. E além
disso, deve promover eventos que desenvolvam a cultura, participação da comunidade
e o conhecimento das características das necessidades e possibilidades de seus alunos,
pois partindo desse entendimento é possível pensar e promover formas de inclusão.
Mantoan (2003), aponta que na escola, por vezes, há apenas a integração e não
inclusão, sendo que a integração deve andar lado a lado com a inclusão, pois, uma
completa a outra, já que não há inclusão sem o aluno está integrado e vice-versa. A
autora, esclarece que para haver integração, é preciso somente que o aluno esteja
inserido na sala de aula, mas para haver inclusão é necessário que as atividades que ele
realize sejam as mesmas de seus colegas com as devidas adaptações. A inclusão deve
possibilitar essa coletividade.
A Lei nº 13.146, de 6 de Julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece a garantia, o
acesso e a permanência das pessoas com alguma deficiência ou transtorno na escola,
pois ela se destina a: “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua
inclusão social e cidadania.” (BRASIL, 2015). Com isso passamos a refletir sobre a
inclusão escolar como espaço de promoção e garantia das condições de igualdade,
mesmo diante das diferenças, e dos direitos inalienáveis a cidadania.
Conforme Mantoan (2003, p.30), a inclusão é necessária por várias questões,
mas principalmente, para melhorar as condições da escola, a fim de que ela se consolide
como espaço de formação para novas gerações mais preparadas para viver a vida na sua
plenitude, livre, sem preconceitos, sem barreiras. Pois “[...] não podemos contemporizar
soluções, mesmo que o preço que tenhamos de pagar seja bem alto, pois nunca será tão
alto quanto o resgate de uma vida escolar marginalizada, uma evasão, uma criança
estigmatizada sem motivos.”
É necessário que a escola quebre a fronteira que existe no ensino tradicionalista
estabelecendo novas metas, buscando informação e comunicação fora da instituição,
traçando objetivos que tragam melhorias, não ignorando as ideias que se formam para
o processo inclusivo. É primordial que os sistemas escolares rompam com os sistemas
que fazem a divisão entre os alunos normais e deficientes, ensino especial e regular,
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para que possa advir as relações afetivas e criadoras, sem as quais não conseguiremos
eclodir o padrão atual educacional existente, para conseguir o revés que a inclusão
exige.
Porquanto, é necessário que as escolas possibilitem novas práticas pedagógicas
em razão de uma escola inclusiva. Segundo Facion (2009, p,203) “incluir não é
simplesmente levar uma criança com deficiência a frequentar o ensino regular, a
inclusão é uma conquista diária para a escola, para a criança e para seus pais, todo dia
é um dia novo na inclusão”.
A escola precisar ser uma superfície em que todos possam sentir
verdadeiramente inclusivo, um lugar de acolhimento que faz com que o aluno sinta o
desejo de esta naquele espaço, possibilitando um ambiente democrático. Com uma
política pública que garanta a inclusão de alunos especiais nas escolas que se dizem
“normais”.
Não adianta, contudo, admitir o acesso de todos às escolas, sem
garantir o prosseguimento da escolaridade até o nível que cada aluno
for capaz de atingir. Ao contrário do que alguns ainda pensam, não há
inclusão, quando a inserção de um aluno é condicionada à matrícula
em uma escola ou classe especial. A inclusão deriva de sistemas
educativos que não são recortados nas modalidades regular e especial,
pois ambas se destinam a receber alunos aos quais impomos uma
identidade, uma capacidade de aprender, de acordo com suas
características pessoais (MANTOAN, 2003).

É fundamental que a escola saia de encontro à procura de meios que possibilite
a inclusão desses alunos. Saindo das quatro paredes da escola, colhendo novos frutos
que venham a possibilitar a inclusão. É necessário que a escola mobilize pais, alunos,
funcionários mostrando que a inclusão deve ser o principal ponto a ser trabalhado por
aqueles que fazem a instituição que busca ser mais humana e mais democrática
(MANTOAN, 2003).
Compreendemos que a falta de interesse tem deixado de existir uma escola
inclusiva, que valorize o outro, com métodos que inclua a todos não só uma parte da
escola de maneira que as diferenças não sejam discriminadas. Mantoan (2000, p. 7-8),
afirma que “as escolas abertas a diversidade são escolas em que todos os alunos se
sentem respeitados e reconhecidos nas suas diferenças”. Ou seja, há igualdade de
acesso e reconhecimento das diferenças.
Mantoan (2003, p 33), ressalta que é necessário mudar a escola e o ensino
aplicado destacando algumas tarefas fundamentais para que a inclusão aconteça, a
saber:
• recriar o modelo educativo escolar, tendo como eixo o ensino para
todos.
• reorganizar pedagogicamente as escolas, abrindo espaços para que
a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade e o espírito
crítico sejam exercitados nas escolas, por professores,
administradores, funcionários e alunos, porque são habilidades
mínimas para o exercício da verdadeira cidadania.
• garantir aos alunos tempo e liberdade para aprender, bem como um
ensino que não segrega e que reprova a repetência.
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• formar, aprimorar continuamente e valorizar o professor, para que
tenha condições e estímulo para ensinar a turma toda, sem exclusões
e exceções.

A autora destaca quatro pontos de suma importância para um ensino de
qualidade, ou seja, criar um modelo educativo que garanta um ensino para todos:
formando sujeitos éticos, justo e reflexivo; e, que valorize o outro e que esteja aberto
para as diferenças. Considera que, a organização do currículo educacional deve se dar
de forma democrática e que possibilite o diálogo entre todos que fazem a escola. Situa
a valorização profissional, como uma tarefa significativa para que a inclusão aconteça,
sem exclusão e exceção.
Isso nos remete a refletir que, são vários desafios que a inclusão tem enfrentado
dentro das escolas, a falta de formação profissional voltada a questões específicas da
inclusão escolar é uma das muitas barreiras. Pois como podem surgir novas ideias para
o planejamento pedagógico se não há um conhecimento dos que fazem a escola, como
um professor pode trabalhar com esses alunos com necessidade sem ter formação
acerca de suas necessidades? A quem ele deve recorrer?
É essencial que a escola reveja suas práticas pedagógicas para que possa dar
espaço para o processo inclusivo, uma vez que incluir é um processo que leva tempo e
que precisa a todo momento ser repensado e refeito se preciso for, pois, é necessário
conhecermos para podermos achar métodos que vão contribuir para meio inclusivo.
Assim a inserção de alunos na escola regular, tem sido motivo de espanto por
parte dos profissionais da educação, devido ser vários tipos de deficiência, e muitos
profissionais não sabem lidar com essa situação. Segundo Beyer (2003), por não possuir
informação suficiente, compreensão da proposta, formação adequada correspondente,
técnicas didáticas e metodológicas adequadas e condições apropriadas de trabalho nem
qualificação adequada, os professores têm enfrentado dificuldades de incluir os alunos
com deficiências.
Assim se faz necessário a qualificação desses profissionais sejam eles
professores, ou aqueles que fazem parte da gestão. Com estratégias que garantam uma
formação de qualidade, dado que é um direito que todos as crianças tenham acesso à
escola. A instituição deve estar preparada para receber esses alunos em qualquer nível
escolar sem nenhum obstáculo.
De acordo com Henriques (2012, p.9),
Escola inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino a cada um
de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e
respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e
necessidades. Uma escola somente poderá ser considerada inclusiva
quando estiver organizada, para favorecer a cada aluno,
independentemente de etnia, sexo, idade, deficiência, condição social
ou qualquer outra situação. Um ensino significativo é aquele que
garante o acesso ao conjunto sistematizado de conhecimentos como
recursos a serem mobilizados. (HENRIQUES, 2012, p. 09).

Portanto, é preciso romper com as barreiras físicas, sociais, formativas e
institucionais para que a inclusão escolar possa ocorrer. Visto que, a educação é um direito
de todas as pessoas, sendo que esta deve promover o pleno desenvolvimento da pessoa
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humana, a garantia a liberdade e a cidadania. Assim, não se pode negar a ninguém o acesso,
permanência, participação e inclusão a escola e a um ensino de qualidade.

ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO E INCLUSÃO ESCOLAR: ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS
O estágio não obrigatório caracteriza-se como uma atividade opcional que os
alunos da graduação em pedagogia da UERN, realizam em escolas públicas, com a
intenção de auxiliar um professor, que tem em sua sala de aula, alunos com deficiência
ou necessidades educacionais especiais.
O estágio não obrigatório, ou estágio remunerado, como também é chamado,
está institucionalizado pela Lei federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 – que
dispõe sobre estágio de estudante (BRASIL, 2008), define-se, conforme seu art. 1º, como
sendo,
Estagio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvida no
ambiente do trabalho, visa á preparação para o trabalho produtivo de
educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições
de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na
modalidade profissional da educação de jovens e adultos (BRASIL,
2008).

Inferimos, então, que este estágio, tem por finalidade a preparação do estagiário
para sua atuação profissional, uma vez que, este somente pode ser realizado no
ambiente de trabalho para o qual está sendo formado. Assim, a finalidade deste estágio
é contribuir com a formação do estudante dento do seu campo de atuação.
Isso fica mais evidente no parágrafo § 2º do art. 1º que afirma que: “O estágio
visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida
cidadã e para o trabalho.”
No curso de Pedagogia da UERN, o estágio não obrigatório faz parte do seu
projeto pedagógico e, haja vista que, o documento esclarece que ele pode ocorrer em
duas modalidades, como podemos observar no art. 2°, do Projeto Pedagógico do Curso
de Pedagogia da UERN (UERN, 2012): o estágio poderá ser obrigatório ou não
obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares. Ou seja,
§ 1° Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curs
o, cuja carga horaria é requisito para
provação e obtenção de diploma.
§2° Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade op
cional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.

Assim, fica estabelecido e compreendido, que estes alunos podem realizar
atividades remuneradas em espaços profissionais a que se destina sua formação.
Dessa forma, a Pró-reitora de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, tem por meio da Diretoria de
Assistência Estudantil (DAE) e da Faculdade de Educação (FE), promovido processos
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seletivos de estagiários para atuação no âmbito da rede municipal de ensino da
Prefeitura Municipal de Mossoró, para realização de atividades relacionadas à
assistência e inclusão de pessoas com necessidades especiais nas Escolas e Unidades de
Educação Infantil.
Essa medida, também busca cumprir uma determinação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional LDB – Lei 9. 394/96 (BRASIL, 2016), que no parágrafo § 1º
do art 58, afirma que: “Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.”
E ainda uma determinação da Lei nº 13.146, de 6 de Julho de 2015 (Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência), que no art. 28º, que define que, Art. 28.
“Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar,
acompanhar e avaliar” e assim ofertar quando necessário, conforme inciso XVII “oferta
de profissionais de apoio escolar”.
Assim, os estudantes, adentram as escolas e unidades de Educação infantil para
realizar atividades de apoio, assistência e inclusão de pessoas com necessidades
educacionais especiais. Para a realização destas atividades, os alunos realizam, quando
selecionados, um curso de curta duração promovido pela Diretoria de Apoio a Inclusão
– DAIN.
A Resolução nº 15/2017 – CONSEPE/UERN, que aprovou o regulamento de
estágio curricular supervisionado não obrigatório para os discentes dos cursos de
graduação da UERN, aponta no seu cap. 1º, art. 2°, que, o estágio curricular
supervisionado não obrigatório da UERN é compreendido como um ato educativo
supervisionado, tendo por objetivo oferecer estágio para os discentes regularmente
matriculados e, que estejam frequentando um dos seus cursos de graduação, sendo está
uma oportunidade para o educando desenvolve-se para a vida cidadã e para o trabalho.
É nesse contexto de formação, que os alunos começam a atuar no âmbito
escolar, lidando diretamente com as questões que problematizam as possibilidades e
limites da inclusão escolar. Nosso estudo, ainda não adentrou no âmbito do trabalho
dos estudantes na sala de aula, mas consideramos que este deve realizar-se em
conformidade com as premissas das resoluções que o institucionalizam.
A Resolução nº 15/2017 – CONSEPE/UERN, determina que o estágio curricular
não obrigatório, deve ser supervisionado como uma atividade de aprendizagem social,
profissional e cultural, devendo ter um acompanhamento dos professores da UERN da
instituição concedente do estágio, o descumprimento de qualquer uma das obrigações
contidas no termo de compromisso acarretara prejuízo para o estagiário.
Entendemos que este acompanhamento é extremamente necessário para que
se observe as fragilidades da compreensão de inclusão escolar, da própria especificidade
das necessidades e transtornos dos alunos da escola, e também de questões
relacionadas ao próprio planejamento. Consideramos, que estas atividades o estudante
realiza com o professor da escola a quem ele assiste, mas como é um aluno da
universidade, consideramos, também, necessária a participação desta nestas questões.
No art.8º, da citada resolução, fica especificado que para que o graduando possa
concorrer a vaga para o estágio curricular supervisionado não obrigatório deverá estar
regularmente matriculado e frequentando o curso de graduação da UERN, ter
disponibilidade para desenvolver atividades do estágio, conforme estabelecido na
celebração do termo de compromisso TCE.
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As obrigações que a instituição deve ter para com o estagiário e o mesmo para a
concedente, estão impressas no capítulo segundo da Resolução nº 15/2017 – CONSEPE,
art. 11º, ao apontar que: a instituição deve zelar com o termo de compromisso com o
estagiário da UERN, dando condições ao discente de aprendizagem com atividades,
indicar qual pessoa no seu quadro de funcionário tem experiência com o estágio para
que possa ter orientação. Visto que, o acompanhamento do estudante é condição para
sua permanência no estágio.
No capítulo IV da Resolução Nº 15/2017 – CONSEPE/UERN, art.13, destaca as
obrigações que o discente estagiário tem para com a instituição concedente e a UERN,
seguindo
as
mesmas
orientações
postas
na
federal nº 11.788, de 25
de setembro de 2008, determina que o estagiário deve cumprir o regulamento
pertinente a lei, assinar o termo de compromisso com a UERN a e instituição
concedente, respeitando as normas da instituição, comparecer ao estágio no horário
certo, com um bom rendimento acadêmico durante o estágio curricular supervisionado,
elaborar um relatório das atividades e apresentar a UERN de acordo com o termo de
compromisso, manter uma postura ética como cidadão.
Assim, os alunos selecionados, estão atualmente atuando em escolas e unidades
de educação infantil de Mossoró, buscando promover, juntamente com os professores
que auxiliam a inclusão escolar, visto que este é o principal objetivo de sua atuação
como auxiliar de sala.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível observa que, durante muito tempo o espaço inclusivo vem sendo
discutido em buscar de igualdade de direitos e liberdade, e que durante esse tempo
muitas conquistas foram alcançadas, porém ainda a necessidade da busca por, mas
inclusão. Desse modo as discussões sobre a inclusão escolar, avançam à medida que
está se coloca no centro das discussões das escolas e universidades. Percebemos que
são vários os desafios que ainda devem ser enfrentados, pois o acesso não garante a
inclusão, como também ter um grupo de apoio não significa necessariamente a
qualidade desse apoio escolar.
Mas que há uma preocupação, e buscas por soluções dentro do âmbito escolar.
E a universidade tem sido provocada por meio de seus alunos a se inteirar destes
processos. Dessa forma muitos alunos vêm participando da seleção do estágio
supervisionado não obrigatório, para realização de atividades relacionadas à assistência
e inclusão de pessoas com necessidades especiais nas Escolas e Unidades de Educação
Infantil, é uma prova de que as escolas têm de certa forma compartilhado suas
inquietações com a universidade
Ao realizar o estudo compreendemos que a inclusão é o elemento central para
o desenvolvimento da escola, e que é necessário a participação de todos, em um mesmo
propósito de incluir. Pois incluir é trabalhar de forma coletiva sem nenhuma separação.
O estudo vem caracterizar a inclusão como primeiro passo para uma escola
democrática. Reconhecendo que cada ser humano possui identidade e que o respeito
as diferenças se faz necessário para que aconteça a inclusão, ressaltando que a escola
tem que se adaptar ao aluno não o aluno a escola.
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Desse modo, muitos estagiários são enviados as escolas através de um pedido da
prefeitura municipal de Mossoró para contribuir com a instituição concedente na
educação desses alunos com necessidades educacionais especiais como auxiliar de sala.
O estágio aparece com um duplo papel: tanto de auxiliar os professores na atenção e
desenvolvimento de práticas inclusivas na sala de aula, quanto, também, como espaço
de formação do estudante de graduação.
Contudo é necessário que os professores da escola se socialize ao estagiário
procurando meios de incluir essas crianças, e que a universidade venha da auxilio em
sua formação. Sendo assim, há uma necessidade de a universidade se aproximar e
observar como está sendo realizado o trabalho destes alunos e como os professores da
escola estão se apropriando dos saberes que são necessários a inclusão, e caso
necessário, colaborar com esse processo.
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O ESTÁGIO DOCENTE NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR CRÍTICO REFLEXIVO E
PESQUISADOR
Eulália Raquel Gusmão de Carvalho Neto¹
Iran Barroso²

RESUMO: O Estágio Docente Supervisionado configura-se na primeira oportunidade que
o professor em formação tem para tomar contato com a escola no seu dia a dia. Tal
atividade leva o licenciando a perceber a aproximação da teoria com a prática. Assim,
o presente artigo tem como objetivo analisar a importância do estágio docente
supervisionado para a formação do professor. Para tanto toma como referência as
etapas um e dois do estágio ofertado pela Licenciatura em Geografia do Instituto Federal
de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e realizadas na Escola Estadual
Tiradentes. Essas etapas são desenvolvidas respectivamente nos quinto e sexto
semestres letivos do curso. Alicerça-se na teoria histórico crítica que considera o estágio
como um campo de conhecimento. Respalda-se na pesquisa-ação pois trata de um
trabalho participativo e colaborativo, modalidade de se fazer pesquisa onde o
pesquisador é também ator da prática, objetivando uma melhor compreensão e
evolução da atividade. Conclui que as tarefas de observar as características da escola
sob os aspectos físicos, organizacionais, do uso dos equipamentos; observar as relações
estabelecidas com a comunidade escolar e do entorno; analisar o Projeto Político
Pedagógico (PPP) da instituição; estabelecer contato com uma turma de alunos,
identificando suas principais características sob a ótica da dimensão humana, da
dimensão político social e da dimensão técnica; analisar o material didático, focando
especialmente no livro didático são atividades que desnuda aos licenciandos a
oportunidade de embrenharem-se no mudo das reflexões e da pesquisa. Revelando que
o estágio docente supervisionado é a adição da teoria à prática ou, da prática à teoria,
duas faces de uma mesma moeda, duas peças que se completam, onde uma não resiste
sem a presença da outra.
Palavras chaves: Formação do professor, Estágio docente, Ensino fundamental e
médio, Professor reflexivo, Professor pesquisador.

INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é analisar a importância do estágio docente
supervisionado para a formação do professor. Para tanto toma como referência o
estágio ofertado pela Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Natal-Central e realizadas
em uma escola estadual do estado do Rio grande do Norte.
Tomamos como ponto de partida a ideia de que o estágio docente supervisionado se
configura na primeira oportunidade que o professor em formação tem para tomar
contato com a escola no seu dia a dia e que tal atividade leva o licenciando a perceber a
aproximação da teoria com a prática.
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A nossa preocupação com a temática em questão surge no contexto da
realização das etapas um e dois do referido estágio. O estágio docente do IFRN é
regulado pela Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que o conceitua como um ato
educativo com vistas à preparação do aluno como cidadão e trabalhador, através da
aplicação do conhecimento formal adquirido, e o desenvolvimento de suas
competências, na formação do professor crítico reflexivo e pesquisador. À luz da
Organização Didática do IFRN-2012, Capítulo XII, Secção III, o estágio docente nos cursos
de licenciatura é caracterizado como prática obrigatória e, em seu parágrafo único, art.
311, expressa as razões para a obrigatoriedade.
Parágrafo único. O estágio docente é considerado uma etapa educativa
necessária para consolidar os conhecimentos da prática docente; sobretudo,
para proporcionar aos estudantes da licenciatura uma oportunidade de
reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem, o ambiente escolar e
suas relações e implicações pedagógico-administrativas, podendo investigar
os aspectos subjacentes que compõem esse panorama e interferem em sua
evolução. (IFRN, 2012, p. 69)

Não nos restam dúvidas, pois, quanto à importância da realização desse
componente curricular, uma vez que é no estágio onde se consolidam os conhecimentos
da prática docente.
Desse modo, para discutirmos o objeto por nós delimitado organizamos esse
artigo apresentando, inicialmente, o contexto teórico e metodológico da pesquisa que
deu origem ao presente artigo e que toma como referência a teoria histórico crítica que
considera o estágio como um campo de conhecimento (PIMENTA, 2013).
Posteriormente apresentamos um estudo sobre os documentos que regulam o estágio
docente no Brasil e, especificamente, no IFRN. Em seguida respaldados na pesquisaação, modalidade de se fazer pesquisa onde o pesquisador é também ator da prática,
objetivando uma melhor compreensão e evolução da atividade (PIMENTA, 2005),
apresentamos uma análise das práticas desenvolvidas nas etapas de estágio analisadas.
Nas considerações finais, busca afirmar que o estágio docente supervisionado é a adição
da teoria à prática ou, da prática à teoria, duas faces de uma mesma moeda, duas peças
que se completam, onde uma não resiste sem a presença da outra.
CONTEXTO TEÓRICO E METODOLÓGICO DA PESQUISA
Nesta seção apresentaremos os fundamentos teóricos e metodológicos da
pesquisa que deu origem ao presente artigo.
Ao analisar a formação do professor em contextos sociais de mudanças,
Perrenoud (1999), anotou que uma prática reflexiva profissional jamais é inteiramente
solitária.
Ela se apóia em conversas informais, momentos organizados de
profissionalização interativa (Gather Thurler, 1996), em práticas de feedback
metódico, de debriefing, de análise do trabalho, de reflexão sobre sua
qualidade, de avaliação do que se faz. A prática reflexiva até pode ser
solitária, mas ela passa também pelos grupos, apela para especialistas
externos, insere-se em redes, isto é, apóia-se sobre formações, oferecendo
os instrumentos ou as bases teóricas para melhor compreender os processos
em jogo e melhor compreender a si mesmo. (PERRENOUD, p. 9 1999).
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Passamos a compreender com mais propriedade o fragmento de Perrenoud
(1999) e, principalmente, o papel do Estágio docente na formação do professor quando
encontramos em Andrade (2004, p. 22 apud PIMENTA 2005, p 56) que “o Estágio deve
preparar para um trabalho coletivo, uma vez que o ensino não é um assunto individual
do professor, pois a tarefa escolar é resultado das ações coletivas dos professores e das
práticas institucionais [...]”. Ela nos aproxima um pouco mais da importância do estágio
na formação do professor quando faz a seguinte afirmação,
O estágio é um componente curricular que não se configura como uma
disciplina, mas como uma atividade. [...] na medida em que ela é propiciadora
da inserção dos alunos nas instituições escolares, para o conhecimento de
como o processo de ensino ai se dá. Mas, como vimos, esse conhecimento
não se restringe a uma unidade escolar, trata-se de tomar a unidade para
compreendê-la na totalidade. (PIMENTA, 2013)

O fragmento acima, apresenta atividade do estágio docente como um
“laboratório” do vasto campo do ensino. Trata-se de uma amostra do que se encontra
ao adentrar numa escola na condição de estudante de licenciatura.
A intencionalidade da produção do conhecimento e sua intervenção e
transformação dá à atividade docente um sentido teórico-prático, revestido de práxis,
“onde a relação teoria e práxis é teórica e prática; prática na medida em que a teoria,
como guia da ação, molda a atividade do homem [...] teórica, na medida em que essa
relação é consciente” (VÁSQUEZ, 1968, pg. 117).
Mais tarde, o mesmo Vásquez (1968, pg. 185) ensina que “toda práxis é
atividade, mas nem toda atividade é práxis”. Sobre a atividade docente como práxis,
apontamos que ela está presente na medida em que não se dissocia, na atividade
docente, prática e teoria.
Ainda na mesma linha, encontramos em Farias (2002, p. 199, apud Lucena e
Lima, 2008, p. 110) que no interior da escolar se fazem acordos, negociações e se
estabelecem regras próprias que regulamentam tanto seu funcionamento burocrático,
como as concepções, crenças e valores das pessoas que fazem seu coletivo.
Nesse mesmo sentido, não nos custa visitar o que diz Andrade (2005),
Para ser professor, é preciso vivenciar a ESCOLA, esta instituição que é o
espaço de sua prática profissional, e que se encontra povoado de praticantes
de um mesmo afazer, e mais, de um afazer que só existe como prática coletiva
– é isso que o Estágio Supervisionado permite, mas não garante. Formar um
professor é mais do que a soma de todos os créditos de um “Histórico
Escolar”, mais do que expressam as ementas das muitas disciplinas pagas
durante o curso. O todo continua a ser maior do que a soma das partes.
(ANDRADE, 2005, p. 8)

Aqui ocorre a consciência do despertar para um novo olhar: o olhar da reflexão
crítica sobre o dia a dia da escola e suas mais diversas variáveis que interferem no seu
cotidiano. E como respaldar, sob a ótica acadêmica, esse envolvimento cada vez mais
próximo? Encontramos guarida na pesquisa ação. Trata-se de um trabalho participativo
e colaborativo, com não menos importância que outros tantos, por ser uma modalidade
de se fazer pesquisa, onde o pesquisador é também ator da prática, objetivando uma
melhor compreensão e evolução da atividade.
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As dificuldades para definir pesquisa ação, residem em duas razões interligadas:
primeiro, é um processo tão natural que se apresenta, sob muitos aspectos, diferentes;
e segundo, ela se desenvolveu de maneira diferente para diferentes aplicações, apontou
Tripp (2005). Entretanto, é importante percebe-la como uma das inúmeras práticas da
investigação ação, que seguem um ciclo onde a prática e a investigação a respeito dela
se sucedem ciclicamente.
Nesse sentido, o mesmo Tripp (2005) passou a restringir o seu conceito como
sendo uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas
para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática. Nessa perspectiva,
[...] embora a pesquisa-ação tenda a ser pragmática, ela se distingue
claramente da prática e, embora seja pesquisa, também se distingue
claramente da pesquisa científica tradicional, principalmente porque a
pesquisa ação ao mesmo tempo altera o que está sendo pesquisado é
limitada pelo contexto e pela ética da prática. (Tripp, 2005, p 447)

Tratando especificamente da pesquisa na área de ensino, encontramos em
Engel, 2000:
Além de sua aplicação em ciências sociais e psicologia, a pesquisa-ação é,
hoje, amplamente aplicada também na área do ensino. Nela, desenvolveuse como resposta às necessidades de implementação da teoria educacional
na prática da sala de aula. Antes disso, a teoria e a prática não eram
percebidas como partes integrantes da vida profissional de um professor, e a
pesquisa-ação começou a ser implementada com a intenção de ajudar aos
professores na solução de seus problemas em sala de aula, envolvendo-os na
pesquisa. Por exemplo, possibilitava avaliar empiricamente o resultado de
crenças e práticas em sala de aula. Neste sentido, este tipo de pesquisa é, sem
dúvida, atrativo pelo fato de poder levar a um resultado específico imediato,
no contexto do ensino aprendizagem. (ENGEL, 2000, p182)

Assim, como podemos ver, a pesquisa-ação constitui-se uma ferramenta
importante para o professor pesquisador, especialmente por inseri-lo no senário da sala
de aula e permitir que ele, como ator, encontre melhores respostas às necessidades de
implementação da teoria educacional na prática da sala de aula.
Tripp (2005) apontou, ainda, que a pesquisa-ação é adotada principalmente
como uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores, de modo
que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o
aprendizado de seus alunos (TRIPP, 2005, p. 445).
FRANCO, apud FRANCO 2015, elenca as vantagens da pesquisa ação para os
professores e as habilidades que desenvolverão ao adotá-la:
• elaborar novas hipóteses para realizar novas práticas; • conviver
criativamente na divergência; • encontrar novas respostas para desafios que
passa a perceber; • reconhecer e utilizar as teorias implícitas de sua prática,
renová-las, adequá-las; • reinterpretar as hipóteses iniciais; • buscar
articulações entre fins e meios educacionais; • perceber-se capaz de retirar
do coletivo as fontes de aperfeiçoamento pessoal; • aprender a compreender
a relação dialética entre sujeito e objeto; teoria e prática; • perseguir atitudes
contextualizadoras, problematizadoras e estabelecer articulações entre o
fato e a totalidade; • reafirmar que a transformação é o princípio do
desenvolvimento; adquirindo a capacidade de criar novas visões, de entender
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os problemas de outras formas, para além de seu repertório atual; • descobrir
o significado concreto nas situações conflitivas e complexas, permitindo ver
que a prática é um processo investigativo, de experimentar com as situações
de forma a buscar novas e mais adequadas compreensões. (FRANCO, 2015,
p.500)

Temos consciência que a discussão a respeito da aplicabilidade da pesquisa ação
na sala de aula não se encerra aqui, mas é incontestável o seu papel para respaldar o
estágio como campo do conhecimento.
ESTUDO SOBRE OS DOCUMENTOS QUE REGULAM O ESTÁGIO DOCENTE NO BRASIL E
NO IFRN
A realização do Estágio Docente é amparada pela Lei 11.788 – Art. 7º. Essa Lei
conceitua o estágio como um ato educativo supervisionado, com vistas à preparação do
aluno como cidadão e trabalhador, através da aplicação do conhecimento formal
adquirido, e o desenvolvimento de suas competências. Especialmente no que se refere
ao seu Art. 7°, expressa as obrigações das instituições de ensino, notadamente com
relação aos seus alunos e estagiários.
Art. 7o São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de
seus educandos: I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com
seu representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou
relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de
adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade
da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; II –
avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à
formação cultural e profissional do educando; III – indicar professor
orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; IV – exigir do
educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses,
de relatório das atividades; V – zelar pelo cumprimento do termo de
compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas; VI – elaborar normas complementares e
instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos; VII – comunicar à
parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de
realização de avaliações escolares ou acadêmicas. Parágrafo único. O plano
de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que se
refere o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de
compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado,
progressivamente, o desempenho do estudante. (BRASIL, 2008)

Anotamos aqui a preocupação do legislador em vincular fortemente o estágio à
proposta pedagógica, e compatibilidade horária do curso com a atividade profissional,
cabendo à instituição de ensino essa tarefa basilar para a validade do contrato.
Em seu art. 312, Organização Didática do IFRN-2012 segue normatizando o exercício do
estágio docente, apontando que ele é desenvolvido em quatro etapas e contabiliza 400
(quatrocentas) horas, distribuídas em 100 horas por período de curso. Especificamente
o Estágio Docente I é tratado no art. 313, do já mencionado documento, ao apontar o
que cabe aos estudantes em quinze incisos. Não desprezando os demais incisos, mas
apenas para efeito da formatação desse trabalho, elegemos os abaixo transcritos:
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[...] II. discutir questões de ética e comprometimento com as instituições
envolvidas como campo de estágio; III. caracterizar e observar a escola objeto
da realização do estágio; [...] VII. conhecer o projeto político-pedagógico da
escola cedente; VIII. analisar e discutir os referenciais teóricos, os parâmetros
curriculares nacionais, os parâmetros curriculares de edição complementar e
as orientações curriculares nacionais para a área específica; IX. explorar as
várias possibilidades de aplicação dos parâmetros ao longo do estágio; [...] XI.
analisar material didático de ensino disponível no mercado e em uso nas
escolas; XII. desenvolver atividades individuais e em grupo ligadas à prática
teórica e à análise de material didático; XIII. compreender a importância do
currículo e do planejamento de disciplinas e suas diretrizes; XIV. estabelecer
e elaborar estratégias para a implantação de projetos especiais na escola,
quando isso se fizer necessário [...]. (IFRN, 2012, p. 69)

Ainda que não tenhamos elencando todos os incisos, a leitura da citação acima
já demonstra a preocupação do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN) com a formação ética dos alunos, aqui, especificamente no
campo das licenciaturas, na medida em que determina como obrigação dos alunos a
necessidade de se discutir ética, analisas documentos oficiais, de se discutir referenciais
teóricos para a prática do ensino e suas aplicações no cotidiano escolar, além de apontar
para a obrigatoriedade do aluno de compreender a importância do currículo e do
planejamento de disciplinas e suas diretrizes.
Não por acaso, figuram na citação acima ações como discutir, caracterizar,
observar, conhecer, analisar, explorar, desenvolver, compreender, estabelecer e
elaborar. Elas são, no nosso entender, uma sinalização clara para que os alunos das
licenciaturas não sejam sujeitos passivos no seu processo de formação.
O art. 314 da Organização Didática do IFRN-2012, Capítulo XII, Secção III,
normatiza a realização do Estágio Docente II, naquilo que cabe ao estudante:
Art. 314. Na segunda etapa do estágio docente (Estágio Docente II), cabe ao
estudante: I. caracterizar e observar a escola e a sala de aula objeto da
realização do estágio; II. analisar obstáculos e buscar soluções para a
realização das etapas de caracterização e observação; III. preencher os
instrumentos de observação e caracterização; IV. atualizar o relatório de
estágio relativo à etapa de caracterização do campo de estágio; V. elaborar
um planejamento da regência; VI. elaborar um Plano de Estágio; e VII.
elaborar portfólio das etapas realizadas ao longo deste período. (IFRN, 2012,
p.70)

O dispositivo legal que regula a responsabilidade do aluno da licenciatura, já nos
aponta o caminho clarificado nas palavras de Lucena Lima (2008, p.198) ao refletir sobre
o estágio e a prática de ensino na formação de professores
[...]entendemos a necessidade de investigar e analisar as atividades de
Estágio/Prática de Ensino, considerando-as como um dos importantes eixos
dos cursos de formação de professores e como espaço propiciador da
reflexão. Assim, a prática reflexiva e dialogada com a teoria estaria sendo
realizada por meio da pesquisa e dos seus desdobramentos.

A citação acima trata do papel do trabalhador em educação frente à sociedade
moderna, que tem exigido dele um desempenhos cada vez mais qualificados e eficazes
para conviver com as contradições e os problemas da sociedade, dita “globalizada”, que
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se refletem na escola. Lucena Lima arremata que é no efetivo exercício do magistério
que a profissão docente é aprendida de maneira sempre renovada.
Observa-se aqui, não uma dissociação entre teoria e prática, mas o ressaltar do papel
da atividade do docente como inacabado, uma vez que a profissão do professor é
aprendida de maneira invariavelmente renovada.
ANÁLISE DAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS NAS ETAPAS DE ESTÁGIO
Apesar da fundamentação teórica ofertada nos quatro primeiros semestres do
curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), o nova causa apreensão, pois há que, antes
de mais nada, descontruir a ideia das afirmações de que teoria e prática são vias distintas
que levam à formação do docente.
Encontramos em Farias (2002, p. 110, apud, Lucena Lima 2008, p. 199), que no
interior da escolar se fazem acordos, negociações e se estabelecem regras próprias que
regulamentam tanto seu funcionamento burocrático, como as concepções, crenças e
valores das pessoas que fazem seu coletivo.
Ao final do estágio I, inquietude. Pensava-se: o que provocava esse sentimento?
Pensamos que a aproximação com o desconhecido.
Estágio docente I
No Estágio docente I tivemos os Seminários de orientação e fundamentação; o
planejamento e elaboração de relatório teórico; a caracterização e impressões sobre a
escola cedente. Para tanto, tínhamos que relatar as experiências vividas nos encontros
semanais do seminário. Estabelecer relações entre a fundamentação teórica e a prática
observada na escola cedente. Expor os aspectos e as impressões observadas durante a
realização das atividades desenvolvidas na escola campo de estágio.
Os encontros do Seminário de Orientação foram sempre pautados pelo diálogo
entre professor/alunos e alunos/alunos, bem como pela utilização de recursos
multimídia para apresentação das orientações e para exposição da fundamentação
teórica dos trabalhos, observações essas realizadas pela professora coordenadora e
orientadora de estágio, e, em momentos não raros, para socialização do andamento dos
trabalhos que estavam sendo realizados pelos grupos nas escolas cedentes.
Durante os encontros tomamos contato com os aspectos legais do estágio, com
a apresentação de artigos e de documentos oficiais com fito na fundamentação teórica
da atividade, além das orientações para o correto preenchimento dos formulários que
ao lado dos registros como fotos, por exemplo, documentam o trabalho.
Em meio as referências por nós consultadas, sobre as habilidades e aptidões
cobradas de um professor, encontramos que,
Para ser professor, é preciso vivenciar a ESCOLA, esta instituição que é o
espaço de sua prática profissional, e que se encontra povoado de praticantes
de um mesmo afazer, e mais, de um afazer que só existe como prática coletiva
– é isso que o Estágio Supervisionado permite, mas não garante. Formar um
professor é mais do que a soma de todos os créditos de um “Histórico
Escolar”, mais do que expressam as ementas das muitas disciplinas pagas
durante o curso. O todo continua a ser maior do que a soma das partes.
(ANDRADE, 2005, p.8)

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

84

A partir de então, compreendemos com mais propriedade o papel do Estágio
docente na formação do professor. Segundo PIMENTA (2004, p 56, apud ANDRADE,
2005, p. 22), “o Estágio deve preparar para um trabalho coletivo, uma vez que o ensino
não é um assunto individual do professor, pois a tarefa escolar é resultado das ações
coletivas dos professores e das práticas institucionais [...]”. Em PIMENTA (2013, p. 63)
podemos nos aproximar um pouco mais da importância do estágio na formação do
professor,
O estágio é um componente curricular que não se configura como uma
disciplina, mas como uma atividade. [...] na medida em que ela é propiciadora
da inserção dos alunos nas instituições escolares, para o conhecimento de
como o processo de ensino ai se dá. Mas, como vimos, esse conhecimento
não se restringe a uma unidade escolar, trata-se de tomar a unidade para
compreendê-la na totalidade.

Dentre as atividades desenvolvidas na escola campo de estágio realizamos a
análise Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) nas escolas. O projeto político pedagógico
é uma ação intencional e política, na forma ensinada por Veiga (2002, p. 1)
[...] o projeto político-pedagógico vai além de um simples agrupamento de
planos de ensino e de atividades diversas. O projeto não é algo que é
construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades
educacionais como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é
construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com
o processo educativo da escola. O projeto busca um rumo, uma direção. É
uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso
definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é,
também, um projeto político por estar intimamente articulado ao
compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população
majoritária. É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão
para um tipo de sociedade. Na dimensão pedagógica reside a

possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a
formação do cidadão participativo, responsável, compromissado,
crítico e criativo. Pedagógico, no sentido de definir as ações educativas
e as características necessárias às escolas de cumprirem seus
propósitos e sua intencionalidade.

Não se pode então entender os PPP como uma peça de ficção, um documento
meramente burocrático e estático. Ele deve ser vivenciado de forma dinâmica no
cotidiano escolar, tanto pelo seu caráter norteador das atividades pedagógicas, quanto
pelo seu viés político. Nesse sentido, o PPP é um documento vivenciado pela escola, e a
sua construção deve contemplar coerência ao se relacionar, especialmente, “com [...] à
organização do trabalho pedagógico da escola; ao plano de trabalho que está ligado à
organização da sala de aula e a outras atividades pedagógicas e administrativas” (VEIGA
1998, p.12).
Ao referir-se à autonomia e à participação como pressupostos dos PPP Gadotti
(1998, p. 17) reforça o meu entendimento sobre o “dinamismo” do documento.
A autonomia e a participação - pressupostos do projeto político-pedagógico
da escola - não se limitam à mera declaração de princípios consignados em
algum documento. Sua presença precisa ser sentida no conselho de escola ou
colegiado, mas também na escolha do livro didático, no planejamento do
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ensino, na organização de eventos culturais, de atividades cívicas, esportivas,
recreativas. Não basta apenas assistir reuniões.

Ainda sobre o PPP, Santiago (1996) aponta que é responsabilidade dos
envolvidos com o processo educacional da escola, demonstrar a intencionalidade e as
possibilidades de transformação que pretendem. Anota ainda dois eixos determinantes
na estruturação do Projeto adotado pela comunidade:
1) a intencionalidade política que articula a ação educativa a um projeto
histórico, definindo fins e objetivos para a educação escolar;
2) o paradigma epistêmico-conceitual que, ao definir a concepção de
conhecimento e a teoria de aprendizagem que orientarão as práticas
pedagógicas, confere coerência interna à proposta, articulando prática e
teoria. (SANTIAGO, 1996, p. 164).

Assim, os aspectos relativos à comunidade, aos aspectos administrativos,
políticos e pedagógicos da escola, devem ser contemplados em comum acordo entre
todos os componentes da equipe.
No que diz respeito a observação e a caracterização da escola e em contato com colegas
que realizaram o estágio em outras escolas, identificamos que a escola na qual
estagiamos conta com problemas e enfrenta obstáculos comuns às demais da Rede
Estadual de Ensino: a pouca autonomia administrativa e financeira observada na forma
centralizada de se adquirir a merenda dos alunos, pela secretaria estadual de Educação,
por exemplo, é uma delas, além da falta de previsão orçamentária e recursos financeiros
suficientes para a realização de pequenos reparos na estrutura física do prédio.
Especificamente por tratar-se de uma escola com mais de 40 anos, o prédio, que nunca
passou por uma reforma, carece de intervenções que propiciem à comunidade um
ambiente acolhedor e adequado às atividades escolares.
Diante do que foi por nós estudado, julgamos que o mais importante foi a
oportunidade de estabelecer relações entre a teoria vista na sala de aula e a prática,
exercida no dia a dia na escola. Encontramos uma Escola Pública que, apesar da escassez
de recursos, funciona em padrões bem melhores do que a maioria das Escolas Públicas
que ouvimos falar através de outros companheiros. Aquilo que está ao alcance da
equipe é feito com zelo e profissionalismo.
Estágio docente II
O início do segundo Estágio Docente marca a hora de entrar na sala de aula. A
preparação realizada nos encontros do Seminário de Orientação passa a clarificar as
ideias e traz alento para a compreensão daquele período de descobertas. Voltando às
inquietações, as respostas encontraram gênese ainda na releitura e na preparação para
as atividades que se avizinhavam: estabelecer contato com uma turma de alunos,
identificando suas principais características sob a ótica da dimensão humana e da
dimensão político social e, no que diz respeito dimensão técnica, analisamos os recursos
didáticos, focando especialmente o livro didático.
No tocante à dimensão humana, nenhum aluno do sexto ano, turma “A” é
repetente. Observa-se aqui, também, a exemplo do que ocorre em outros
estabelecimentos, a rotina de se separarem alunos não repetentes dos repetentes.
Ratificando o que foi observado quando da realização do Estágio Docente I, a relação da
comunidade dar-se de forma respeitosa, pensamos ser respeitosa a melhor palavra para
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definir como se dá a interação entre professores, alunos, funcionários, coordenação,
direção e colaboradores. A impressão que temos é que juntos são uma entidade, onde
cada membro tem seu papel bem definido.
A relação de ensino e aprendizagem, no nosso entendimento, está consoante
com o que preconiza o Projeto Político, quando anuncia que a comunidade, o coletivo,
deve caminhar na busca de uma educação transformadora, questionadora e
participativa.
Sob a ótica da dimensão político-social, objetivamente não nos foi possível
verificar se há alunos na sala que sejam atendidos por algum programa social.
Entretanto, alguns comportamentos que observamos quando da chegada e da saída dos
alunos da escola, como alunos que vêm em carros particulares, transportes escolares
privados, a pé; o comportamento com relação ao lanche, pois alguns, apesar de
contarem com merenda de boa qualidade oferecida pela escola, fazem opção por
comprarem seus lanches, denotam que o corpo discente, sob esse aspecto, é bastante
heterogêneo.
Como já havíamos apurado anteriormente, a escola está localizada num bairro
de classe média da capital e o seu público vem de outros bairros da cidade, como Mãe
Luíza, localizado também na região leste, e até de outro município, São Gonçalo do
Amarante, na região conurbada com Natal. Tanto um, quanto o outro, caracterizam-se
pelas más condições de moradia e de pouco acesso aos serviços e equipamentos
públicos. O primeiro registra Índice de Qualidade de Vida 0,3 (BARROSO, 2003)
No que se refere a análise do livro didático, buscamos responder aos quesitos
relacionados a seguir: 1) a linguagem utilizada pelo autor contribui para a aprendizagem
dos conceitos apresentados? 2) os exemplos apresentados no livro são suficientes para
a resolução dos exercícios propostos? 3) a apresentação gráfica do livro contribui para
a formação dos conceitos geográficos? 4) o livro possui adequação ao PPP da escola? 5)
o livro propõe e/ou apresenta leituras complementares? 6) qual a teoria pedagógica que
alicerçar o livro/coleção estudada? 7) como se estrutura o manual do professor?
Sobre a geografia sistematizada como ciência e sobre a Geografia escolar, encontramos:
A Geografia foi sistematizada enquanto ciência no século XIX, com os
alemães Humboldt e Ritter sendo considerados seus fundadores; o
primeiro era naturalista e o segundo historiador. A Geografia escolar
teve início no século XIX, porém seus primeiros professores não
tinham formação específica. E, em geral, eram viajantes, naturalistas
e historiadores. (PEREIRA, 2004, p.16)

No Brasil, apenas a partir de 1934, com implantação na Universidade de São
Paulo (USP) do primeiro Curso de Geografia de nível superior e com o funcionamento
da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), a situação começou a mudar, embora
muito lentamente.
De início a Geografia era ensinada através da descrição das ''características'' das
regiões, pautada sob uma abordagem fragmentada, especializada (o estudo do relevo,
dos tipos climáticos e das coberturas vegetais, da distribuição da população pelos meios
rural e urbano, da rede de cidades, da localização das atividades econômicas). Mas, a
partir da década de 1950, essa Geografia tradicional passou a ser questionada e cede
lugar a uma Geografia mais humana. Mais uma vez transcrevemos Pereira (2004)
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Surgem na Geografia várias correntes para explicar o espaço
geográfico. A produção acadêmica em torno da concepção de
Geografia passou por diferentes momentos, gerando reflexões
distintas acerca dos métodos, objetos e objetivos do fazer geográfico.
Na década de 1970, sob a influência das teorias marxistas, surge uma
tendência crítica à Geografia Tradicional, cujo centro de preocupação
passa a ser as relações entre a sociedade, o trabalho e a natureza na
produção do espaço geográfico. Os geógrafos passaram a buscar
explicações para o espaço produzido pelos homens que vivem em
sociedade. A busca não era apenas de descrever o espaço, mas explicálo, despertando a consciência do homem em relação ao espaço vivido
e a sua transformação. É a crítica da Geografia à Geografia Tradicional,
ao Estado e às classes sociais dominantes, propondo uma Geografia
das lutas sociais. PEREIRA (2004, p.21 e 22)

De acordo com Souza & Katuta (2001, p.41), a escola “serve antes de mais nada,
para ensinar”. Para Pontuschka (1996), o papel da escola é ensinar o aluno a pensar, a
refletir sobre sua situação de vida, sobre sua história, sobre seu espaço.
Adotando uma postura favorável à educação para a cidadania, Callai (2001, p. 136)
aponta a Geografia como uma das disciplinas fundamentais para tanto e, sobre os
conteúdos das aulas, sentencia que devem “ser trabalhados de forma que o aluno
construa a sua cidadania”.
Sobre aspectos históricos da presença do livro didático da Geografia no Brasil, Andrade
(1989, p 62) nos traz o seguinte,
Após 1930, a Geografia brasileira passa a receber influências dos
princípios da escola Lablachiana; os livros didáticos tiveram seus textos
modernizados e ilustrados com mapas, cartas e fotografias. Com o
Estado Novo, as ciências sociais tiveram sua influência diminuída e a
Geografia passou a ter um caráter ainda mais conservador do que o
habitualmente estabelecido, com os autores de livros didáticos
submetendo-se à vontade do Estado no tocante aos assuntos que
deveriam aparecer no livro didático. Na década de 1950, novos livros
didáticos de Geografia começaram a aparecer, apresentando os
fenômenos geográficos de maneira mais dinâmica. Com o populismo
dos anos 1960, houve um grande estímulo à produção de livros
didáticos que, infelizmente, retomam o processo mnemônico.

Assim, chegamos aos aspectos e aos fundamentos que norteiam a avaliação do
livro didático adotado para a turma do sexto ano da Escola Estadual campo de estágio.
Sobre a importância do material didático, especialmente o livro didático, Pereira (2004)
traduz de forma clara o papel desempenhado pelo livro didático:
Parte importante do trabalho do professor, o material didático,
especificamente o livro didático, tem representado um papel
significativo no processo de ensino-aprendizagem. Indispensável pelos
professores, não é raro encontrar professores que têm no livro
didático seu único material de trabalho ou, mesmo quando não o
fazem, também não chegam a dispensá-lo. O livro didático ainda é o
material básico, elemento central da metodologia de ensino praticada
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nas salas de aula, e minhas observações em pesquisa de campo
realizadas, evidenciaram essa realidade. Mesmo que em seu discurso
o professor reconheça a necessidade da produção de material por ele
próprio, ou até mesmo a construção, a partir de pesquisa,
conjuntamente com seus alunos, acaba por fundamentar o seu
trabalho no uso do livro didático, ponto de partida e material essencial
de trabalho dos alunos, dentro e fora da sala de aula [...] (PEREIRA,
2004, p 23)

Passamos, pois, para os requisitos que deverão, neste caso específico, nortear a
análise do livro do sexto ano da coleção “Apoema”, que para os editores, assim como
toda a coleção “Valoriza a construção do entendimento sobre a Geografia a partir da
visão de totalidade” (MAGALHÃES, et al, 2017)
A coleção faz parte do acervo da Editora Brasil, o livro do sexto ano da disciplina de
Geografia, tem com autores Cláudia Magalhães, bacharel e licenciada é uma segunda
em Ciências Sociais, Professora da rede particular e ensino; Lilian Sourient, também
bacharel e licenciada em Ciências Sociais, Professora da rede particular e ensino; Marcos
Gonçalves, licenciado em Geografia e em filosofia, com licenciatura plena em História,
Professor das redes municipal e particular de ensino; e Roseni Rudek, licenciada em
Geografia e Professora da rede particular de ensino.
O exemplar do livro analisado é uma segunda edição de 2015, está dividido
didaticamente em quatro unidades e quinze capítulos. Notamos, desde o início, que as
características e padrões apresentados no livro do sexto ano, repetem-se nos livros da
coleção destinados ao sétimo, oitavo e nono também.
A primeira unidade, denominada “Paisagens”, em seus cinco capítulos caminha
pelos conceitos de “Paisagem e Lugar”, com foco na história e na cultura presentes nas
paisagens; “Observação da Paisagem”, que tem foco na observação e a representação
da paisagem; “A Ação Humana e as Mudanças na Paisagem” tratando da paisagem e
técnica e os recursos naturais. No capítulo 4 o foco é a “Ação Humano e o
Desenvolvimento Sustentável; e, para finalizar, o Capítulo 5 nos traz “Natureza e
Mudança” um olhar para as mudanças geológicas ao longo do tempo. Segundo afirmou
Magalhães, et al (2013, p. 12), a primeira unidade “objetiva caracterizar as paisagens,
identificando elementos naturais e culturais, além de reconhecer implicações da ação
humana nos processos físicos”.
A segunda unidade é denominada “Localizando espaços”, está dividida em
quatro capítulos: Orientação, Localização no Espaço, Mapeando o Espaço; e Lendo as
referências cartográficas e aprofunda a abordagem dos conteúdos relacionados à
orientação e à localização no espaço. “Saber localizar-se na superfície terrestre é uma
tarefa importante para as sociedades” MAGALHÃES, et al (2015, p 60).
A unidade três, Litosfera e hidrosfera, é um passeio pela Biosfera, através dos
ecossistemas; o relevo terrestre; as águas do planeta: oceânicas, continentais e
subterrâneas.
A Atmosfera e as formações vegetais, trata das dinâmicas atmosféricas, dos
problemas ambientais atmosféricos, das formações vegetais e as alterações humanas,
nos capítulos treze, catorze e quinze, da unidade quatro.
Duas sessões nos chamam atenção ao percorrermos o livro: “Diversificando linguagens”
e “Geografia e cidadania”. As primeiras, nas palavras dos autores, “são atividades que
oferecem novas possibilidades de leitura, escrita e oralidade. Textos diversos [...] que
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propiciam o aprofundamento das diferentes temáticas e a reflexão”. (MAGALHÃES, et
al. 2015, p. 5).
Já “Geografia e cidadania” merece um destaque especial: reveste-se em um
convite para que o aluno externe suas opiniões e conhecimentos; configura-se numa
forma de desenvolver suas reflexões e a levá-lo a posicionar-se diante das situações que
se apresentam. Ora, desde a apresentação do livro, num texto direcionado aos alunos,
encontramos:
A Geografia é um importante caminho para desenvolver a cidadania,
fortalecer a ética e incentivar o respeito às diferenças, sejam elas culturais,
políticas ou religiosas, combatendo, assim, as desigualdades econômicas e as
injustiças sociais. (MAGALHÃES, et al. 2015, p. 3)

Observa-se que a transcrição acima reflete, traduz o compromisso dos autores e
a opção pela formação cidadã dos alunos. Tal pensamento é ratificado pelo que diz a
editora em seu sítio
O projeto valoriza a construção do saber geográfico a partir de uma visão de
totalidade, em que as relações entre sociedade e natureza se complementam,
apresentando situações para que o aluno desenvolva a capacidade de ler,
compreender e representar o mundo em que vive. Temas associados à
participação na sociedade, como pluralidade cultural, meio ambiente e
consumo, são trabalhados de forma contínua. (APOEMA, 2017)

Pensamos restar em aberto apenas o questionamento a respeito da teoria
pedagógica que lastreia a coleção estudada e a adequação do livro ao Projeto Político
Pedagógico da escola (PPP). Quando da análise do PPP da escola, apontamos que
Os objetivos da Escola [...], expressos no seu PPP, demonstram o
compromisso com a formação de cidadãos críticos e participativos (ativos na
sociedade), Entretanto, a exemplo do que ocorre quando muitas vezes referese aos alunos como clientes (como encontramos no tópico a missão da escola
do presente Projeto), o PPP também é habitado por expressões tecnicista,
acredito que em função de um período de transição no pensamento dos que
escreveram o documento, mas nada na escola contraria a opção pelos
primeiros compromissos que relatamos neste parágrafo, e tal observação
confirma-se com a Proposta Curricular do documento. (BARROSO, 2017 p20)

Apontamos aqui que o livro didático adotado pela escola é consonante com o
que contempla o PPP da Escola campo de estágio sobre os seus objetivos. Toda a coleção
está permeada por situações que incentivam a reflexão, comparações, situações que
remetem os alunos para além de suas páginas e, na medida em que centra o seu foco
na cidadania, aproxima-se da Autonomia Freiriana onde “ensinar não significa apenas
transferência de conhecimento, mas possibilita sua produção e construção. Não há
docência sem discência” (FREIRE, 1996 p 47).
A realização do Estágio Docente II é um novo olhar lançado sobre a escola. Deixa
de ser tratado apenas como a oportunidade de praticar quilo que se ensinado nas aulas.
Passa-se a encara-lo de nova forma, como um campo de conhecimento, desnuda-se a
necessidade de estar embrenhado naquele ambiente, observar e, principalmente,
refletir sobre ele, buscando na teoria um norte para a prática na escola. E, para
compreender este processo de aprendizagem, voltamos a Pimenta (2006), que sobre o
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estágio como campo do conhecimento, ensina que ele se dá na interação dos cursos de
formação com o campo social no qual se desenvolvem as práticas educativas.
Para ilustrar a fase de formação dos alunos da licenciatura no Estágio II, tomamos
emprestado o pensamento dos geógrafos Souza & Katuta (2001, p.41), para quem a
escola “serve antes de mais nada, para ensinar”, bem como o de outro não menos
importante pensador, Pontuschka (1996), que nos aponta que o papel da escola é
ensinar o aluno a pensar, a refletir sobre sua situação de vida, sobre sua história, sobre
seu espaço.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos Estágio Docente I e II a escola parece lançar um olhar diferente de antes, um
flerte, e se apresenta como um corpo onde atuam diversos fatores. Fatores não apenas
físicos, estruturais, mas principalmente de um organismo vivo onde os aspectos
humanos e sociais fornecem o oxigênio, o alimento para que ela se mantenha viva e
pulsante. Como apenas observar a rotina da escola? Não é o cotidiano da escola a
fotografia de uma paisagem, algo estanque. A escola não é estática e, para observá-la,
para analisá-la, faz-se mister vivenciar o seu dia a dia.
Vivenciá-la seguindo a orientação dada na realização dos Seminários de
Orientação de Estágio Docente que nos autoriza a avançar na direção da reflexão,
fazendo da prática uma referência para a fundamentação teórica. Aqui ocorre a
consciência do despertar para um novo olhar: o olhar da reflexão crítica sobre o dia a
dia da escola e suas mais diversas variáveis.
E como respaldar, sob a ótica acadêmica, esse envolvimento cada vez mais
próximo? A resposta nos veio quando encontramos guarida na pesquisa ação. Trata-se
de um trabalho participativo e colaborativo, onde o pesquisador é também ator da
prática, objetivando uma melhor compreensão e evolução da atividade.
Fica clara a importância de se agir sob a égide da pesquisa ação e de que o aluno
da licenciatura em seu estágio docente, há de se envolver no dia a dia da escola, há de
vivenciá-la, embrenhar-se no seu cotidiano e permitir que as suas experiências se
entranhem em seus pensamentos. Somente assim, tendo a clareza de que a teoria e
prática são faces de uma mesma moeda, se formarão as bases para a edificação de um
profissional crítico reflexivo e pesquisador.
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O ESTÁGIO SUPERVISIOADO COMO CONFIRMAÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE NO
CURSO DE LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA
Isabela Jade Martins Cunha19
Francisca Vilani de Souza20

RESUMO: O objetivo desse trabalho é perceber a prática profissional do professor de
Língua Portuguesa no período da graduação como forma de confirmar a escolha da
profissão docente. Este trabalho, inserido nas questões sobre processos pedagógicos,
reflete a cerca dos estágios supervisionados I e II do curso de Letras Língua Portuguesa.
O estudo realizou-se a partir do método de observação participante nas experiências
adquiridas em regências executadas em séries de Educação Fundamental II, da rede
Municipal de Ensino e 1ª série do Ensino Médio (EJA), da Rede Estadual de Ensino, ambas
as escolas localizadas na cidade de Mossoró-RN. Será contemplada aqui a descrição das
atividades desenvolvidas, apresentado um enquadramento da experiência adquirida no
período do andamento dos estágios. Ainda contempla a importância dessa etapa do
curso, onde o aluno recebe a oportunidade de refletir sobre a sua escolha no mercado
de trabalho. O objeto de pesquisa se relaciona diretamente à problematização em
relação ao papel assumido pelo profissional de educação, com base nas contribuições
de Marcon e Elsen (2000), Scalabrin e Molinari (2013), Pimenta (2012) Tardif (2012)
Zabalza (2014), entre outros. Os resultados encontrados no presente estudo afirmam o
quanto os estágios supervisionados I e II é preciso e decisivo, acima de tudo, pois o aluno
de graduação assume um compromisso juntamente com uma séria responsabilidade de
ser parte da educação de tantos alunos. Além disso, a interação entre estagiário e as
turmas escolhidas para exercer suas observações e regência acrescenta metodologias
iniciais para os futuros docentes.
Palavras-chave: Estágios supervisionados, Docente, Língua Portuguesa.

INTRUDUÇÃO
O estágio supervisionado em sala de aula é aderido por faculdades que possuem
cursos de licenciatura, que neste estudo nos deteremos no curso de Letras Língua
Portuguesa, tem como intuito proporcionar vivências sobre a rotina de sala de aula do
professor, aperfeiçoamento das habilidades pedagógicas, relação entre as teorias
estudadas na Universidade com a prática profissional do docente, sobretudo reflexão.
Além disso, situar o aluno de licenciatura no ambiente escolar, promovendo o convívio
com membros da equipe educacional e regimes escolares. A finalidade do estágio é, de
fato, contribuir no processo de formação dos alunos que serão futuros educadores.
19
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De acordo com Tardif (2002), o estágio supervisionado constitui uma
das etapas mais importantes na vida acadêmica dos alunos de
licenciatura e, cumprindo as exigências da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN), a partir do ano de 2006 se constitui numa
proposta de estágio supervisionado com o objetivo de oportunizar ao
aluno a observação, a pesquisa, o planejamento, a execução e a
avaliação de diferentes atividades pedagógicas; uma aproximação da
teoria acadêmica com a prática em sala de aula. Assim, o estágio
supervisionado proporciona ao licenciado o domínio de instrumentos
teóricos e práticos imprescindíveis à execução de suas funções”.
(SCALABRIN, Izabel Cristina; MOLINARI, Adriana Maria Corder. A
importância da prática do estágio supervisionado nas licenciaturas.
Revista http://revistaunar.com.br/. Ano 2013.).

A partir dos objetivos desta prática de ensino foram desenvolvidas durante
vivências no período das regências, atividades que se adequaram ao contexto das salas
de aulas observadas, conteúdos com amparo do livro didático e supervisionado por uma
supervisora de campo em cada nível de estágio, como também por uma supervisora
acadêmica. Um grande momento de formação no qual se privilegiam dois aspectos
básicos e interconectados, como diz Zabalza (2014), que é o contato com um cenário
profissional real (a prática das competências profissionais) e a função encontro
(interação em um contexto diferente do âmbito acadêmico).
METODOLOGIA
A metodologia utilizada nos dois níveis de estágio foi a observação participante.
No estágio supervisionado I, o número de 65 alunos divididos em duas turmas de 6º
anos (c e d) teve duração de 100h/a, contabilizando as três etapas: 30 horas de
observação, 30 horas de planejamento e 40 horas de regência, no período de 28 de
Agosto de 2016 a 11 de Outubro de 2016. Já no estágio supervisionado II, o número de
alunos chegou a 35, e, ao contrário da primeira experiência, o número de alunos citados
era o total de apenas uma única turma de 1ª série.
A segunda experiência totalizou, igualmente à primeira, 100h/a distribuídas em
30 horas de observação, 30 de planejamento e 40 de regência em sala de aula da escola
estadual escolhida e em sala de aula do curso de graduação, em forma de seminário,
seu período foi de 07 de Março de 2017 a 09 de Maio de 2017. Esse método de
observação participante (Marcon e Elsen, 2000, p. 638): além de constituir um
dispositivo para se obtiver informações detalhadas junto aos informantes, também é
um conjunto de comportamentos no qual o observador é envolvido. Seu objetivo é o de
obter dados sobre o fenômeno em estudo, através de contatos diretos, em situações
específicas, nas quais as distorções resultantes do fato de o pesquisador ser um
elemento estranho são reduzidas ao mínimo.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
Relatadas brevemente a proposta do estágio supervisionado e as atividades
realizadas durante as experiências adquiridas nos estágios do curso de Letras Língua
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Portuguesa, resta tecermos aqui o processo de como a experiência da prática docente
foi vivenciada no estágio supervisionado I, através de seus trabalhos aplicados em sala,
como algumas atividades desenvolvidas com seus alunos. Fizemos o recorte de alguns
exercícios elaborados e executados em sala de aula com alunos dos 6° anos durante o
período de regência.
Das atividades selecionadas, pudemos reconhecer o trabalho com a leitura, onde
se fez presente através da lida do conto “O Patinho feio” e a releitura “O retorno do
Patinho feio”. Junto com os contos, os alunos executaram atividades de prática de
leitura, como dinâmica com questionários e mímicas sobre livros já lidos pelos próprios
alunos, como uma forma satisfatória de abordar a questão em sala de aula.
Por fim, o texto “Conversa de mãe e filha”, de Tereza Yamashita, também foi
trabalhado de forma interacional, onde os alunos puderam dar asas à imaginação e
construir com suas palavras uma nova versão do texto trabalhado. Vejamos abaixo, as
atividades realizadas citadas acima:
Imagem atividade 01:

Imagem atividade 02:

É possível perceber também a prática de análise linguística durante as atividades
em questão como forma de se trabalhar gramática através das próprias produções
textuais dos alunos. Foi possível promover reflexões a cerca dos próprios desvios da
norma culta ao escrever seus textos.

No início dos anos 1980 e, mais precisamente, no final dos anos 1990,
as propostas curriculares para o ensino de língua no Brasil tem se
organizado em torno dos eixos didáticos "Leitura", "Oralidade",
"Produção de textos escritos" e "Análise Linguística". Para Geraldi
(2003a), a análise linguística seria, então, ao lado da leitura e da
produção de textos, a unidade de ensino em que se analisam os
recursos expressivos da língua, considerada esta como uma produção
discursiva. Assim, o trabalho com a análise e reflexão da língua
constitui-se como uma prática fundamental para que os alunos
aprendam a Língua Portuguesa refletindo sobre seus diversos usos.”
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(SOUSA, Sirlene. Ensino de Análise Linguística: O que é mesmo? Como
se faz? Pernambuco: Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.
Artigo. Pág. 3.).

No primeiro momento da regência, foi trabalhada a leitura, a interpretação e a
produção de texto. Já no segundo momento, que iniciou o 4° bimestre foi trabalhado os
seguintes conteúdos gramaticais: o uso dos adjetivos e locuções adjetivas, incluindo
questões sobre adjetivos pátrios e adjetivos que caracterizam pessoas. A estagiária
colaboradora do estudo trabalhou com o auxílio do livro didático, como também com o
gênero paródia. Vejamos abaixo as atividades trabalhadas:

Imagem atividade 03:

Imagem atividade 04:

Atividade 05:
Nosso adjetivo
Música parodiada: Nosso amor, de MC Pedrinho
Queria estar navegando
E te contando
E te falando
o que estou estudando
O assunto é adjetivo
muda o substantivo
O conhecimento pelo ar
vai se espalhando
Se eu digo HOMEM BOM
o homem é substantivo o bom
é o adjetivo que está qualificando
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Não conheci o composto
Nem conhecia o derivado
E hoje conheci os dois
Mais os adjetivos pátrios
Tem também os primitivos
E o simples pra formar
com apenas um radical
dele eu já posso falar
Estudar me faz feliz
E me faz delirar
Em um mundo diferente
Eu posso me imaginar!
O Português está com você
Quando mais precisar
Querendo ou não querendo
com ele pode contar
Duvide da luz dos astros
Que o sol tenha calor
Dúvida até da verdade
Mas confie nos estudos, ooh!
Mas confie nos estudos, ooh!
Mas confie nos estudos, ooh!
No adjetivo
Eu estou viajando
Contando os segundos
Que a aula está acabando
A atividade do gênero paródia pôde ser desenvolvida através da fase de
observação, mostrando a importância de todas as fases do processo de estágio. No
decorrer da observação, a estagiária conseguiu identificar o gosto musical dos alunos.
Por tratar-se de pré-adolescentes, por unanimidade a turma apontou como cantor
favorito o MC Pedrinho, um garoto pré-adolescente que compõe e interpreta músicas
românticas em ritmo de funk melody21. A atividade foi pensada com o intuito dos alunos
fixarem o conteúdo com mais facilidade. Com o êxito adquirido, os alunos se
empolgaram e logo aprenderam a letra parodiada, consequentemente aprendendo o
conteúdo nela exposto.
A EXPERIÊNCIA DE TRABALHAR COM PROJETO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
As atividades realizadas durante o estágio supervisionado II se resumiram nos
seguintes conteúdos: Gêneros textuais, Gêneros literários, Tipologia textual, Produção
Textual e Literatura (Da lírica à Moderna). Como metodologia para tais aulas foram
21
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utilizas o método de aulas expositivas. Mas, abriremos em questão um ponto bastante
importante durante o período de estágio, que é a forma de se trabalhar com projeto.
Segundo Vasconcellos (1995) o projeto é um instrumento teórico-metodológico
que visa ajudar a enfrentar desafios do cotidiano, só que de uma forma refletida,
consciente, sistematizada, científica e, o que é essencial, participativa. É uma
metodologia de trabalho que possibilita resinificar a ação de todos os envolvidos. O
Projeto desenvolvido pela estagiária foi denominado regência/reforço. Surgiu a partir
do momento em que a greve do Estado ocorreu e afetou o prazo de conclusão do
estágio. Para que fosse possível cumprir a carga horária no prazo, antes da conclusão do
semestre, foi criado o projeto em questão, também com o intuito de melhorar,
reforçando os conhecimentos dos alunos da 1ª série única através de aulas extras de
reforço.
Inicialmente, a regência/reforço contava com 1 hora antes do horário inicial das
aulas, onde grande parte se dava na hora do intervalo/merenda, que ocorre também
anteriormente ao horário do início das aulas. Com a boa experiência da primeira
semana, coordenação, professor/supervisor de campo de estágio e estagiária
expandiram o projeto para 2 horas, assim, haveria um melhor desenvolvimento,
podendo ser criada uma caixa de atividades, onde os alunos poderiam deixar dúvidas e
exercícios extras para serem corrigidos durante o horário da regência/reforço, além de
orientações.
Participaram do projeto os alunos interessados, não sendo uma obrigação.
Houve colaboração de outros professores para que os dias e os horários das aulas de
Língua Portuguesa fossem trocados. Para Pimenta (2011) a definição dos projetos a ser
realizados nos estágios partirá, inicialmente, das características e dos objetivos e
finalidades do curso de formação, da disciplina de prática de ensino ou estágio
supervisionado. Partirá também, no qual consideramos o mais relevante, dos interesses
e necessidades, da relação inicial que os estagiários estabelecerem com a escola. Todo
esse movimento é que constituirá o caldo inicial para a elaboração de um projeto. Com
nessa contribuição, classificaremos agora o projeto desenvolvido, que foi de caráter
pedagógico, por tratar-se do envolvimento com alunos, práticas pedagógicas,
metodologias de ensino e aprendizagem e principalmente reforço escolar.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
As atividades realizadas em salas de aula, assim como o projeto, tiveram como
objetivo melhorar a escrita dos alunos, fazendo com que reconheçam os erros comuns
de pontuação e ortografia, tornando os alunos mais criativos, reflexivos e críticos
através da leitura. Acima de tudo, tornar os alunos mais ricos em conhecimento e
reconhecerem a valorização da prática de estudar além das aulas dentro de sala de aula,
no caso do projeto. Também objetivou fazer com que os alunos aprendessem de forma
qualitativa e significativa os conteúdos de Língua Portuguesa. Todas as atividades
elaboradas pela estagiária colaboradora proporcionaram dedicação e aprendizagem no
período de planejamento, mais um ponto essencial das práticas docentes.
Diante das discussões é possível afirmar o quanto os estágios supervisionados I
e II é preciso e decisivo, acima de tudo, pois o aluno de graduação assume um
compromisso juntamente com uma séria responsabilidade de ser parte da educação de
tantos alunos e consequentemente de ter contribuído para a formação de alguém.
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Com isso, cabe ao aluno decidir concluir o curso e exercer o papel de educador.
Além disso, a interação entre estagiário e as turmas escolhidas para exercer suas
observações e regência acrescenta metodologias iniciais para o mesmo. Como nos diz
Zabalza (2014) o estágio exige que o estudante ponha em prática todos os seus recursos,
tanto o que sabe quanto o que realmente é. A máscara e o personagem que pode
manter durante as atividades acadêmicas desaparecem ao enfrentar uma situação de
trabalho real.
CONCLUSÃO
O estágio enquanto confirmação da profissão docente no curso de Letras Língua
Portuguesa nos serviu para o desenvolvimento da pesquisa e também nos possibilitou
refletirmos os objetivos da proposta dos estágios, onde conseguimos estabelecer uma
relação entre os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso com a prática em
sala de aula na educação básica e educação de nível ensino médio, por tratar-se do
estágio supervisionado I e II.
Entre as vivências, na prática, foi possível destacar os benefícios das atividades
trabalhadas enquanto a experiência nos colocava como profissionais da educação. Em
meio às dificuldades enfrentadas na educação/sala de aula durante o tempo dos
estágios, como a falta de um espaço mais amplo e o desinteresse de alguns alunos que
prejudicam o desempenho de outros mais focados, é possível afirmar que o estágio
supervisionado é de fato uma experiência enriquecedora, onde é possível atingir com
êxito a prática e a reflexão sobre a profissão docente e toda a prática de ensino.
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA:
Teorias e Reflexões
Eloiza Lima e Souza Diniz22

RESUMO: O estágio supervisionado é uma etapa no processo de formação dos
profissionais da educação, sendo, por isso, componente curricular dos cursos de
licenciaturas, com o objetivo de propor, à formação professor-aprendiz, as primeiras
experiências didático-pedagógicas. O presente artigo, tem como objetivo fazer uma
reflexão teórica sobre a importância desse componente curricular durante a formação
do professor de Geografia. Realizada no contexto de uma análise bibliográfica sobre o
estágio supervisionado a partir ideias de alguns autores tanto da Educação como
Geografia. O texto pretende compreender os movimentos do estágio e sua composição
durante a formação do professor de Geografia.
Palavras-Chave: Estágio, Formação de professor, Geografia

INTRODUÇÃO
O Estágio curricular supervisionado consiste em um processo de formação dos
profissionais da educação em que são fomentadas possibilidades práticas e
conhecimentos teóricos que se completam durante a formação profissional do
educador. Este componente curricular estágio supervisionado constitui-se de atividades
de conhecimento social, profissional e cultural de maneira que essa relação entre a
teoria e a prática possa ser trabalhada de forma integrada.
Podemos considerar esse momento da formação do professor como eixo central,
pois é através dessa experiência que o professor- aprendiz tem a possibilidade de
construir sua identidade como professor. A partir dessa lógica surgi alguns
questionamentos acerca dessa temática quando e como estágio supervisionado foi
criado? Para que estagiar? Quais são os benefícios desse momento da vida do professor
em formação a luz de alguns autores da educação e do ensino de Geografia.
Desse modo o texto propõe uma reflexão acerca da importância do estágio
supervisionado a partir das ideias de autores do ensino de Geografia e da educação
através de revisão bibliográfica e tem como principal objetivo contribuir com as
discussões teóricas acerca desse tema.
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O Estágio curricular supervisionado consiste em um processo de formação dos
profissionais da educação em que são fomentadas possibilidades práticas e
conhecimentos teóricos que se completam durante a formação profissional do
educador. Este componente curricular estágio supervisionado constitui-se de atividades
de conhecimento social, profissional e cultural de maneira que essa relação entre a
22
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teoria e a prática possa ser trabalhada de forma integrada.
Pimenta (2011) fala dessa preocupação com os estágios e a forma como é
conduzida durante a formação inicial até a chegada da sua atuação nas escolas, os
estágios devido a herança tecnicista que sempre foi identificada como a parte prática
dos cursos de formação de profissionais, em contraposição à teoria.
É sabido que esse processo de tendências educacionais no Brasil é bastante
antiga alguns pesquisadores relatam desde o período imperial a implementação das
Escolas Normais até a segunda metade do século XX. Após a implementação das “Escolas
Normais” foram realizadas diversas alterações legislativas durante os séculos seguintes
formulando novas diretrizes para tal formação didático – pedagógica do profissional da
Educação.
Os anos subsequentes delinearam diversas mudanças na legislação da educação
básica e superior para as escolas precursoras de cursos de formação de professores,
sobretudo nas décadas de 40 e mudanças mais enfáticas durante a década de 80, e o
componente curricular estágio supervisionado presente na grade curricular dos cursos
superiores de formação de professores. Nesta mesma década foi estabelecido o Decreto
no 87.497, de 18 de agosto de 1982, que regulamenta a Lei nº 6.494, de 07 de dezembro
de 1977, dispõe sobre o estágio de estudantes de estabelecimentos de ensino superior
e de ensino médio regular (antigo 2º grau) e supletivo. Segundo esse decreto, no art. 2º
Considera-se estágio curricular, para os efeitos deste Decreto, as atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante
pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo
realizada na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito
público ou privado, sob responsabilidade e coordenação da instituição de
ensino.

Durante muito tempo universidades de quase todo Brasil, era regido pelo
modelo 3 + 1, implantado na década de 60, três anos de formação técnica centrada no
aprofundamento do conhecimento de conteúdo específico e de metodologia e,
posteriormente, mais um ano de disciplinas pedagógicas de formação específica para
professores; incluindo as práticas de ensino e o estágio supervisionado.
Com o processo de desenvolvimento a quebra de alguns paradigmas na
sociedade e na educação, sobretudo modelo tradicional houve algumas mudanças que
vem sendo substituído por uma alternativa fomentada pela nova legislação que torna
mais moderna e eficaz do ponto de vista de preparação didático- pedagógico.
Como é previsto na Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, no art 1º
nos parágrafos I e II os cursos passariam a ter uma maior consistência em divisão de
carga horária durante a preparação dos discente e por consequência maior preparação
para atuação do período de estágio como definido a seguir:
Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação
Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será
efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e
oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos
dos seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes
comuns:
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular,
vivenciadas ao longo do curso;
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II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do
início da segunda metade do curso;

Assim as universidades em sua maioria trataram de reformular seus
currículos obedecendo as leis e de modo bastante inovador os cursos passaram a
executar o modelo de inserção de trabalhar os elementos teóricos e práticos um pouco
mais conjunta menos segregada. A valorização na distribuição das disciplinas
pedagógicas, outras a partir de projetos interdisciplinares, mas cumprindo 405 horas e
para os alunos que já exerçam atividade docente regular na educação básica podem ter
redução dessa carga horária, até o máximo de 200 horas na educação básica nos níveis
fundamental e médio já nos últimos anos do curso.
Todas essas mudanças foram bastante importantes para a nova configuração das
licenciaturas e para formação do professor, mas como a educação ou melhor o processo
de formar pessoas é algo bastante delicado, podemos dizer que ainda existem várias
lacunas no aspecto formativo do professor. O estágio nessa perspectiva passou a ter
caráter formador e constituído no espaço/tempo a despeito da constituição
profissionalizante docente, os cursos de licenciaturas preparam seus alunos para serem
professores, mas também é preciso prepará-los para enfrentar o cotidiano escolar,
entender sujeitos, o contexto na escola no espaço geográfico, sobretudo na licenciatura
em Geografia em que o aluno precisa fazer uso dos conhecimentos específicos
mesclando com a sua formação didático-pedagógica, pois o mesmo colocará em prática
durante o seu período de estágio e docência todo seu conhecimento adquirido e trocar
conhecimentos práticos durante esse processo.
No âmbito do contexto educacional a importância das teorias da educação por
exemplo na articulação do saber - fazer na formação docente é essencial para
compreender tais processos segundo CASTELLAR (2010) define integrar as bases
teóricas com a prática cotidiana e, dessa maneira, os docentes teriam uma dimensão
maior do significado dos saberes específicos e das práticas sociais. São a partir dessas
questões alinhadas a ausência ou ineficiências de conhecimentos como tal durante sua
formação, ou a importância dada pelo aluno as tais, que o estagiário se frustra,
decepciona ou se identifica.
Para Sacristán (1991, p.94) o estágio pode ser entendido como sendo “a
afirmação do que é específico na ação docente, isto é, o conjunto de comportamentos,
conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidades do
professor”. Um momento de muita reflexão, planejamento e construção do profissional
docente, por essa razão é tão importante no processo de formação do professor e
durante este percurso que o professor –aprendiz se desvincule das ideias particulares,
no caso da Geografia, e passará a entender a importância da formação integrada
conhecimentos específicos + conhecimentos pedagógicos, ou melhor, de compreender
os saberes construídos ao longo da sua formação.
PIMENTA ( 2014, p.30) por sua vez , destaca que estagiário aproxima-se então
do professor em ação, que sustenta sua atuação a partir de processo de construção/
reconstrução das respostas práticas (saberes profissionais) frente às questões que se
representam na sala de aula, na escola, na relação com demais profissionais, com os
pais, com a sociedade, enfim, e que se traduzem na reconfiguração do modo de ser
professor e estar na profissão.
Nesse sentido comungo de Tardif e Lessard ( 2011) quando valoriza a questão
do professor compreender o significado do trabalho docente frente as sociedade,
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sobretudo, a sociedade moderna e também como saberes social ou plural constituídos
e conhecidos ao longo dessa formação. O estágio é um momento relevante durante
formação não só para compreender tais processos, mas também para resignifica-los.
É nesse espaço (escola, sala de aula, sala dos professores) e tempo (os quatro
estágios, a duração das aulas, os dias de experiências) que o estagiário talvez
compreenda o significado do trabalho docente como uma forma particular de trabalho
sobre o humano, aquele que trabalha em cima de uma matéria humana do sujeito como
um elemento rico, uma atividade em que o trabalhador se dedica ao seu objeto de
trabalho. Embora o sujeito / aluno seja de extrema importância, mas o professor é o
agente principal nesse processo pedagógico, sobretudo na perspectiva da interação com
alunos e outros atores escolares, ou seja, seu papel social nessa construção.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA
As conquistas ocorridas no âmbito da educação e a nova composição curricular
com a inserção de disciplinas pedagógicas e a presença do estágio supervisionado a
partir da segunda metade do curso como já citado de forma bastante detalhada acima.
Porém é importante frisar que apesar dessas mudanças existem muitas questões
precisam ser trabalhada nesse processo educacional. Em relação à formação docente
compartilho com as colocações de Cavalcanti (2012, p.104) no sentido de que esta visa:
... Sem dúvida, essa estrutura é a mais adequada a uma integração entre a
teoria e a prática, tão importante para a formação profissional, como vem
sendo destacado. No entanto mudar a estrutura dos cursos de licenciatura é
uma condição necessária para levar a cabo uma nova concepção de formação,
mas não é suficiente.

Nesse entendimento, o que torna mais significativo é a alteração das práticas de
formação, durante quase toda a formação do discente existe uma preocupação com as
disciplinas que muitos chamam de corpus essencial, ou espinha dorsal do curso que são
os conhecimentos específicos. A partir delas é possível trabalhar a relação de conteúdo
do objeto de estudo da Geografia o espaço e a relação sociedade e natureza e sua função
social, papel da Geografia escolar. Todavia os conhecimentos pedagógicos permitem a
compreensão da instituição escolar e os sujeitos que nela se relacionam.
O fato é que muitos discentes durante o curso de graduação licenciatura em
Geografia se afeiçoa a disciplinas de área de estudo específica e sentindo adquiri certa
aversão as disciplinas pedagógicas e acaba esquecendo o principal objetivo do curso de
sua escolha ser professor. Outra questão que tem sido pertinente nos cursos de
licenciatura em Geografia a inserção do Programa de Institucional de bolsa de Iniciação
à Docência (PIBIB) nas universidades nos cursos de licenciatura abrindo um leque de
oportunidade para os estudantes em sua formação Inicial poderem aproximar-se da sua
futura profissão vivenciando práticas nas escolas, pesquisa sobre ensino, aguçando sua
criatividade e compromisso com a sua formação.
Além desses projetos temos um dos pontos mais importante da prática em
Geografia o componente curricular objeto dessa extensa reflexão, o estágio
supervisionado de obrigatoriedade para conclusão do curso, para além de outros
conhecimentos é nesse momento que o aluno ganhará experiência e identificará novas
e variadas estratégias para solucionar problemas que muitas vezes nem ele imaginava
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encontrar na sua área profissional. Ele passará a desenvolver mais raciocínio,
capacidade, e o espírito criativo de acordo com seu perfil e sua bagagem com aprendido
durante seu percurso como estudante. Ainda por Cavalcanti (2012, p.105) afirma que:
As práticas profissionais e o estágio podem ganham outra dimensão, podem
ser eixos articulares da formação inicial e da relação entre essa formação e o
exercício profissional. O estágio curricular deve ter, nessa formação, o caráter
de campo formativo estruturado em parcerias entre as instituições
envolvidas, com eixo na pesquisa ou em projetos de intervenção na realidade
educativa, para além de atividades de vivência na escola, de observação e
regência de aulas.

A luz dessa afirmação de Cavalcanti traz à tona o objetivo deste trabalho de
refletir como base nos autores o significado do estágio supervisionado tendo como
fundamento a formação do professor, experiências na escola durante esse processo.
Afinal a escola parafraseando Cavalcanti (2006) É um espaço de formação, não só dos
alunos, mas essencialmente dos professores. E é nesse espaço formativo que são
proporcionados conhecimentos e informações, induzindo, e orientando
comportamentos das pessoas que ali estão no cotidiano, ela é de fato um espaço no
qual a formação mais sistematizada pode ocorrer.
A escola não poder ser um espaço para o estagiário de cumprimento de carga
horária, levantamento documental, sobretudo para o professor de Geografia que tem
como principal objeto de estudo o espaço e a partir dele suas categorias de análise onde
o homem será o principal a agente transformador o que me faz concordar
completamente SOUZA apud DAYREL (2013, p.113):
A escola deve ser concebida como espaço sociocultural. Um espaço que
expressa diferentes culturas entre alunos, professores e servidores; um
espaço que expressa experiências culturais de diversos lugares onde vivem os
sujeitos escolares; um espaço que dinamiza a cada dia, apesar de expressar
rotinas próprias. A percepção da complexidade escolar por parte do
estagiário permite o estabelecimento de uma estreita relação desse espaço
com as aulas de Geografia.

Cabe salientar que essa função não será apenas do professor em formação
(estagiário), mas sim do professor regente que precisa se reinventar profissionalmente
mesmo diante dos problemas estruturais e políticos que a educação brasileira oferece.
Nessa direção, estão os sujeitos presentes na escola e nas instituições de ensino
superior uma vez que a formação inicial e continuada desses sujeitos nesse caso passa
por essa dimensão do Estágio Supervisionado, é nesse momento que tanto o aluno
estagiário passa por uma reflexão ou autoformação de reaprender a pensar sobre suas
práticas e seu papel nesse período de formação cumprindo com as diretrizes e
responsabilidades dada pela Educação e a Geografia no percurso deste processo como
apresenta SOUZA( 2013, p.103).
O Fato é que o estágio tem sido implementado recorrentemente pelas
relações pessoais que se estabelecem entre o professor da universidade e o
professor da escola. É necessária uma carga horária para que o professor
possa desenvolver diversas atividades inerentes à supervisão do estágio,
destacando: discutir com os estagiários sobre as atividades essenciais à
formação profissional tanto dos alunos quanto dele próprio no interior da
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escola e da sala de aula; integrar os diversos níveis do planejamento das
atividades de estágio a serem desenvolvidas tanto na escola como na
universidade; estabelecer vínculos de cooperação em atividades em que o
professor da escola, professor da universidade e estagiários pensem
colaborativamente as superações dos problemas relativos às práticas
escolares.

Somam-se as concepções dos autores sobre o Estágio Supervisionado em
Geografia fomentando novos rumos para as práticas educacionais e a formação do
professor as ideias acerca das interações entre a escola, universidade o aluno estagiário
e professores regentes para compreender esse processo tão particular no universo da
construção do professor, o Estágio supervisionado, momento de reformulações,
ressignificações no âmbito da formação profissional do professor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No ensino de Geografia essa temática tem se destacado, pois refletir sobre o
Estágio e suas diversas concepções é compreender o cuidado com a formação do
professor. O estágio é sim o primeiro passo na formação do profissional da educação,
como vimos é o eixo central de construção indenitária do professor sendo esse
momento realizado com responsabilidade, cuidado, que por sua vez, não finda na
conclusão do curso de licenciatura em Geografia. Deve - se sim pensar na
responsabilidade de uma formação contínua especialmente no âmbito da universidade
com projetos para além dos muros da academia, mais diálogo entre a escola, professor
e a universidade.
Por meio das reflexões dos autores empreendidas acerca desta temática se
articula entre as principais preocupações do estágio: Os conhecimentos pedagógicos
adquiridos pelo professor durante sua formação, saberes aprendidos durante sua
experiência período e de regência, e por fim as resignificações acerca dos conteúdos
específicos, entre esses eixos o estágio realizado de maneira significativa conduz ao
profissional a uma identidade própria e ao empoderamento interface a baixa
autoestima do ser professor no contexto da educação brasileira.
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA: Entre a Teoria e a Prática
Veroneide Maria de Oliveira23

RESUMO: O estágio compreende uma disciplina indispensável em todo e qualquer curso
de formação, é o momento de aproximação do aluno com o seu futuro local de atuação
profissional. E na licenciatura não ocorre de maneira diferente essa é a etapa de
vivenciar uma nova e rica experiência formativa. Neste aspecto, o seguinte trabalho se
propõe a apresentar uma síntese de vivência na disciplina Orientação e Estágio
Supervisionado em Geografia III, disciplina obrigatória do sétimo período no currículo
acadêmico do curso de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte UERN. Etapa esta, direcionada para a experiência professoral no Ensino médio. Estágio
que se deu na Escola Estadual Professor José de Freitas Nobre, Mossoró-RN,
especificamente na turma do 1º Ano “C” do Ensino Médio, turno Vespertino. A
metodologia do trabalho baseou-se em uma breve reflexão teórico-bibliográfica sobre
a importância do Estágio Supervisionado no processo de formação docente, diagnóstico
prévio do ambiente escolar, feito através de observações e de entrevista com os
gestores da Escola, análise do perfil do aluno do ensino médio, possível por meio da
aplicação de questionários com os mesmos, e em seguida fazemos uma síntese das
etapas que compreenderam a experiência de estágio supervisionado em Geografia III.
Em meio as suas contribuições na formação docente consideramos ser o estágio uma
disciplina fundamental nos cursos de licenciatura e por isso deve ser bem trabalhada
nas universidades e vista com seriedade por todos que integram este processo.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado, Formação Docente, Teoria e Prática

INTRODUÇÃO
O estágio supervisionado é de fundamental importância no processo de
formação docente, pois visa oportunizar ao aluno da licenciatura a integração entre
teoria e prática, constitui-se em uma capacitação que possibilita ao discente vivenciar o
aprendido dentro das instituições de educação superior.
De acordo com Pimenta e Lima (2012, p. 45) o estágio é uma “teoria
instrumentalizadora”, é “atividade teórica de reconhecimento”. As autoras ainda
baseando-se no pensamento de Pimenta e Gonçalves (1990), “consideram que a
finalidade do estágio é proporcionar ao aluno uma aproximação com a realidade na qual
atuará” (PIMENTA e LIMA, 2012, p. 45).
As autoras ainda referindo-se ao estágio nos cursos de formação de professores,
apontam: “compete possibilitar que os futuros professores compreendam a
complexidade das práticas institucionais e das ações aí praticadas por seus profissionais
como alternativa no preparo para sua inserção profissional” (PIMENTA e LIMA 2012, p.
43).
23

Graduanda em Geografia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN.
Email: veroneideoliveira@hotmail.com

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

109

Portanto, este é um momento de vivência de novas experiências pelo estudante,
inserindo-o naquele que será seu futuro local de trabalho, por isso, o discente deve
aproveitar essa experiência para apropriar-se de novas e relevantes práticas que possam
lhe permitir o aprimoramento profissional, como também para conhecer a realidade no
ambiente escolar, bem como do sistema de ensino.
Silva (2015) em sua análise sobre o estágio supervisionado no ensino de
geografia afirma:
[...] o estágio supervisionado surge como uma estratégia e
possibilidade de formação para o desenvolvimento da ação
profissional tendo como principal funcionalidade estabelecer uma real
aproximação dos sujeitos em formação com os aspectos que
compõem as práticas cotidianas e construções didático-pedagógicas
que permeiam o contexto educacional, servindo assim, como um
método circunstancial ao exercício da reflexão acerca dos desafios e
contribuições que essa prática pode proporcionar ao processo
formativo-profissional na contemporaneidade (SILVA, 2015, p. 157).

Aqui destacamos a afirmativa de Pimenta e Lima (2012), de que estágio é teoria
e prática. “O papel das teorias é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para a
análise e investigação que permitam questionar as práticas institucionalizadas e as ações
dos sujeitos, e ao mesmo tempo, colocar elas próprias em questionamento” (PIMENTA
e LIMA 2012, p. 43).
Concordando deste pensamento acreditamos que o estágio não é somente a
parte prática, é a aproximação da realidade a qual aquele futuro profissional vai
vivenciar. O estágio é um momento para o discente construir seu perfil enquanto futuro
profissional, não somente por meio da observação e imitação de modelos tradicionais,
mas sim, da criação de novos métodos de ensino por meio da análise crítica da prática
de docentes em atividade, porém para a realização dessa análise se faz necessário todo
um embasamento teórico, dotado de um saber científico de forma que não venha
tornar-se apenas mero reprodutor de métodos tradicionais já preestabelecidos.
O estágio deve ser capaz de contribuir para a formação crítica do aluno
possibilitando-lhe descobrir novas maneiras de fazer educação. Visto que não se pode
conceber uma prática docente somente baseada no ensino como imitação dos modos
tradicionais sem que se considere as mudanças ocorridas no meio social. Deve-se
atentar também para a realidade a qual o aluno encontra-se inserido.
Um outro aspecto relevante relacionado ao estágio é quando este possibilita
uma ampla formação estimulando também a pesquisa, como aponta Cavalcanti (2008,
p. 99) “O estágio curricular deve [...] ter como eixo a pesquisa ou projetos de intervenção
na realidade educativa, para além de atividades de vivência na escola, de observação e
de regência de aulas”.
Este pensamento vai de encontro com o de Castellar (2010) que ao defender a
importância da mudança na formação docente, aponta para um processo onde o
professor venha a se reconhecer como um dos principais atores da escola, e assim, a
autora afirma:
É necessário que ele entenda a importância de trabalhar com projetos
coletivos, que conheça a dimensão cultural da comunidade escolar e o
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local onde a escola está inserida, enfim, devem ser efetivadas
alterações que assegurem uma articulação entre os fundamentos
teóricos e a prática cotidiana (CASTELLAR, 2010, p. 40).

Já para André (1994, p. 291) a pesquisa nos cursos de formação de professores
se faz importante pois “1º- constitui-se num método ativo de apropriação de
conhecimentos; 2º- aproxima o professor das situações reais da escola; 3º- pode servir
de paradigma a uma pratica refletida”.
Este também é um momento de reflexão por parte do estagiário sobre como
vem sendo discutida e trabalhada a área do saber a qual está em processo de formação
dentro do ambiente escolar. Refletir também sobre sua formação, sobre como vem
sendo construída sua base profissional, quais suas possibilidades e de que forma pode
trabalhar no intuito de superar as limitações.
A seguir apresentaremos uma síntese dos resultados obtidos durante a disciplina
de estágio supervisionados em Geografia III. O texto está organizado da seguinte forma:
diagnóstico da escola campo de estágio, perfil do aluno do Ensino Médio obtidos por
meio da sistematização dos dados obtidos por meio dos formulários/questionários
aplicados com gestores da escola e com os alunos da turma de estágio respectivamente.
Logo após, os relatos da vivência do Estágio Supervisionado III; as aulas na unidade
acadêmica, síntese das observações e a experiência da regência, e por fim nossas
considerações finais.
DIAGNÓSTICO DA ESCOLA CAMPO DE ESTÁGIO
A Escola Estadual Professor José de Freitas Nobre está situada na Av. Francisco
Mota, Bairro: Costa e Silva, BR 110 na Cidade de Mossoró-RN. Atendendo dois turnos;
manhã e tarde. A escola tinha no ano letivo de 2017 (ano de realização do estágio) um
total de 456 alunos matriculados, entre ensino fundamental e ensino médio. Contando
no seu quadro de docentes com um total de 23 profissionais, destes 2 os formados em
geografia e trabalhavam a disciplina tanto no ensino fundamental quanto no ensino
médio.
Em sua equipe técnico-pedagógica, a escola conta com os seguintes
colaboradores: diretor e vice-diretor, coordenadores financeiro, professor da sala de
atendimento, supervisora, secretários, secretário geral, professores, assistente da sala
de vídeo.
Em sua estrutura física a escola possui um total de 8 salas de aula. Quanto as
condições das salas de aula, no que se refere a interferência de barulho externo são
boas (mesmo localizada próxima a uma BR o barulho não chega a interferir no
desenvolvimento das atividades da Escola), a estrutura física também é boa.
Quanto a iluminação e ventilação todas as salas necessitam de ventilação e
iluminação artificial. Sendo que quase todas as salas dispõem de ar condicionado.
A escola dispõe dos seguintes itens em sua estrutura física: área de lazer,
bebedouros, copa/refeitório/cantina, sala para professores, sala para a secretaria,
rampas, banheiros com acessibilidade/ adaptações, sala multimeios (sala de vídeo e
projeções), laboratórios de informática e ciências, arquivo, biblioteca, sala para atender
aluno, sala para direção, almoxarifado, sala apoio pedagógico, sala de reprografia,
carteiras para canhotos.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

111

Quanto aos recursos didáticos apresenta os seguintes itens: Programa vídeoescola, Computadores, Data Show, Televisor, DVD player, Retroprojetor, Micro system.
No entanto, não dispõe de Filmadora, Vídeo-cassete, Gravador de som e Episcópio.
No que se refere ao Projeto Político Pedagógico (PPP), na escola há o PPP, o
mesmo foi atualizado no ano de 2016. Participam da elaboração do mesmo o corpo
pedagógico, Professores, direção e conselhos.
O seguinte colegiado se faz presente na escola: Conselho diretor, Conselho de
Classe, Conselho gestor, conselho de pais, de alunos e de funcionários.
A escola desenvolve regularmente alguns projetos como: gincana
interdisciplinar, Fecnobre (Feira de ciência), amostra cultural e chá literário.
CONHECENDO OS ALUNOS DE ESTÁGIO
Na docência é essencial que se conheça o aluno, é necessário conhecer o perfil e
a realidade a qual o aluno encontra-se inserido. Esse processo de conhecimento de
certo, contribui para melhor realização do trabalho do professor, para melhor
estruturação e planejamento dos seus trabalhos de forma a torna-lo mais condizente
com o perfil do alunado.
No intuito de se conhecer melhor os alunos da turma de estágio realizou-se um
questionário com os mesmos. De uma turma de 32 alunos, participaram dessa atividade
25, visto que estes eram os que estavam em sala no dia da atividade.
A primeira parte do questionário teve o intuito de diagnosticar o perfil
socioeconômico dos questionados. Nesse aspecto foi abordado sexo, idade, renda
mensal da família, grau de escolaridade dos pais, em seguida abordou-se aspectos
relacionados a vida escolar.
Mais da metade da turma encontra-se composta por mulheres o que
correspondeu a 52% dos alunos, e 48% são os do sexo masculino. Os alunos apresentam
uma faixa etária entre 15 e 17 anos.
No que se refere a escolaridade dos pais, percebeu-se com a análise dos dados
que foi o ensino médio o grau de escolaridade mais expressivo tanto entre os pais
quanto entre as mães dos alunos. As mulheres (mães) foram as que mais avançaram nas
etapas de ensino, 12% corresponde ao total das mães que concluíram o ensino superior
e 62% das que concluíram o ensino médio. Dos pais somente 4% concluíram o ensino
superior e 48% concluíram o ensino médio. Alguns alunos não souberam e/ou não
quiseram responder a este item do questionário. Os dados referentes a escolaridade
dos pais dos discentes podem ser analisados no gráfico 01:
Gráfico 01: Escolaridade dos Pais dos alunos
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do questionário realizado com os
alunos, 2017.
A respeito da profissão dos pais, as respostas foram diversas, sendo pedreiro
(20%) e motorista (8%) as profissões de maior percentual entre os pais, e entre as mães
destacou-se a função de doméstica (12%), seguida pelas profissões professora e
agricultora, representando 8% cada. Porém bem mais representativo foi o número de
alunos que não responderam a esta questão. Os dados das profissões dos pais dos
alunos são apresentados no gráfico 02 a seguir:
Gráfico 02: Profissão dos pais dos alunos
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do questionário realizado com os
alunos, 2017.

A respeito da renda familiar, percebeu-se uma variação entre a renda das
famílias da pesquisa, tendo grupos que apresentam renda mensal entre 1 e 2 sálarios
mínimos (48%), sendo esta a renda mais expressiva entre as famílias dos pesquisados, e
outros embora em menor quantidade que dêtem renda mensal de até cinco sálarios ou
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mais (8%), de acordo com os dados fornecidos pelos alunos. No gráfico 03 podemos
avaliar a renda dos grupos familiares dos discentes.
Gráfico 03: Renda mensal da Família
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do questionário realizado com os
alunos, 2017.
Destas família 16% recebem auxílio do governo federal. Segundo os alunos (de
famílias beneficiadas) o auxílio é proveniente do programa Bolsa Família, porém os
valores eles não sabem informar. 44% dos alunos não responderam a este item do
questionário. E 40% afirmaram que sua família não recebe nenhum tipo de auxílio do
governo.
Quanto ao tempo que estes alunos já estudam na escola, há os que já estão na
mesma entre 3 anos a mais (40%) e também os que estão na escola há menos de 1 ano
(40%). O gráfico 04 refere-se aos dados do tempo que os alunos já estudam na escola.

Gráfico 04: Há quanto tempo estuda na escola
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do questionário realizado com os
alunos, 2017.
Sobre o porque da escolha da escola, mais da metade respondeu que a escolha
se deu pela localidade, pelo motivo de morar próximo correspondendo a 88% das
afirmativas, ainda tiveram os que disseram escolher pelo fato da escola ter bons
professores (8%) e um aluno afirma que foi obrigado a estudar na escola (Os dados sobre
a razão de escolha da escola pelos alunos pode ser visto no gráfico 05). Quanto a forma
de deslocamento de casa para a escola, 36% dos alunos afirmaram que realizam o
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trajeto a pé e em transporte familiar respectivamente, 24% o faz por meio do uso de
transporte coletivo, e um aluno (4%) disse fazer o trajeto casa/escola de bicicleta.
Gráfico 05: Razão de escolha da escola
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do questionário realizado com os
alunos, 2017.
A variação nas respostas sobre a forma de deslocamento ocorre devido as
diferentes localidades as quais moram os discentes, uma vez que a escola atende alunos
de vários bairros circunvizinhos, como mostra o gráfico 06. Sendo que 40%
correspondem aos que moram no bairro Vingt Rosado, 24% os que moram no Costa e
Silva e no bairro Pintos respectivamente, Parque Universitário, Alto da Pelonha e Alto
de São Manoel também aparecem representando 4% dos alunos cada.
Gráfico 06: Bairros onde moram os alunos
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do questionário realizado com os
alunos, 2017.
Em relação a série em estudo, 88% estavam nivelados e na idade certa para a
série, e 12% eram os repetentes.
Sobre o hábito da leitura (gráfico 07), 40% dos alunos declaram sempre lê, porém
é grande e preocupante o número dos que declararam ler somente na escola (28%) e os
que lêem somente para a realização das atividades escolares (32%), visto que a leitura
é fundametal para o aperfeiçoamento e para a boa formação do aluno em qualquer ciclo
do ensino. A falta de hábito na leitura compromete seriamente o rendimento do aluno
e durante a fase de estágio percebeu-se em grande parte dos alunos a resistência a
leitura e a busca por respostas já imediatas, prontas para os questionamentos, sem que
se exijisse uma breve reflexão sobre a temática em questão em cada momento.
Gráfico 07: Hábito de leitura dos alunos
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do questionário realizado com os
alunos, 2017.
Sobre o uso do computador; os que declararam fazer uso desta ferramenta a
utilizam principalmente para a realização de atividades escolares (47,22%), em seguida
vem o uso para jogos em rede (30,56%), e em menor número para acesso as redes
sociais 22,22%.
Em se tratando do local de acesso ao computador 68% dos alunos afirmam
utilizar está ferramenta em suas residencias, 16% afirma não fazer uso do computador,
12% disseram fazer uso de outras formas para utilizarem o computador, porém não
apontaram os locais, e somente 4% diz só ter acesso na escola.
Todos os alunos declararam realizar as atividades escolares sozinhos, sem ajuda
de familiares. Quanto ao tempo que dedicam para estudos em casa percebe-se que
grande parte dos discentes destinam pouquissimo tempo para esse exercício tão
importante na vida escolar, 44% dedicam menos de 1 hora por dia, 28% estudam 1hora
por dia em casa e 28% são os que dedicam mais de 1 hora para estudos em casa. Este é
um dado preocupante pois consideramos pouco o tempo que estes alunos dedicam a
estudos em casa e essa é uma tarefa importante para que os mesmos venham a
aperfeiçoar o aprendizado visto na sala de aula.
Querendo saber a opinião dos alunos sobre a escola, perguntou-se o que eles
achavam em relação a estrutura da mesma, 32% declaram que é regular, 24% são os
que afirmam ser boa e insuficiente respectivamente e 20% disse que precisa melhorar,
podemos observar as respostas dos discentes relacionadas a este item no gráfico 08.

Gráfico 08: Opinião sobre a estrutura da escola
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do questionário realizado com
os alunos, 2017
Sobre o que precisa melhorar os alunos citaram a estrutura, a merenda que é
ruim, - “o ambiente fede a maconha” citou uma aluna, outra citou: - “a segurança e a
limpeza da escola, melhorar a organização da secretaria”.
Questionou-se se os alunos já presenciaram violência na escola ou em seu bairro,
e qual a opinião dos mesmos sobre isto; 80% disseram ter presenciado violência na
escola. 16% diz ter presenciado violência no bairro e 4% diz não ter presenciado
violência em nenhum destes ambientes. (Gráfico 09).
Gráfico 09: Sobre já ter presenciado violência na escola ou em seu bairro
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do questionário realizado com
os alunos, 2017
As opiniões dos que já presenciaram foram: -“Acho um absurdo”, -“Não deveria
ocorrer”, -“Acho um absurdo, as coisas não se resolvem na base da violência” -“eu acho
que a violência não resolve nada, eu fico muito triste quando vejo violência”.
Sobre a violencia nas escolas (Souza, 2008, p. 119) pondera:
apesar da violência ocorrer dentro das escolas, não é gerada pela
escola em si, mas por fatores externos, como famílias desestruturadas,
narcotráfico, conflitos sociais etc. Dessa forma, se faz necessário
identificar os tipos de violência sofridos pelas crianças, para melhor
compreender seus reflexos no ambiente escolar.
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Ainda de acordo com a autora são sérios os problemas que a violência pode
ocasionar ao indivíduo “[...] a criança, além de reproduzi-la, pode reagir através de uma
mudança brusca de comportamento. Falta de atenção, baixa auto-estima, variação de
humor e agressividade [...]” (SOUZA, 2008, p. 119).
Perguntou-se também se os mesmos já presenciaram drogas nesses locais, e
mais da metade 76% disseram ter presenciado na escola, no bairro 20% presenciou e
ainda 4% disse não ter presenciado em nenhum dete locais. Como podemos analisar no
gráfico 10.
Gráfico 10: Sobre já ter presenciado drogas na escola ou em seu bairro
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do questionário realizado com
os alunos, 2017
Os que disseram já ter presenciado as drogas na escola apresentaram as
seguintes opiniões: -“acho errado”, -“literalmente uma droga”, -“falta de segurança
pública”, -“policiamento”, -“liberdade. Muitos não opinaram.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III
A Disciplina Orientação e Estágio Supervisionado em Geografia III é oferecida no
7º período do curso de licenciatura em geografia da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte - UERN, com carga horária de 150 horas. Dentre as atividades
desenvolvidas durante o estágio supervisionado III estão: aulas de modo presencial na
unidade acadêmica compreendendo um total de 45 horas/aula; 20 horas para
diagnóstico e caracterização de escola (aspectos físicos e funcionais da escola parceira,
entrevista com professor colaborador e perfil do aluno do Ensino Médio) e observação
das aulas do professor colaborador; regência (30 horas/aula), sistematização de dados
por meio de formulários/questionários (20h) e 15 horas para elaboração do registro de
atividades desenvolvidas no Estágio (relatório).
A primeira aula de estágio supervisionado em geografia III aconteceu no mês de
julho de 2017, dentro do semestre letivo 2017.1, da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte – UERN. Durante as aulas de estágio na unidade acadêmica, tivemos
encontros proveitosos nos quais discutimos baseados em estudos bibliográficos, temas
relacionados ao ensino médio, uma vez que o estágio III é voltado para essa etapa do
ensino-aprendizagem, visto que já passamos pelo estágio I e II voltados para o ensino
fundamental.
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Nas aulas abordamos diversas problemáticas tais como: as mudanças no ensino
médio no decorrer do tempo, incluindo inclusive discussões sobre a atual Reforma para
este nível de ensino proposta e em processo de implementação no atual governo, ainda
problemáticas vivenciadas na educação básica como a evasão escolar, a violência na
escola e na própria sala de aula, os motivos que levam os alunos a não concluírem o
ensino médio entre outras.
Foram discussões ricas e proveitosas que nos proporcionaram conhecer melhor
a realidade nesta fase do ensino, conhecer também através das leituras o que querem
e o que pensam os alunos do ensino médio, entender melhor este público para melhor
saber como conduzir o processo de ensino-aprendizagem, quando já na experiência da
regência. Esta etapa também nos proporcionou a troca de vivências, foi um momento
onde nós alunos de estágio pudemos expor nossas experiências na escola de estágio,
pudemos tirar dúvidas uns com os outros e também com o professor supervisor que
esteve sempre à disposição para nos orientar.
Concluímos as aulas na unidade acadêmica com a apresentação das micro-aulas,
onde cada aluno de estágio teve entre 20 e 30 minutos para apresentar uma proposta
de aula em nível e conteúdo adaptado para a turma a qual iria trabalhar na escola
parceira de estágio.
O estágio supervisionado III, realizado na Escola Estadual Professor José de
Freitas Nobre, Mossoró-RN, ocorreu de 03 de agosto de 2017 a 19 de outubro de 2017,
na turma do 1º ano “C” do Ensino Médio, no turno vespertino, turma que contava com
um número de 32 alunos matriculados no total.
No ensino médio são apenas duas aulas semanais destinadas a disciplina
geografia por turma, as aulas em minha turma de estágio ocorriam nas quintas feiras
nos últimos horários, portanto, das 15:40h ás 17:20h.
No período de 03 a 24 de agosto ocorreu o período de observação, onde pude
acompanhar as aulas ministradas pelo professor colaborador, observar sua didática e a
relação professor e aluno. Também nesse período pude observar os alunos que
compõem a turma; uma turma um pouco numerosa, formada por jovens (adolescentes),
que algumas vezes distraiam-se facilmente, algumas vezes barulhentos, mas que
geralmente mostravam interesse pelos conteúdos apresentados e participavam das
discussões.
Foi uma fase muito importante de aprendizado onde pude constatar mais que
uma relação de profissionalismo entre professor e aluno, uma relação de respeito entre
ambos, o que considero de extrema importância para o sucesso do processo de ensino
aprendizagem.
No que se refere aos recursos, metodologia e didática utilizadas nas aulas foi
possível observar que o professor utilizou-se de modelos de aula expositiva por meio de
Data Show, com auxílio de livro didático, porém também de textos informativos e
documentários. Buscando a interação dos alunos, estimulando a participação dos
mesmos nas aulas.
No intuito de cumprir com a carga horária estabelecida de observação e de dar
celeridade ao processo e priorizar a regência, observei aulas do professor colaborador
em outra turma de 1º ano do ensino médio, embora não seja o mais indicado, pois a
preferência é que se observe somente a turma na qual vai ocorrer a regência, no
entanto, esta experiência serviu para que eu pudesse conhecer uma outra realidade e
compreender que mesmo cursando a mesma série em alguns aspectos as turmas, os
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alunos se diferenciam e o professor tem que saber como agir e trabalhar com essas
diferenças.
A regência começou no dia 01 de setembro de 2017 e seguiu até o dia 19 de
outubro de 2017. Na Regência busquei acompanhar e seguir o conteúdo que estava
sendo trabalhado pelo professor colaborador de estágio, foi me dada à oportunidade de
trabalhar de forma autônoma na escolha dos recursos e métodos que melhor julgasse
se adaptar a temática. Assim, busquei realizar pesquisas bibliográficas para elaboração
das aulas, e também busquei elaborar aulas expositivas que trouxessem uma linguagem
acessível e com apoio de imagens. Buscando atrair o interesse e a participação dos
discentes.
Porém muito do que foi planejado não foi possível de ser colocado em prática
visto a necessidade e exigência de se avançar no conteúdo que vinha sendo trabalhado
para dar celeridade ao calendário e ao andamento do cronograma estabelecido que
precisa ser cumprido.
Como as aulas de geografia do 1º ano “C” aconteciam nas quintas (2 aulas),
encontrei certa dificuldade no cumprimento do estágio a contento, pois logo no mês de
setembro durante duas quintas-feiras seguidas não teve aula, na quinta 07/09 (feriado
da Independência do Brasil), e dia 14 (parada Greve Geral, em protesto a uma série de
medidas impopulares adotadas pelo governo federal). No dia 12 de outubro também
numa quinta-feira, foi feriado dia da Padroeira do Brasil; Nossa Senhora Aparecida. A
sequência de feriados e parada nas quintas-feiras comprometeu bastante o andamento
do estágio.
Mesmo diante as dificuldades mencionadas o estágio III pôde ser concretizado
e considero que de forma positiva, pois me possibilitou uma nova experiência da prática
docente que considero de grande importância para a minha formação profissional.
Os conteúdos trabalhados foram:
• A Geografia da Atmosfera;
Objetivo: apontar os aspectos da atmosfera, assim como suas camadas e dinâmicas,
além de estabelecer uma ligação entre os fenômenos atmosféricos e o clima e como
esse interfere na vida das pessoas em todos os pontos do planeta.
• Massas de ar e sua Interferência no Clima;
Objetivo: apresentar o que são massas de ar, assim como sua contribuição na formação
de diferentes climas no planeta, busquei apontar os tipos de massas de ar e suas
características e apontar para as principais massas de ar que agem no território
brasileiro, destacando-se a importância de se conhecer o comportamento do clima.
Para tanto utilizei-me da seguinte metodologia: Aula expositiva com uso de Data
Show, e apresentação de imagens relacionadas ao conteúdo, sempre buscando a
interação e a participação dos alunos. Considerando os conhecimentos prévios dos
mesmos sobre as temáticas. Utilizando o livro didático como apoio e a pesquisa em
outras fontes: livros, sites, artigos, sobre o conteúdo. A pesquisa em outros meios de
informações que não fosse somente o livro didático foi de extrema importância para a
realização das minhas atividades em sala de aula.
Durante o estágio supervisionado III foi possível observar que a Escola Estadual
Professor José de Freitas Nobre é uma instituição que acredita nas potencialidades de
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seus alunos e que busca contribuir para a formação de seres pensantes, críticos e
atuantes na sociedade.
Algo que me chamou bastante a atenção de forma positiva foi o fato de a escola
estar sempre aberta a novos projetos, como o Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID), além de sempre estar com as portas abertas aos estagiários
que tiverem interesse em realizar suas práticas na escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estágio é uma forma de inclusão dos estudantes universitários à realidade a
qual atuará e em meio as suas contribuições na formação docente consideramos ser
está disciplina fundamental nos cursos de licenciatura e por isso deve ser bem
trabalhada nas universidades e vista com seriedade por todos que integram este
processo.
Este é um momento de aprender com a prática de profissionais que já atuam, de
conhecer novos métodos, de avaliar tanto o que se observa, quanto as suas próprias
práticas, de trocar experiências, poder ensinar e ao mesmo tempo aprender com os
alunos, de conhecer a realidade da profissão que se quer seguir, e isso é importante para
a construção da identidade profissional. Além de conhecer de fato toda a questão que
envolve o processo de ensino/aprendizagem.
Nesta vivência pude perceber quão importante é a missão do professor em seu
papel de mediador do saber e principalmente qual tamanha é sua responsabilidade em
formar e capacitar os seres para serem críticos e atuantes na sociedade. Principalmente
em meio as grandes e rápidas transformações que ocorrem no mundo atual e em meio
as dificuldades e descrédito que enfrenta o sistema de ensino do país.
Pude constatar também a necessidade de se estabelecer uma relação de respeito
com os alunos, de estar sempre avaliando e buscando novos métodos que possam
contribuir para a melhoria do processo de ensino, a importância de traçar objetivos, de
se planejar as etapas a seguir nas aulas.
O estágio supervisionado III só veio a acrescentar na minha formação e só tenho
que agradecer a todos da escola que sempre me receberam muito bem e que muito
contribuíram para este importante processo formativo.
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DOCENTE: Experiências no curso de
Licenciatura Plena em Química IFRN/Campus Pau dos Ferros-RN
Antonio Braga de Rezende Neto24
Sheila Beatriz da Silva Fernandes25

RESUMO: Este trabalho apresenta as experiências construídas no Estágio Docente do
curso de licenciatura plena em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Pau dos Ferros/RN. O estágio docente no
curso de licenciatura em Química é realizado a observação da sala de aula, que por sua
vez, é uma das etapas de estágio mais importante para o aluno. É na observação que o
licenciando se aproxima dos desafios da profissão que irá exercer futuramente. Nesse
sentido, temos como objetivo analisar a prática docente que foi observada durante os
estágios supervisionados I e II. Para esse estudo, realizamos uma revisão bibliográfica
baseada em autores como Pimenta e Lima (2005/2006) que apontam as concepções
sobre a relação teoria e prática nos estágios realizados nas licenciaturas; Luckesi (2002)
apresentando abordagens sobre a avaliação da aprendizagem na escola e a questão das
representações sociais; Petrucci e Batiston (2006) que porpocionam estratégias de
ensino e avaliação de aprendizagem em contabilidade; Marion e Marion (2006) que
exibem ideias de metodologias de ensino na área de negócios; e por fim, Anastasiou e
Alves (2004) que discute as estratégias de ensinagem. Em seguida, pautaremos uma
discussão das observações realizadas em duas escolas públicas da cidade de Severiano
Melo/RN. O estágio tem o papel de aproximar o estudante de licenciatura da prática
docente e problematizar as atividades desenvolvidas na sala de aula. Sendo assim, com
este trabalho percebemos a importância do estágio para a formação docente, uma vez
que permite ao graduando de licenciatura saber a realidade de uma escola, conhecendo
o ambiente escolar em todas as suas dimensões e complexidades no qual iremos exercer
na futura profissão. Durante o estágio foi observado a prática docente dentro da sala de
aula, onde foi vista a exposição de conhecimento e a problematização de conteúdos
lecionados pelas professoras. Como também, a relação aluno-professor-aluno, que é
primordial na prática docente, fazendo com que o discente interaja dentro do ambiente
escolar através dessa afinidade gerada por ambas as partes. Nessas turmas percebemos
dificuldades na ligação entre a aprendizagem (dos alunos) e o ensino (repassado pela
professora). Isso ocorre devido o desinteresse dos discentes dentro da sala de aula,
afetando os demais que demonstram ter vontade de aprender os conhecimentos
repassados pela professora. Para tanto, não é só o domínio de conteúdo e das técnicas
de ensinar que o docente exerce dentro do âmbito escolar, foi possível observar que
tudo começa a ser desenvolvido através dos instrumentos metodológicos que compõem
a aula, que por sua vez é de extrema importância para o fazer educação e motivar os
alunos na aprendizagem.
Palavras-chave: Estágio, Experiência, Docência, Ensino, Aprendizagem.
24
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente trabalho consta sobre as experiências do estágio supervisionado no
curso de Licenciatura Plena em Química no IFRN/Campus Pau dos Ferros. O estágio
docente supervisionado I e II tem como objetivo levar o discente do curso de licenciatura
em Química à observação dentro da sala de aula, que por sua vez, é uma das etapas de
estágio mais importante para o aluno da licenciatura. É na observação que o licenciando
se aproxima dos desafios da profissão que irá exercer futuramente. Nesta fase de
aprendizado, o estudante de licenciatura tem o papel de aproximar-se e problematizar
a prática docente dentro da sala de aula no período do estágio
Executado na Escola Estadual Severiano Melo (E.E.S.M.) essas duas etapas de
estágio, no 9° ano do Ensino Fundamental e 1° ano do Ensino Médio. No dia a dia, foi
observado a exposição de conhecimento e a problematização de conteúdos lecionados
pela professora. Como também, a relação aluno-professor-aluno, que é primordial na
pratica docente.
Entretanto, compreendo que, não é só “transmissão de saberes” que o docente
exerce dentro do âmbito escolar, foi possível observar que tudo começa a ser
desenvolvido através dos instrumentos que compõem a aula, que por sua vez é de
extrema importância para ‘o fazer educação’ que são eles: o livro, o pincel, o quadro,
apagador, o lúdico e entre outros. E a partir dessa diversidade de instrumentos (ou
melhor, recursos didáticos) que ocorre a comunicação para a aprendizagem do aluno.
O ENSINO-APRENDIZAGEM DENTRO DA ESCOLA
A escola tem como principal objetivo desenvolver no aluno as capacidades de
aprender a ler, escrever e interpretar, compreendendo o ambiente natural e social de
ordem cognitiva, física, afetiva, ética e de relações interpessoais, na aquisição de
conhecimentos e habilidades, formação de atitudes e valores, tendo em vista uma
educação cidadão.
É possível ver como algumas especificidades da escola, a compreensão que o
processo de ensino e aprendizagem deve levar em consideração as etapas do
conhecimento, vendo a possibilidade de sair da leitura de codificação para leitura
interpretativa, como também desenvolver o pensamento indutivo, lógico e dedutivo do
aluno, viabilizando a explicação, argumentação e demonstração.
Segundo PIMENTA e LIMA (2005, p. 11) “a profissão docente é uma prática
social, ou seja, como tantas outras, é uma forma de se intervir na realidade social, no
caso, por meio da educação que ocorre, não só, mas essencialmente nas instituições de
ensino”. As autoras descrevem o quão importante é a prática social como forma de
intervir na realidade social dos educandos, uma vez que, o desenvolvimento de projetos
educativos para melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem, envolvendo escola e
comunidade, favorece um trabalho interdisciplinar no qual o aluno torne-se agente ativo
e participativo nas atividades desenvolvidas no processo de aprendizagem e em todos
os aspectos políticos, social e cultural.
Na formação docente, percebemos uma nova organização que constitui o
incentivo às atividades coletivas, evitando assim uma forma fragmentada de trabalho
desvinculada da coletividade, através do planejamento participativo, dinâmico e flexível,
objetivando as relações entre escola, setores da educação e comunidade, finalmente as
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relações entre o planejamento, os conteúdos ministrados e as metodologias adotadas.
Segundo as autoras,
A prática educativa (institucional) é um traço cultural compartilhado e
que tem relações com o que acontece em outros âmbitos da sociedade
e de suas instituições. Portanto, no estágio dos cursos de formação de
professores, compete possibilitar que os futuros professores se
apropriem da compreensão dessa complexidade das práticas
institucionais e das ações aí praticadas por seus profissionais, como
possibilidade de se prepararem para sua inserção profissional. É, pois,
uma atividade de conhecimento das práticas institucionais e das ações
nelas praticadas. (PIMENTA & LIMA, p. 12 e 13, 2005)

Neste âmbito, a sala de aula deve proporcionar aos alunos as capacidades de
serem sujeitos do seu processo de aprendizagem, visando desta maneira as condições
de desenvolver com a ajuda do professor estratégias pessoais e recursos para amenizar
dificuldades encontradas. Para que esta instituição (Escola Estadual Severiano Melo)
esteja comprometida ela visa o trabalho coletivo, objetivando o planejamento como
construção e reconstrução do ensino como também da aprendizagem de forma
sistemática e organizada, em busca de assegurar o domínio sólido de conhecimentos
científicos e culturais.
Desafios da instituição
Segundo o PPP (Projeto Político Pedagógico) da E.E.S.M. (Escola Estadual
Severiano Melo) em 2002, a escola identificou diferentes problemas, como a falta de
diálogo, de estrutura física adequada e ausência de um apoio pedagógico. E que
notoriamente em 2017, considera-se que alguns desses problemas foram superados,
como por exemlo, o vandalismo que ocorreu em 2002 pelo qual trouxeram prejuízos a
esta instituição.
Verificamos no que diz respeito ao vandalismo, citado em 2002, a instituição
possui um trabalho coletivo direcionado a essa questão. Percebemos os processos para
inibição deste problema, de acordo com o regimento escolar, inicialmente, o aluno
recebe uma advertência. Se o problema persistir convoca-se a família. Em último caso,
a partir do parecer do Conselho da Escola, realiza-se a suspensão.
Dessa forma, a escola visa trabalhar para redimensionar as relações no interior
da escola para que possam atuar de forma coletiva e participativa. Assim, um dos
maiores desafios para a escola é o trabalho coletivo venha de fato a ter reflexo na
aprendizagem dos alunos, considerando ser esta uma das principais metas a serem
alcançadas.
A instituição busca fazer com que todos os professores e comunidade escolar
estejam em constante aperfeiçoamento, procurando novas metodologias de trabalho,
para melhorar a aprendizagem dos alunos. Assim, acreditam que este seja um dos meios
que poderá reduzir o quadro de evasão e repetência na instituição.
PROPOSTA PARA A PRÓXIMA ETAPA DE ESTÁGIO (REGÊNCIA)
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Estratégias de ensino-aprendizagem que irá ser utilizada para o 9° ano E.F.
As estratégias de ensino-aprendizagem serão as seguintes: aula expositiva
dialogada; resolução de exercício; aulas práticas e seminários. Ao observar a turma do
9° ano, fui analisando, algumas estratégias de ensino pelo qual irei utilizar na etapa de
estágio III (regência).
Na aula expositiva dialogada irei discorrer sob todo o conteúdo que nela for
abordado, e sempre cobrando a participação dos alunos, voltada para a aula. Vale
salientar que, é de grande importância a análise dos conhecimentos prévios da turma e,
por mais que os discentes reclamem do conteúdo, é importante lembrar que essa etapa
é fundamental para a inicialização da aula.
Deve ser lembrado que, são as ações que o docente deve exercer dentro da sala
trazendo os alunos para debaterem, como também fazer comentários do que eles
aprenderam.
É uma exposição do conteúdo, com a participação ativa dos estudantes, cujo
conhecimento prévio deve ser considerado e pode ser tomado como ponto
de partida. O professor leva os estudantes a questionarem, interpretarem e
discutirem o objeto de estudo, a partir do reconhecimento e do confronto
com a realidade. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 79).

Seguindo o plano estratégico das aulas, irei utilizar o método de resoluções de
exercícios, que por sua vez é de grande relevância para tirar as dúvidas frequentes dos
alunos. E relevante a participação dos discentes como forma de ajuda ao professor na
hora de resolver esses exercícios, pois é nesse espaço que eles irão mostrar o que sabem
aos outros colegas, e mesmo que errem, estarei ao dispor para soluciona-los e sempre
cobrando essa participação ativa dentro da sala de aula. Segundo o autor, o estudo por
meio de tarefas concretas e práticas tem por finalidade a assimilação de conhecimentos,
habilidades e hábitos sob a orientação do professor. (MARION; MARION, 2006, p. 46).
E por último, será bastante utilizado a prática de seminários. Por considerar um
metodo participativo que possibilita uma interação entre a turma e uma relação de
respeito já que boa parte dos discentes demonstram individualismo nas atividades.
E a partir de temas que irá ser impostos dentro da sala de aula os alunos irão se
reunir para buscar conhecimentos e ao mesmo tempo debater o que irá ser abordado
através da problemática que será colocada em questão.
Estratégias de ensino-aprendizagem que irá ser utilizadas para o 1° ano E.M.
As estratégias de ensino-aprendizagem serão as seguintes: aula expositiva
dialogada; aulas práticas; soluções de problemas e Ensino com pesquisa. Ao observar a
turma do 1° ano, fui analisando, algumas estratégias de ensino pelo qual irei utilizar na
etapa de estágio III (regência).
Na aula expositiva dialogada irei discorrer sob todo o conteúdo que nela for
abordado, e sempre cobrando a participação dos alunos, voltada para a aula. Vale
salientar que, é de grande importância a análise dos conhecimentos prévios da turma e,
por mais que possa torna-se um pouco difícil de ser cobrado, é importante lembrar que
essa etapa é fundamental para a inicialização da aula.
E o docente deve exercer dentro da sala trazendo os alunos para debaterem,
como também fazer comentários do que eles aprenderam.
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É uma exposição do conteúdo, com a participação ativa dos estudantes, cujo
conhecimento prévio deve ser considerado e pode ser tomado como ponto
de partida. O professor leva os estudantes a questionarem, interpretarem e
discutirem o objeto de estudo, a partir do reconhecimento e do confronto
com a realidade. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 79).

Nas aulas práticas, partirei de forma intuitiva sempre buscando o melhor de mim
para repassar aos alunos. Nessas aulas, irá ser elaborado todo um plano para pôr em
prática tudo que vemos na teoria, será bastante diversificada, pois será necessária a
participação ativa dos discentes para poder realizar as atividades no ramo da química.
Participação dos alunos na elaboração do plano de trabalho de campo;
Possibilidade de integrar diversas áreas de conhecimento; Integração do
aluno, através da escola, com a sociedade, através das empresas;
Visualização, por parte do aluno, da teoria na prática; Desenvolvimento do
pensamento criativo do aluno e visão crítica da realidade em que ele se
insere. (MARION, 2006, p. 37-38); (PETRUCCI; BATISTON, 2006, p. 276-277)

Seguindo as estratégias de ensino-aprendizagem, está dentre elas que irei utilizar
no 1° ano do Ensino Médio, é a soluções de problemas, que por sua vez é um dos
métodos mais utilizados dentro da sala de aula. Nesse processo, ira ser cobrado as
dúvidas mais frequentes dos alunos, que sempre faz presente na vida de qualquer
estudante. É nesse âmbito, que irei esclarecer o que mais se problematiza dentro da sala
de aula. Onde o discente irá ter a oportunidade de entrar em ‘conflito’ através de seus
pensamentos sejam eles criativos, reflexivos e críticos, pelo o qual aparecem através das
informações contidas nos problemas.
É o enfrentamento de uma situação nova, exigindo pensamento reflexivo,
crítico e criativo a partir dos dados expressos na descrição do problema;
demanda a aplicação de princípios, leis que podem ou não ser expressas em
fórmulas matemáticas. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 86).

E finalizando, será utilizada a estratégia de ensino com pesquisa (em livros,
internet, artigos, trabalhos acadêmicos e científicos). Nela será desenvolvida a pesquisa
como aquisição de conteúdos para abranger todo o ensino que será proposto dentro da
sala de aula. Nessa etapa é importante destacar a construção dos conhecimentos pelo
o qual ira ser tratado. O trabalho em grupo pode ser uma ferramenta para o avanço
dessa análise. Sobre tudo esse método de ensino, faz com que desperte o discente a
buscar o conhecimento através da pesquisa voltada para o ensino de química, e para as
demais áreas.
2.3 Sistema avaliativo
O método avaliativo para ser utilizado ao avaliar a aprendizagem do aluno será
o exame comum, mais conhecido por prova. Onde o discente por sua vez terá o
momento em que irá “descrever” o que foi repassado pelo professor e discutido na sala
de aula. Para a realização do mesmo, o aluno deverá vim preparado a ponto de ter a
capacidade de responder essa atividade avaliativa.
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Para Luckesi, a prática de exercício da avaliação é dada como um equívoco
advindo dos professores. Isso ocorre devido a não inovação dos modelos avaliativos
propostos. E ele ainda afirma que os professores reprisam os modelos práticos da
avaliação. Segundo LUCKESI (2002), ele afirma que
O primeiro deles tem a ver com o equívoco de denominar sua prática de
‘avaliação’, quando o que se faz é exercitar ‘exames’. Professores,
professoras, escolas e sistemas de ensino dizem que estão praticando
avaliação – assim, existem dias de avaliação, práticas de avaliação, sistemas
de avaliação. Porém, efetivamente, são dias de exames, práticas de exames,
sistemas de exames, ou seja, somos traídos por hábitos que já passaram para
nosso inconsciente e atuamos automaticamente, sem nos perguntarmos
sobre o verdadeiro sentido daquilo que estamos fazendo.
Inconscientemente, ‘examinamos’, porém dizemos que ‘avaliamos’.
(LUCKESI, 2002, p.79)

Todavia, percebemos que, esse “problema” ainda continua. O que Luckesi impôs
foi que, mesmo usando os métodos avaliativos, os professores se prendem ao conceito
de ‘exames’ (de caráter classificatório e não classificatório). E o que ocorre é que tudo
acaba sendo avaliado do mesmo jeito de antes, seja uma prova, um seminário, uma aula
prática entre outros. Isso continua devido terem sidos apresentados aos avaliadores
dessa forma a muito tempo atrás.
FORMAS DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
As formas de intervenção pedagógicas que irá ser utilizadas serão: exposição de
imagens, através do uso do projetor multimídia, um recurso que facilita durante a
explicação dos conteúdos nas turmas. Seminários: que por sua vez trabalha a questão
de reunir-se em grupos, e através de um tema proposto pelo mediador, os discentes
irão buscar informações para trazer explicações voltada para os temas que irá ser
explicitado pelos discentes, sempre problematizando e exemplificando os conteúdos.
Aulas práticas: nas aulas práticas iremos buscar o que há de novo, que não pôde
ser executado na teoria. Serão aulas práticas diversificadas. Parte no laboratório de
ciências da escola e se possível aula de campo. Resoluções de exercícios: nesse aspecto,
serão selecionados exercícios como também situações problemas para esclarecer por
via das dúvidas dos alunos. Trabalharei em cima das dificuldades, trazendo lista de
exercícios que irão facilitar o entendimento dos discentes.
O ensino com pesquisa será outra intervenção que irá ser praticada dentro da
sala de aula. Pois é de grande importância, para torna o aluno num censo crítico
avaliativo ao remeter-se em busca do conteúdo científico. Fazendo com que eles
tornem-se pesquisadores desde do ensino básico médio comum. Com isso, que foi
mencionado acima, é o que irá ser tratado dentro do âmbito educacional na turma do
9° ano e do 1° ano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No período do estágio docente I e II, foram observadas turmas do 9° do Ensino
Fundamental e 1° ano do Ensino Médio. Nessas turmas percebe-se que, não havia uma
ligação entre a aprendizagem (dos alunos) e o ensino (repassado pela professora). Isso
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ocorre devido a não atenção e desinteresse dos discentes dentro da sala de aula, e
muitas das vezes ocasionam a falta de desenvolvimento generalizado na turma,
afetando os demais que demonstram ter vontade de aprender os conhecimentos
repassados pela professora.
Considero que o estágio contribui para o aprofundamento dos conhecimentos e
aprendizados na formação acadêmica. Onde em muitos momentos pude ter comigo a
certeza que é essa a profissão que irei exercer futuramente. E como minha principal
experiência foi poder ter observado o ambiente dentro da sala de aula, a relação
professor-aluno-professor. Concluo o relato sob uma experiência de estágio vivida nas
turmas de 9º ano do Ensino Fundamental e 1° ano do Ensino Médio da Escola Estadual
Severiano Melo Ensino Fundamental e Médio. Sendo assim, foi uma experiência muito
proveitosa ao conviver com essas turmas, observando a principal relação: ensinoaprendizagem, que faz parte do ciclo aprender e lecionar.
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REFLEXÕES ACERCA DO USO DE IMAGENS NO ENSINO DE HISTÓRIA A PARTIR DA
EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV
Rusiane da Silva Torres26

RESUMO: O Estágio Supervisionado geralmente é o primeiro contato que o
aluno/professor de licenciatura tem com o seu futuro campo de atuação. Por meio da
observação ou da regência o licenciado presencia toda a realidade escolar, o momento
é oportuno para interligar o conteúdo visto na teoria observar e inseri-lo na prática.
Sabemos que o ensino de História na sociedade moderna impõe um grande desafio ao
professor, eliminar a ideia de que estudar História é aprender e decorar nomes, datas e
fatos antigos. Para fugir de tal formulação muitos professores optam pelo uso de novos
recursos didático e/ou fontes históricas, como o uso da imagens na sala de aula. No
entanto, a imagem não pode ser usada apenas como um recurso para deixar a aula mais
divertida, é preciso que os alunos aprendam através dela. O trabalho aqui exposto
apresenta como objetivo discutir o uso de imagens nas aulas de História através das
experiências do Estagio Supervisionado IV realizado na Escola Estadual Centenário de
Mossoró, localizado no Bairro Santo Antonio, na cidade de Mossoró/RN. Dentre os
resultados alcançados, destaca-se a compreensão e o entendimento da temática por
parte dos alunos através do recurso visual. Dessa forma, se faz necessário aplicar uma
metodologia didática onde a imagem apareça como um recurso pedagógico que
possibilite conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio Supervisionado; Ensino de História; Imagem.
INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado é de extrema importância na formação do aluno, em
especial nos cursos de licenciaturas. É uma etapa de aprendizagem no qual o aluno irá
conhecer a realidade do espaço escolar, ambiente esse que o mesmo irá atuar após a
conclusão da sua graduação. O momento é oportuno para o aluno assimilar os
conteúdos vistos ao longo do curso com a prática aplicada na sala de aula. Existe nesse
momento um diálogo entre a teoria e prática. Sobre esse diálogo, Pontuscka nos lembra
de que:
A prática sozinha sem uma fundamentação teórica é vazia de
conteúdo, assim também a teoria pode ter existência própria, mas
sozinha não transforma nem a natureza nem a sociedade. Somente a
práxis entendida com a articulação entre teoria e prática em unidade
pode ser transformadora. (PONTUSCKA, 2012, p. 96.).
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O primeiro contato com seu futuro campo de atuação gera ansiedade em parte
dos alunos, em muitos casos o estágio é o momento de decidirmos se de fato vamos
seguir na carreira de docente. O estudante muitas vezes desconhece a realidade do
ensino público e ao encontrar o atual cenário da educação brasileira fica com certo
receio. Sobre o medo existente nesse período do estágio Bezerra alerta “uma das
expressões das dificuldades e desafios apresentados pelos estagiários se traduz,
inicialmente, nos receios e medos e também na resistência que muitos demonstram na
relação com as escolas no período de realização dos estágios.” (BEZERRA, 2013, p. 43.).
Desta forma, o Estágio se consolida como um componente curricular de teor
teórico e prático onde permite ao discente uma percepção da realidade escolar. O Curso
de História na UERN apresenta quatro estágios obrigatórios, o primeiro deve ser
realizado em ambientes de pesquisa, como museus, bibliotecas, arquivos; o segundo
consiste na observação do ambiente escolar; o terceiro apresenta como foco a
observação dentro da sala de aula, posteriormente regência; por fim o quarto apresenta
como objetivo a regência, no ensino fundamental maior ou no ensino médio.
O ambiente na qual foi realizado o Estágio Supervisionado IV foi a Escola Estadual
Centenário de Mossoró, localizado no Bairro Santo Antonio, na cidade de Mossoró/RN,
a escola oferece o nível fundamental maior (6º ao 9º ano) e funciona apenas no turno
vespertino com cerca de 12 turmas. A escola não possui sede própria, funciona no Prédio
da Escola Estadual Jerônimo Vingt Rosado Maia, que atende o público no turno
matutino. Refeitório, quadra de esporte, biblioteca, auditório são ambientes
compartilhados pelas duas escolas.
As aulas ministradas no período do estágio foram realizadas na turma do 8º ano
“A”, nos dias de terça-feira, das 13:00 horas às 14:40 min. O responsável pela turma é
professor Jean Carlos da Silva. Formado em História pela Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte – UERN, com especialização em História do Brasil também na UERN, o
professor leciona a cerca de quatro anos na escola. A turma conta com 36 alunos, sendo
16 do sexo masculino e 20 do sexo feminino, a idade dos alunos variam de 14 a 16 anos.
Inicialmente, discutiremos acerca do Estágio Supervisionado, destacando conceitos,
suas dificuldades e aprendizado, em seguida abordaremos sobre o uso de imagens no
ensino de História, tendo em vista que durante o período de regência a imagem foi o
principal recurso didático usado pelo estagiário. Diante disso, podemos mencionar que
o objetivo deste trabalho constitui em abordar o uso imagem ensino de História, através
da experiência da regência do estágio supervisionado nas das aulas de História em uma
turma do 8º ano do ensino fundamental.
ESTÁGIO: ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA
O contato com o ambiente escolar se torna necessário na vida do aluno, sendo o
momento oportuno para avaliar o quadro e perfil do docente e dos alunos, observarem
a relação existente entre aluno e professor; professor e o corpo docente; professor e
demais profissionais da escola. Dessa forma, a observação durante o período de estágio
caracteriza o interagir e sentir a escola nas suas diferentes utilidades e fins, pois é
observado não apenas a relação na sala de aula, mas todo o espaço educativo com seus
diversos componentes, além da possibilidade de fazer desse momento a construção de
uma pesquisa.
Antes de adentrar na sala de aula, é preciso realizar uma pesquisa junto com a
coordenação sobre a escola na qual irá estagiar. Através dessa consulta o aluno terá
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conhecimento sobre o Projeto Político pedagógico (PPP) da escola, ao planejamento
anual elaborado pelos professores, aos projetos que serão desenvolvidos ao longo do
ano, em outras palavras a pesquisa possibilitará o aluno conhecer o regimento interno
da escola. Sobre essa pesquisa realizada antes de entrar na sala de aula Pimenta e Lima,
2012, cita:
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 análises dos contextos onde os estágios se
realizam; por outro, e em especial, se traduz na possibilidade de os
estagiários desenvolverem posturas 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. (PIMENTA e LIMA, 2012, p. 46.).

Realizada essa pesquisa e depois de ter conhecido todo o espaço escolar é o
momento de ter contato com a sala na qual irá realizar o Estágio Supervisionado. Um
grande desafio nesse momento, é o aluno enxergar e compreender o atrito existente
entre a teoria e a prática. Embora apresente diferenças entre o que se aprende e como
ensina o que aprendeu, o aluno deve observar essa diferença como algo enriquecedor,
uma vez que ele terá a oportunidade de fazer diferente e mudar essa situação, afinal o
que tanto se discute dentro da universidade é a aproximação que a prática deve ter com
a teoria. Sobre a práxis existente Freire, 1996, cita:
Na formação permanente dos professores, o momento fundamental é
o da reflexão crítica sobre a prática. 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. (FREIRE,
1996.).

Durante a realização do estágio foi possível perceber esse entrave entre a teoria
vista durante a graduação com a prática aplicada pelo professor na aula, principalmente
no que diz respeito ao uso do livro didático. O livro didático é comumente apresentado
como um vilão no ensino de História, com teses enfatizando a não problematização do
conteúdo abordado, entretanto pude perceber no livro didático usado na escola 27 uma
ampla variedade de recurso didático dentro do livro, em especial a presença de imagens
históricas.
O USO DE IMAGENS NO ENSINO DE HISTÓRIA
O ensino de História no Brasil, por mais de séculos, priorizou um ensino voltado
à memorização dos fatos. Aprender História era tarefa difícil, uma vez que era preciso o
aluno decorar nomes e datas apresentados no livro didático. Dessa forma, perguntas
como: “Para que estudar História?”, “Por que devo estudar o passado?”, “Por que
27
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preciso aprender datas tão antigas?” se tornaram comuns entre os alunos. No entanto,
observamos nas últimas décadas uma desconstrução dessas ideias, isso foi possível
devido às novas influências historiográficas que deram ao ensino de História novas
abordagens e novas metodologias com o objetivo de aproximar a História com os fatos
do presente.
É importante a compreensão do professor de que: “quanto mais o aluno sentir a
História como algo próximo dele, mais terá vontade de interagir com ela, não como uma
coisa externa, distante, mas como uma prática que ele se sentirá qualificado e inclinado
a exercer” (KARNAL, 2008, p. 28.). No momento em que os alunos notarem que a
História está nos mais variados lugares terão maior interesse em aprender a disciplina.
Existe História em um filme, em uma novela, em uma música, pintura. Com a Nova
Escola ocorreram mudanças significativas em relação aos documentos que podem
contribuir no estudo histórico, o que antes era papel apenas dos documentos
considerados oficiais, agora o repertório de fontes se intensificou, e os mais variados
documentos passaram a ser objetivo de pesquisa e estudo. Aqui destacaremos as
imagens.
O historiador Peter Burke ressalta a importância de inserir a imagem nas
pesquisas históricas.
Imagens nos permitem imaginar o passado de forma mais vivida [...]
Embora os textos também ofereçam indícios valiosos, imagens
constituem-se no melhor guia para o poder de representações visuais
nas vidas religiosa e política de culturas passadas. (BURKE, 2004, p. 17.

Com a fala do autor podemos entender que a imagem tem o poder de
representar de forma ilustrativa e imaginaria determinado assunto, entretanto, a
importante ressaltar que a imagem apresenta apenas uma visão sobre o fato histórico.
Os livros didáticos de História, em sua maioria, contém um grande número de imagens.
Para Circe Bittencourt, 2001, o uso de livros didáticos para se trabalhar as imagens é
uma opção, entretanto se a escola tiver recursos como projetores de slides e
computadores, a melhor opção é levar a imagem para exibir na sala, outra opção é o uso
de imagens impressas em tamanhos que facilitem a visualização. Circe alerta que o
trabalho com imagens não é tarefa fácil, tendo em vista que ela não se trata de uma
simples ilustração do texto.
Sardelich, 2006, também destaca que as imagens não apresentam a função de
apenas ilustrar o livro didático, mas de educar e possibilitar a construção do
conhecimento, sua leitura requer o conhecimento da semiótica, tendo em vista que a
imagem é entendida como um signo que contém uma variedade de códigos culturais.
Assim, podemos dizer que uma imagem pode apresentar diversos traços culturais,
diversas representações.
Se faz necessário de primeiro momento questionar aos alunos sua visão na
imagem, ou seja, quais elementos eles enxergam na imagem. Essa primeira leitura é
fundamental para o desenrolar da aula, tendo em vista que os primeiros
questionamentos acerca da imagem deve partir dessas primeiras impressões. Nesse
momento entra em discussão a leitura visual. Segundo Pesavento, 2008, a leitura textual
e a leitura através da imagem apresenta saberes específicos “o ato de ler, com seu
simbolismo de códigos, analogias e convenções; a composição da imagem, com suas
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técnicas, regras, convenções e formas de educação do olhar”. (PESAVENTO, 2008, p.
109.).
Sobre o uso de imagens os Parâmetros Curriculares Nacionais de História - PCN,
enfatiza que seu uso na sala de aula não tem como objetivo fazer do aluno um “pequeno
historiador”, mas desenvolver a capacidade de observar, extrair informações e
interpretar características da sua realidade social, além de estabelecer algumas relações
entre a História e os dias atuais, datando e localizando as suas ações e as de outras
pessoas no tempo e no espaço, inclusive podendo relativizar questões especificas de seu
momento histórico.
METODOLOGIAS E ABORDAGENS SOBRE O USO DA IMAGEM NO CAMPO DO ESTÁGIO
O projeto aplicado na escola campo de estágio sobre o uso de imagens foi
dividido em três momentos, em três dias de aula: O primeiro deles foi a discussão sobre
a Revolução Industrial, o segundo momento foi a análise da imagem e elaboração do
texto, e por fim, o último momento foi a apresentação do texto desenvolvido. A
atividade apresentou como objetivo analisar aspectos da Revolução Industrial através
do recurso visual.
No primeiro dia do projeto o tema da Revolução Industrial foi explanando
utilizando o recurso de slides, além da exibição de um pequeno vídeo explanando o
movimento sindical nesse período. Após a explicação do conteúdo, abriu-se um debate
aberto para a retirada de dúvidas, a participação dos alunos foi fundamental para o bom
rendimento da aula.
No segundo dia do projeto, a sala foi dividida em 4 grandes grupos, cada grupo
ficou com cerca de 8 alunos. A cada um desses grupos foi entregue uma imagem
diferente e aspectos para serem analisados sobre o período da Revolução Industrial. O
primeiro grupo deveria analisar os problemas ambientais ocasionados pelas fábricas, o
segundo o crescimento populacional na Inglaterra nesse período, o terceiro analisar o
trabalho infantil nas fábricas e o quarto grupo ficou responsável em analisar a
organização do tempo e do trabalho desse período da História. Ambos os grupos deveria
elaborar um texto acerca da imagem e da temática.
A atividade teve seu objetivo alcançado, tendo em vista que os alunos elaboram
o texto através do recurso visual. Isso se pode constatar quando em um texto de um dos
grupos veio a seguinte observação: “enxergamos na imagem crianças trabalhando sob
supervisão de adultos, vemos também que várias dessas crianças realizando atividade
perigosa para sua idade.”28 Outro grupo fez a seguinte observação: “A imagem retrata a
fumaça que as indústrias produziam, o céu da Inglaterra está escuro, poluído. [...] Nos
dias atuais as fábricas são uma das principais responsáveis pela poluição”
A última etapa do projeto desenvolvido foi a apresentação do trabalho. Cada
grupo deveria apresentar para a sala a sua temática e relacioná-la com os dias atuais. A
apresentação teve total empenho dos alunos, em especial o grupo que trabalhou com o
trabalho infantil, o grupo destacou que hoje em dia a prática do trabalho para menores
de idade é proibida, entretanto, inúmeras crianças estão nas ruas ou trabalhando ao
invés de estarem nas escolas. Após a apresentação de cada grupo foi aberto o espaço
para perguntas.

28
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Ao término da aula, foi o momento de avaliação dos alunos acerca da utilização
de imagens como recurso didático. Os discentes avaliaram de forma positiva,
defendendo que a imagem oferece uma visão do conteúdo que muitas vezes não está
explícito nos textos. Enfatizaram que a utilização de imagens deve se fazer presente nas
aulas, não só de História, mas das demais disciplinas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O componente curricular de Estágio Supervisionado é de fundamental
importância para a formação do aluno de licenciatura, seja ele História, Geografia,
Matemática, pois nos propicia uma maior proximidade com o ambiente escolar e a
análise deste local, bem como uma maior identificação de seus aspectos, sejam eles
positivos ou negativos. É nesse momento que o estagiário consegue vivenciar a profissão
que escolheu para sua vida. É um período de auto avaliação onde observando a didática
do professor, o aluno vai elaborar a sua própria didática.
O Estágio Supervisionado IV realizado na Escola Centenário de Mossoró foi um
momento propício para aplicar novas metodologias no ensino de História, dos quais
destaco o uso de imagens.
Se pode concluir que ao trabalhar com imagens o professor, no papel de
pesquisador, deve destacar o período em que a imagem foi desenvolvida. Destacar para
os alunos que a imagem “não é o retrato de uma verdade, nem a representação fiel de
eventos ou objetos históricos, assim como teriam acontecido ou assim como teriam
sido. Isso é irreal e muito pretensioso” (PAIVA, 2006, p. 19-20). A imagem tem o poder
de fixação, de encanto por determinado assunto, a imagem prende o leitor, faz com que
o mesmo viaje para um espaço e um período desconhecido.
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RELATO DE EXPERIÊNCIAS: conhecendo os caminhos e descaminhos do estágio
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RESUMO: O processo de estágio é, indubitavelmente, um dos momentos mais
significativos para quem está na academia, uma vez que, por meio deste o graduando
terá a oportunidade de vivenciar sua futura profissão na prática, além de conseguir
correlacionar melhor teoria/prática e aumentar seu rendimento nos estudos. Partindo
desse pressuposto, o presente trabalho objetiva relatar as experiências de discentes do
curso de Letras, obtidas no estágio supervisionado em escolas públicas de Mossoró e
destacar sua importância para a formação acadêmica e profissional de quem está no
ensino superior. Assim sendo, o trabalho em questão trará vivências proporcionadas
pelo campo de estágio, bem como se respaldará em uma revisão literária de autores
como Pimenta, (2008), Tardif (2014), Zabalza (2014) entre outros que tem esse
momento da vida acadêmica como objeto de estudo. Neste sentido, por meio das
experiências compartilhadas e adquiridas no estágio, tais como, gerenciar uma sala de
aula, a relação entre professor/aluno, aprender a expor o conteúdo de maneira mais
prática, dentre outras; pode-se perceber que de fato este processo tem muito a
contribuir para a formação dos estudantes de graduação, bem como para os órgãos que
os recebem.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio. Ensino. Relato de Experiências.

INTRODUÇÃO
O estágio é um importante momento para os universitários que estão em busca
de uma formação e, consequentemente, profissionalização. É nesse momento do curso
que se tem a oportunidade de correlacionar teoria/prática, e observar, de fato, como
sua futura profissão é em seus aspectos reais. E desse modo, refletir se esta formação
condiz ou não com suas expectativas e se prosseguir com a formação lhe trará bons
frutos ou não.
Torna-se importante salientar que essa experiência será de grande importância
para um aluno (a) de licenciatura, no qual tem em suas metas compreender o ser social
dentro de um espaço formal e dentro da realidade cotidiana, já que um docente
necessita observar as diversidades de seu discente.
29
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Neste contexto, o presente trabalho objetiva relatar as experiências de discentes
do curso de Letras, obtidas no estágio supervisionado em escolas públicas de Mossoró
que ofertam o ensino fundamental I e destacar sua importância para a formação
acadêmica e profissional de quem está no ensino superior.
Isto posto, o presente artigo dividir-se-á da seguinte maneira: a priori será
tratado acerca da relação entre a prática docente e o processo de ensino aprendizagem.
A posteriori abordar-se-á a importância do estágio para a formação acadêmica.
Partindo desse pressuposto, este trabalho teve como arcabouço teórico as
contribuições de Zabalza (2014) e Pimenta (2012) acerca do estágio docente, Tardif
(2014) que nos fornece importantes observações acerca da formação profissional do
professor, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), dentre outros.
RELAÇÃO ENTRE PRÁTICA DOCENTE, PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM E AMBIENTE
ESCOLAR
O estágio acadêmico é um dos momentos mais significativos para o curso, em
especial para o curso de licenciatura, tendo em vista que nele o graduando vivencia a
docência em sua forma prática e pode observar como se dá o processo de ensino
aprendizagem no ambiente escolar. De acordo com Pimenta e Lima (2012, p 227) “o
estágio pode ser a oportunidade de começarmos a pesquisar nossa prática docente e os
espaços onde esta acontece. O diagnóstico da escola seria, assim, o primeiro passo de
uma longa e permanente caminhada”. Portanto, é por meio de um olhar mais reflexivo
para o espaço escolar que se é possível (re) descobrir os limites do ensino.
Partindo desse pressuposto, observou-se em uma das escolas que foi campo de
estágio (Escola A), o enfoque dado a trabalhos com conteúdos relacionados aos valores.
A supervisão pedagógica em consonância com o corpo docente da escola mobilizaramse em ensinar acerca da importância dos valores e do respeito para um melhor convívio
escolar, familiar e na sociedade como um todo. Dentre as temáticas explanadas esteve
amor, educação, ética, respeito, cidadania, dentre outros temas que são relevantes para
o desenvolvimento do discente enquanto sujeito social.
Outro aspecto primordial observado na escola está a preocupação em manter
os pais informados sobre o desempenho escolar de seus filhos, os projetos executados
pela escola e a relação do discente com os demais colegas da escola. Tendo em vista
um melhor rendimento escolar e pessoal dos educandos.
Em contrapartida, notou-se o uso excessivo do livro didático por parte dos
professores, o que por vezes, tornou a aula monótona. O problema aqui não está no uso
do livro didático, mas sim, em esta ser a única ferramenta utilizada para a ministração
das aulas.
Nesta sequência de experiências adquiridas no decorrer do estágio, é relevante
ressaltar a respeito do planejamento. Nesta etapa o estagiário recebe orientações da
professora supervisora a respeito das aulas que serão elaboradas, como também
fornece sugestões para uma melhor aplicabilidade em sala de aula dos conteúdos
programados.
O planejamento é um momento primordial para a prática docente, tendo em
vista que é nele onde a aula acontece antes de chegar a seu estado concreto. Neste
momento o professor/estagiário pode se preparar para eventuais contratempos que
possam surgir e assim estar apto para dá continuidade à aula, até mesmo com um plano
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“b”. Destarte, Pimenta e Lima (2012, p. 224) afirmam: “No período de estágio,
precisamos continuamente planejar e replanejar, para que possamos atingir os nossos
objetivos, refletir sobre o concreto da realidade escolar e corrigir os desvios do
processo.”
Planejar, não é garantir que tudo ocorrerá da maneira prevista, mas é ter o
controle da aula, é programar cada momento, para que o conteúdo seja transmitido ao
discente de modo que possa tornar-se compreensível. O professor de profissão não é
aquele que consegue seguir tudo que foi planejado, mas utiliza suas habilidades e
competências para que a aula continue, mesmo após acontecer situações inesperadas.
Acerca disso, Tardif (2014, p. 230) acrescenta:
O professor de profissão não é somente alguém que aplica
conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente
determinado por mecanismos sociais: è um ator no sentido forte do
termo, isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos
significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui
conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria
atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta.

No que concerne à regência percebeu-se o valor dos planejamentos e das
preparações feitas antes de chegar nesta fase do estágio. Nesse momento o discente
teve o contato direto com os alunos e reproduziu o conhecimento adquirido ao decorrer
da faculdade. De fato é o momento do saber fazer a aula acontecer e ser professor.
Momento de descobertas e experiências que, sem dúvidas contribuirão diretamente
para o futuro profissional do estagiário.
Já na Escola B, foi possível observar que a equipe habituou-se a trabalhar com
projetos, tendo em vista que os discentes se esforçavam com uma maior diligência e
intrepidez. Quando questionada sobre a sua decisão de trabalhar com projetos, a
professora colaboradora afirma que essa é uma das poucas maneiras que ela conseguiu
de levar os discentes a lerem os livros de forma completa e não de modo fragmentado.
Tendo em vista que os seus alunos se interessam em participar, ela acha positiva e
satisfatória esse tipo de metodologia.
Nas aulas observadas a docente mostrou-se preocupada com o caráter de seus
alunos. Sempre que possível, abordava textos de assuntos pertinentes que auxiliassem
nesse processo de formação do caráter, trazendo à tona temáticas como: drogas,
gravidez na adolescência, bullying, entre outros.
Noutras palavras, o que se propõe é considerar os professores como
sujeitos que possuem, utilizam e produzem saberes específicos ao seu
ofício, ao seu trabalho. A grande importância dessa perspectiva reside
no fato de os professores ocuparem, na escola, uma posição
fundamental em relação ao conjunto dos agentes escolares: em seu
trabalho cotidiano com os alunos, são eles os principais atores e
mediadores da cultura e dos saberes escolares. Em suma, é sobre os
ombros deles que repousa, no fim das contas, a missão educativa da
escola. (TARDIF, 2014, p 228).
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Os alunos mostraram-se participativos. Embora fosse preciso que a professora
fizesse interrupções em alguns momentos da aula por maus comportamentos, é nítido
que a grande maioria dos discentes possuía objetivos específicos e a presença deles na
escola não era simplesmente por diversão. É motivador para o profissional de Letras
perceber que há alunos que realmente desejam aprender.
O que deixou a desejar nesses discentes, entretanto, foi a falta de
acompanhamento em casa, ou até mesmo a ausência de esforço dos mesmos. A maioria
das atividades passadas para casa não eram efetuadas, dificultando o bom
funcionamento das aulas e, consequentemente, prejudicando o rendimento escolar dos
alunos.
A relação existente entre prática docente, processo ensino-aprendizagem e
ambiente escolar na Escola B, embora apresente suas falhas, contribuiam para um
ensino diferenciado, sendo considerada uma escola de destaque por apresentar uma
boa estrutura física e um ensino pautado na rigidez e disciplina.
A escola aqui supracitada busca, por meio de projetos e ações inovadoras,
prender a atenção de seus alunos e facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Ao que
cabe a disciplina de língua portuguesa especificamente, tem-se um grande leque de
possibilidades de se trabalhar com os alunos, podendo ser através de leituras escolhidas
por eles mesmos, artes cênicas, escrita, entre outros.
O momento de planejamento foi imprescindível para um bom desenvolvimento
da etapa seguinte: a regência. Embora tenha ocorrido, em alguns momentos, uma
discrepância entre teoria e prática, isso não altera em nada a relevância de se planejar
as aulas, tendo em vista que o planejamento é a base para ocorrer um ensino pautado
em objetivos específicos e que leve em consideração a subjetividade de cada turma e/ou
de cada aluno.
Para tanto, optou-se por criar um planejamento coerente, prezando pelo
conteúdo do livro didático vigente na escola e, ao mesmo tempo, deixando-me livre para
buscar outros meios de se trabalhar esses assuntos. Sempre em uma perspectiva
inovadora, a professora nos orientou a desenvolver atividades que instigassem a
imaginação dos discentes, pois, em suas palavras, dizia que eles gostam de atividades
assim.
Nessa perspectiva, foi trabalhado o gênero poema e o gênero crônica, trazendo
exemplos significativos sobre essas duas vertentes, a produção textual, levando os
alunos a criarem seus próprios textos, e, por meio da reescrita e de atividades lúdicas,
prezou-se por observar e orientar a respeito da ortografia dos discentes, visto que essa
problemática é bastante comum nas escolas públicas.
Esse processo de construção de conhecimentos, todavia, não é uma tarefa tão
simples. O aprender mostra-se complexo, podendo estar sujeito a variações
constantemente. O ambiente escolar, entendido como entidade formada por
professores, diretora, ASG, alunos, entre outros, é um espaço onde se percebe a
existência de relações afetuosas, harmônicas e unificadoras. A equipe pedagógica como
um todo possui um bom entrosamento e isso reflete na aprendizagem de seus alunos.
Em contrapartida, na Escola C, notou-se que o docente, no exercício da prática
de ensino, enfrenta inúmeros obstáculos. Foi constatada uma enorme dificuldade de
ensino-aprendizagem. As limitações perpassam todas as esferas da escola. O sucesso de
uma escola precisa de fios que se completem. A má gestão acarreta sérios riscos para os
profissionais e também para os alunos no tocante ao ensino-aprendizagem e
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desenvolvimento social.
É preciso também considerar as limitações que o ensino nos dias de hoje
enfrenta. As más condições na estrutura também é um fator preponderante para má
qualidade de ensino-aprendizagem. Por outro lado, se reconhece durante o período
observado, a intenção e o esforço por parte do professor e alguns colaboradores da
escola em manter um ambiente agradável e promissor para todos. Para Carvalho e Perez
(2001, p.111):
Um dos resultados significativos provenientes das pesquisas em
formação de professores é o que indica um dos obstáculos para o
professor adotar uma atividade docente inovadora e criativa, além da
já discutida falha no mínimo de conteúdo, são suas idéias33, sobre
ensino e aprendizagem, “as idéias do senso comum.

Portanto, conhecer a realidade da sala de aula nos faz refletir sobre quais as
melhores técnicas e métodos para construção de um ensino-aprendizagem satisfatório
para todos. O autor Kenski (2001, p.103) afirma que:
O papel do professor em todas as épocas é ser o arauto permanente
das inovações existentes. Ensinar é fazer conhecido o desconhecido.
Agente das inovações por excelência o professor aproxima o aprendiz
das novidades, descobertas, informações e notícias orientada para a
efetivação da aprendizagem.

No tocante a interação professor-aluno, é perceptível uma intimidade excessiva
por parte dos alunos o que culmina com falta de respeito e limites. Contudo, o professor
apesar da proximidade com a turma não consegue controlar a impulsividade dos
educandos.
As atividades ministradas são coerentes com o nível da turma, porém pouco
incentiva a criticidade e reflexão por parte dos alunos. Dentro do espaço de tempo
observado, foi possível constatar que tanto a escrita quanto a produção textual foram
pouco trabalhadas, porém houve destaque para leitura e oralidade. O educador
consegue manter uma boa relação entre prática e teoria, aliando os conhecimentos
adquirido com a necessidade efetiva da turma. No período de observação foi notável
uma ênfase a Literatura, como conteúdo explorado.
O professor não fez uso de recursos didáticos, midiáticos ou extraclasse e nem
explorou o uso dos diversos gêneros textuais. Utilizando a obra literária: “Dom Quixote”
e o quadro da sala de aula. Durante as aulas de Português ministrada, o educador não
utilizou em nenhum momento o livro didático.
Nessa perspectiva de análise, cabe ao professor investir na sua formação
docente de forma contínua, visto que a cada dia a realidade educacional exige um
profissional mais preparado, não apenas na área do conhecimento específico, mas,
sobretudo, um agente de transformação nas diversas áreas que envolvem o processo
ensino-aprendizagem. É preciso uma maior aproximação com a realidade do educando,
para então proporcioná-lo um ambiente escolar satisfatório.

33

Escrita antes do acordo ortográfica que entrou em vigor em 2016.
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ESTÁGIO E FORMAÇÃO ACADÊMICA
É de suma importância para formação docente passar pelo período do estágio
curricular, já que este se constitui uma parte relevante para capacitação do mesmo.
Observa-se como o estágio é essencial na formação do futuro professor, pois
proporciona um momento de efetivação do processo de ensino e aprendizagem, além
de colaborar de forma significativa para descoberta da vocação do acadêmico.
A maior contribuição sem dúvida se encontra na oportunidade de descoberta de
práticas de ensino e reflexão sobre ela, bem como da vivência da sala de aula. O estágio
propõe uma reflexão sobre a prática docente que não seria a mesma se o discente
tivesse que encarar a sala de aula sem ter tido um conhecimento prático previamente.
Esse processo dialético assegurado pelo processo de estágio é fundamental para
consolidação da carreira vocacional, uma vez que ele insere o acadêmico dentro do seu
ambiente de trabalho como uma espécie de laboratório profissional, lhe dando total
liberdade de criatividade.
Pensar na prática docente é pensar nesse processo dialético que envolve todas
as esferas da escola. O estágio é uma espécie de elo entre supervisor/acadêmico e
alunos que proporciona trocas de experiências e vivências fundamentais no exercício
profissional que envolve a prática docente. É preciso refletir sobre a prática docente
para então agir sobre ela, no intuito de aprimorá-la. Portanto, nesse contexto são
necessários as trocas, os desafios, os novos saberes. É lá que tudo acontece e onde o
professor tem a oportunidade de refletir sobre sua vocação, e sobretudo sua prática
pedagógica.
Zabalza (2014, p. 90) identifica quatro importantes conteúdos “aprender a
aprender, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a viver com os outros” de fato
esses quatro elementos são exercitados no período de estágio. É nesse momento que o
graduando tem a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao
decorrer do curso e de aprender na prática a essência de ser um docente.
Nestes termos, o estágio não está calcado apenas em ensinar, mas também
aprender. Aprender a ter humildade de também aprender com os alunos e com o corpo
docente da escola; aprender a fazer a aula acontecer; aprender a ser um docente de
profissão e não apenas de formação e além de tudo, aprender a viver com os outros,
saber que a docência também exige afetividade e humanidade.
Ademais, o estágio proporciona, além do contato de sala de aula, o contato com
o planejamento e o plano de aula, aspectos significativos para a prática docente. Por
meio destes, o professor conseguirá preparar suas aulas de maneira eficaz e organizada.
Tornou-se imprescindível, nestes termos, que ocorresse um ensino que
contemplasse os objetivos dos quatro vértices desse processo: A Escola, enquanto
instituição de ensino que conhece a realidade da comunidade em que a mesma está
inserida, a Universidade, contribuindo com a formação de futuros docentes ancorados
por um suporte teórico e reflexivo a respeito da prática da docência, a professora, que
possui mais experiência enquanto docente da rede municipal de ensino e compreende
os níveis de aprendizagem de seus alunos, e nós, enquanto estagiárias e participantes
efetivas nesse processo de ensino durante o Estágio I.
Esse estágio contribuiu para uma melhor formação acadêmica e profissional,
tendo em vista que surgiu a oportunidade de colocar em prática várias aulas teóricas de
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dentro da universidade, no qual se falava sobre gestão democrática, Projeto Político
Pedagógico - PPP, perfil de professores e alunos, entre outros.
Segundo Libânio (2008, p 198) “Os grandes desafios e contradições que
envolvem a operacionalização do estágio-prática de ensino na universidade nem sempre
são estudadas e compreendidas por formadores e formandos.” Por falta da convivência
com a realidade, às vezes o que o professor explica no âmbito acadêmico nos deixa
insatisfeitos, já que naquele momento não temos o concreto. Durante o estágio temos
o significativo e a contextualização do que o docente já havia falado.
É de suma importância todo universitário passar pela etapa do estágio e
desfrutar, antes do término da faculdade, a atuação em sua futura profissão. Tendo em
vista que esse processo soma em conhecimentos e experiências, que podem ajudar o
aluno tanto no seu curso como em sua futura atuação profissional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Estágio Supervisionado contribuiu significativamente para um ensino pautado
na interação entre professor, universidade, escola e estagiário. Em todo o processo aqui
descrito, prezou-se em tornar prática toda a teoria e orientação advinda da
universidade. Acreditando ser o estágio um momento de construção de metodologias
específicas que variam de docente para docente, colheu-se desse momento as mais
especiais e importantes aprendizagens, sendo imprescindível para a formação enquanto
profissional do ensino e para a formação enquanto cidadãos inseridos em uma
sociedade.
Uma boa formação é aquela que possibilita o desenvolvimento
integral das pessoas e as capacita para enfrentar desafios cada vez
mais complexos. Uma boa formação deve atender e equilibrar os
diversos âmbitos do desenvolvimento pessoal, social e cultural dos
sujeitos. (ZABALZA, 2000, p 94).

Com o intuito de amenizar as inúmeras barreiras existente entre teoria e prática,
o estágio auxilia na construção da identidade dos professores. De nada valeria o ensino
se não houvesse uma teoria que o ancorasse, de modo que, de nada valeria a teoria se
não houvesse docentes que o praticassem. Nessa perspectiva, um depende do outro.
Não existe um saber que predomina sobre outro.
Concebendo a importância de se ter um ensino de qualidade nas escolas
públicas, o estágio proporciona um olhar mais reflexivo e crítico frente aos problemas
que permeiam os órgãos públicos, na tentativa de conhecer um pouco mais a realidade
desses ambientes e poder contribuir, embora por brevíssimo tempo, na construção da
identidade dos discentes enquanto sujeitos ativos e relevantes no processo de ensino
aprendizagem.
É coerente, nessa perspectiva, acreditar que, embora muitos pontos negativos
do estágio ainda prevaleçam, torna-se imprescindível a sua permanência enquanto
parte da formação universitária. Sem essa realidade do diagnóstico, planejamento e
regência, a discrepância entre teoria e prática se tornaria ainda mais intensa e palpável.
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Conhecer no concreto a realidade da educação leva-nos a refletir sobre a
profissão de professor. Enfrentar os pormenores de uma profissão tão necessária, mas
ao mesmo tempo tão desvalorizada, é ter certeza de sua vocação. Essa situação requer
de cada profissional da educação uma entrega sem limites, sem interesses econômicos,
visto que às más condições de trabalho tais como: precariedade dos instrumentos
escolares essenciais para prática de ensino, as dificuldades dos alunos, a falta de
perspectivas no plano financeiro e tantos outros, levam a insatisfação de muitos
profissionais, que acabam migrando para outras áreas profissionais, devido ao descaso
com a classe trabalhadora.
Portanto, o docente de Língua portuguesa tem muitos desafios a vencer, contudo
cabe a cada um enquanto profissional estar atento na busca pelas próprias
competências, não se contentando apenas com a formação específica que recebe na
vida acadêmica, visto que cada vez mais se requer um profissional que busque uma
capacitação contínua.
O estágio nos ensina muito mais que aprender a preparar aulas, ele evidencia a
importância da relação entre professor e aluno, a necessidade de dedicação à profissão
e o amor pela prática de ensino em detrimento da possibilidade de ganho pessoal.
Portanto, concluímos dizendo que ensinar é aprender com o próximo, primeiro.
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SABERES E PRÁTICAS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: narrativas de experiências
do(a)s aluno(a)s
Neucivania Moura de Andrade34
Normandia de Farias Mesquita Medeiros 35

RESUMO: O estudo busca identificar e analisar, a partir dos relatos das experiências
do(a)s alunos(as) estagiários(as), os saberes e práticas (re)elaborados/desenvolvidos em
interação com os saberes experiências das professoras colaboradoras do estágio
supervisionado nos anos iniciais do Ensino Fundamental, curso de Pedagogia, da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O estágio se desenvolve em
três momentos: observação, planejamento e regência com desenvolvimento do projeto
de intervenção. O atual projeto pedagógico do curso de Pedagogia, da Faculdade de
Educação (FE/UERN), está em vigor desde 2008, tomando as orientações das DCNP
(BRASIL, 2006). Destaca-se no estágio supervisionado nos anos iniciais do Ensino
Fundamental os saberes e as práticas mobilizados nesse componente curricular para
formar o futuro professor que irá atuar nesse nível de ensino. Destacam-se esses
elementos como fundamentais na legitimação da identidade docente. A pesquisa, em
andamento, se referência no Projeto PIBIC 2017-2018 (saberes e práticas dos o(a)s
aluno(a)s estagiário(a)s do curso de Pedagogia FE/UERN em interação com os saberes
experiências das professoras colaboradoras: narrativas de experiências). Evidencia-se
um paradigma profissionalizante na formação do professor em confronto com as
orientações prescritas na reforma curricular proposta pelo MEC, em 1998, representada
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCNs). Com base em
Pimenta; Lima (2008); Lima (2012), entende-se o estágio supervisionado como atividade
teórico-prática instrumentalizada da práxis do futuro professor, significando o lócus das
reflexões sobre o professor e seu trabalho, portanto, um espaço de pesquisa sobre a
docência. Apoia-se em Tardif (2002) e Freire (1996) nos estudos sobre os saberes e as
práticas docentes. Pesquisa de cunho qualitativo (BOGDAN; BIKLEN, 1994; GIL, 1998).
Tomam-se as experiências narradas pelo(a)s aluno(a)s que estagiaram nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, à luz de Josso, 2004; Nóvoa, 1995; Souza, 2007. Ao
(re)construírem e (re)pensarem o vivido, o(a)s alunos apontarão saberes e práticas
desenvolvidos/aprendidos e mobilizados nas ações desenvolvidas no estágio
supervisionado, bem como avanços e fragilidades em seu processo de formação inicial.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado; Narrativas; Saberes; Práticas.
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O presente artigo discute sobre os saberes e práticas no estágio supervisionado
com base nos relatos de experiências do(a)s aluno(a)s estagiários, identificados a partir
da pesquisa, em andamento, no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica,
PIBIC 2017/201836, intitulada Saberes e práticas dos alunos estagiários do curso de
Pedagogia FE/UERN, em interação com os saberes e experiências das professoras
colaboradoras: narrativas de experiências. Tendo como objetivo analisar os saberes e
práticas dos(as) alunos(as) estagiário (a)s do curso de Pedagogia em interação com os
saberes experiências das professoras colaboradoras. Com base nessas informações
iniciais, propomos a seguinte questão/problema: como se caracterizam os saberes e
práticas dos o(a)s aluno(a)s estagiário(a)s dos anos iniciais do Ensino Fundamental em
interação com os saberes experienciais das professoras colaboradoras?
Buscamos identificar elementos que contribuem na legitimação da identidade
docente. Pretendemos também nesse estudo apresentar e caracterizar os fundamentos
da estrutura didático-pedagógica sobre as quais se apoia o estágio supervisionado nos
anos iniciais do Ensino Fundamental na proposta curricular do curso de Pedagogia
FE/UERN e se favorecem o conhecimento e a reflexão e a pesquisa sobre o trabalho
docente. Portanto, as narrativas do(a)s aluno(a)s permitirão identificar os saberes e as
práticas docentes desenvolvidos/aprendidos na dinâmica do estágio supervisionado.
Essas professoras colaboradoras em questão atuam nas escolas públicas e
recebem o(a)s estagiário(a)s na sala de aula, contribuindo desta forma para o
desenvolvimento do estágio e visa uma maior aproximação com os estagiários,
proporcionando assim o diálogo e a troca de experiências entre o aluno em formação
inicial e o educador que já está inserido nas escolas há algum tempo, contribuindo desta
forma para a troca de saberes entre ambos.
O estágio se desenvolve em quatro momentos: orientações em sala, observação,
planejamento e regência na escola campo de estágio, totalizando uma carga horária de
165 h/a. De acordo com o PGCC (Programa Geral do Componente Curricular) do curso
de Pedagogia, referente ao estágio supervisionado nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, o objetivo desse componente curricular é proporcionar um espaço de
vivência profissional nos anos iniciais, com base na investigação, reflexão,
problematização e elaboração de projetos de intervenção nas práticas pedagógicas das
escolas campos de estágio. Ou seja, é um componente formativo que possibilita ao
docente a experiência de ensinar e aprender e também refletir sobre sua prática
exercida durante a sua ação docente.
O estágio supervisionado é, por sua vez, um espaço onde o estagiário pode ter
uma aproximação direta com a realidade escolar, esse contato permitirá um maior
conhecimento sobre o exercício da profissão, entre eles as condições materiais deste
ambiente, as práticas e saberes exigidos para a formação do futuro professor.
Os processos formativos devem considerar as reais condições do cotidiano
escolar
e as diferentes ações que os professores realizam no cotidiano de suas aulas,
promovendo desta forma um contato real da realidade existente, mostrando suas
características, limites e possibilidades, vistas no âmbito escolar.

36
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Estudar essa temática possibilita ao professor legitimar a identidade docente,
pois a formação desses futuros profissionais ocorre mediante a prática, ou seja, o vivido,
as experiências de cada um. Deste modo consideramos o estágio supervisionado um
elemento-chave para a formação inicial, o que pode contribuir para a mobilização de
saberes e práticas docentes do aprender a fazer.
E, além disso, proporciona aos docentes futuros profissionais da educação a
articulação entre a teoria e a prática, a interligação desses dois saberes são
fundamentais para a formação do futuro educador. Neste sentido, Pimenta (2002)
ressalta que a atividade teórica é que possibilita de modo indissociável o conhecimento
da realidade e o estabelecimento de finalidades para sua transformação, mas, para
produzir tal transformação, não é suficiente a atividade teórica; é preciso atuar
praticamente.
Ou seja, ambas são indissociáveis, uma complementa a outra, a teórica funciona
como um guia para a ação prática, é um suporte pedagógico extremamente importante
para prática docente. É imprescindível que o professor não busque apenas o saber, mas
também do saber fazer, para que cada vez mais esteja presente a ação-reflexão no
cotidiano dos professores.
Consideramos que este estudo possa contribuir para as discussões e propostas
do atual currículo do curso de Pedagogia, na preparação do futuro professor para atuar
nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
A reflexão das narrativas autobibliográficas dos alunos(as) estagiário(a)s nos
anos iniciais do Ensino Fundamental apóiam-se teoricamente em Josso (2004, p. 49):
As narrativas de formação permitem distinguir: experiências
coletivamente partilhadas em nossas convivências socioculturais e
experiências individuais; experiências únicas e experiências em série.
A experiência implica a pessoa na sua globalidade de ser
psicossomático e sociocultural, isto é, ela comporta sempre as
dimensões sensíveis, afetivas e consciências.

Isto implica em dizer que as narrativas de formação são instrumentos que
permitem avaliar as experiências vivenciadas pelo sujeito, no qual ele irá abordar o que
foi significativo para sua formação, levando em conta seu aprendizado e, além disso,
possibilitando refletir acerca desses relatos de experiências.
Para melhor compreensão do tema em estudo, que irá discutir acerca do estágio
supervisionado, utilizaremos Pimenta (2010); Pimenta (1995); Lima (2012), que
entendem o estágio supervisionado como atividade teórico-prática instrumentalizada
da práxis do futuro professor, significando o lócus das reflexões sobre o professor e seu
trabalho, portanto, um espaço de pesquisa sobre a docência. Libâneo (1990) discutirá
acerca da didática de ensino. Para falarmos sobre os saberes utilizaremos Tardif (2002),
que aborda as pluralidades de saberes da formação profissional, Freire (1996) que
aborda os saberes necessários à prática educativa. “É pensando criticamente a prática
de hoje ou de ontem que se pode melhorar a própria prática” (FREIRE, 1996). Imbernón
(2011), no qual irá falar um pouco sobre a formação inicial, Josso (2010) irá abordar as
narrativas autobibliográficas.
O CAMINHAR DA PESQUISA:
ESTAGIÁRIAS

RELATOS DAS EXPERIÊNCIAS DE DUAS ALUNAS
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A pesquisa em andamento já possui alguns elementos importantes para a
elaboração do relatório da pesquisa, entretanto foram executadas algumas atividades,
tais como: o estudo do referencial bibliográfico, ou seja, leituras e análises de
documentos referentes ao Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia (PPC) e o
Programa Geral do Componente Curricular, (PGCC). Foram realizados também o estudo
do referencial metodológico, a seleção dos sujeitos para as entrevistas e as coletas das
narrativas dos alunos estagiários.
As entrevistas das experiências foram realizadas com dois alunos que se
encontram no 8º período, na Faculdade de Educação-FE, da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte, que já vivenciaram o estágio nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, onde denominaremos de estagiários A e B. Ao longo das entrevistas
buscamos respostas referentes aos saberes adquiridos durante o estágio, as
metodologias e conteúdos aplicados e sobre a didática existente durante a ação
docente.
Inicialmente questionamos aos graduandos sobre quais os saberes aprendidos
durante a vivência do estágio supervisionado nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
os mesmos relataram que:
Estagiária A- Saber lidar com as crianças, conhecer melhor os alunos
para que eu possa ensiná-los ou entendê-los melhor e a questão do
relacionamento com eles para que eu conquistasse o respeito, pois
para ensinar não é só importante conhecer e apresentar os conteúdos,
mas também conhecer os alunos. E trabalhar os conteúdos
dinamicamente para que os alunos tivessem mais atenção durante as
aulas.
Estagiária B- Eu aprendi a utilizar o tempo de acordo com os conteúdos
apresentados no plano de aula, de início senti um pouco de dificuldade
pois os alunos se sentiam exaustos. E trabalhar a dinâmica em sala de
aula.

Conforme as falas dos estagiários, fica nítido que a relação entre professor e
aluno deve priorizar o diálogo entre ambos, para que esse bom relacionamento se torne
um aspecto positivo na construção do conhecimento e, além disso, favorecer o respeito
em sala de aula.
Como cita Freire (1996):
(...) o educador já não é o que pensa, educa, mas o que, enquanto
educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado,
também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que
crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já não valem.
(FREIRE, 1996, p. 39)

Ou seja, Freire propõe que a educação deva ocorrer através do diálogo, onde
educador e educando sejam sujeitos de aprendizagem, onde o professor possa conhecer
os saberes dos alunos, pois cada aluno traz consigo saberes importantes e que esses
saberes não sejam tão importantes quanto àqueles que o professor possui. A relação
harmoniosa pode contribuir para essa boa relação entre professor e aluno, mas vai
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depender da capacidade do saber ouvir e de compreender o nível de compreensão dos
alunos.
Outro ponto destacado nos relatos foi trabalhar a dinâmica em sala de aula para
que os alunos compreendessem melhor os conteúdos em sala, ou seja, os estagiários
buscaram inovar de maneira criativa e diversificava para que os alunos interagissem
durante o processo de ensino. Para que isso acontecesse foram elaborados os planos de
aula, visando uma maior interação dos alunos durante as aulas.
Em cada um dos momentos do processo de ensino o professor está
educando quando: estimula o desejo e o gosto pelo estudo, mostra a
importância dos conhecimentos para a vida e para o trabalho, exige
atenção e força de vontade para realizar as tarefas; cria situações
estimulantes de pensar, analisar, relacionar aspectos da realidade
estudada nas matérias; preocupa-se com a solidez dos conhecimentos
e com o desenvolvimento do pensamento independente; propõe
exercícios de consolidação do aprendizado e da aplicação dos
conhecimentos. (LIBÂNEO, 1990, p. 107)

Compreende-se então que o verdadeiro educador deve facilitar o processo de
aprendizagem proporcionando desta forma condições favoráveis para a interação dos
alunos. Para que isso seja posto em prática é importante que os professores
desenvolvam seus planos de aulas de maneira que envolvam os alunos e tornem as
atividades mais significativas, portanto, o professor deve ser um mediador no processo
de ensino e aprendizagem, estimulando desta forma os alunos a pensar, questionar e
interagir durante as aulas.
É válido ressaltar que os professores precisam ter condições favoráveis para que
haja essa inovação educativa, pois muitas vezes o sistema político, educativo e social
induz o professor a trabalhar de forma mecânica e tradicional, como adverte Imbernón
(2011, p. 21):
A meu ver, o professor e as condições de trabalho em que exerce sua
profissão são o núcleo fundamental da inovação nas instituições
educativas; mas talvez o problema não esteja apenas nos sujeitos
docentes, e sim, nos processos políticos sociais e educativos.

Nesta perspectiva, é importante que processos políticos, sociais e educativos
favoreçam a prática educativa, fazendo com que os mesmos tenham mais autonomia e
liberdade para elaboração dos planos de aulas escolares de maneira que a criatividade
e a dinâmica estejam presentes e ao mesmo tempo possibilitem a reflexão acerca da
ação docente.
Outro saber importante, destacado pelo estagiário B, é a utilização do tempo
para aplicação dos conteúdos de maneira que os alunos não se sintam exatos, para que
isso não aconteça é importante que os planos e os objetivos estejam bem elaborados e
organizados. Nesse sentido Libâneo (1990, p. 199) argumenta que:
Antes de entrar na classe e iniciar a aula, o professor precisa prepararse através de um planejamento sistemático de uma aula ou conjunto
de aula. A preparação sistemática das aulas assegura a dosagem da
matéria e o tempo, o esclarecimento dos objetivos a atingir e das
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atividades que serão realizadas, a preparação de recursos auxiliares do
ensino.

Desta forma podemos afirmar que uma aula bem elaborada pode acontecer por
meio de um planejamento organizado e sistematizado visando corresponder a
necessidade existente em sala de aula, para isso os objetivos devem ser atingidos. O ato
de planejar permite ao educador facilitar sua prática levando em conta a construção da
aprendizagem dos alunos.
Ainda de acordo com Libâneo (1990), o plano é um guia de orientação, pois nele
são estabelecidas as diretrizes e os meios de realização do trabalho docente. Como sua
função é orientar a prática, partindo das exigências da própria prática, ele não pode ser
um documento rígido e absoluto, mas uma das características do processo de ensino é
que está sempre em movimento, está sempre sofrendo modificações face às condições
reais.
Por meio dos relatos dos saberes aprendidos durante o estágio supervisionado
podemos afirmar que os saberes docentes começam a ser produzidos no início da
formação docente. Para Tardif (2002), os saberes de formação não se reduz a somente
um saber e sim vários, ou seja, existe uma pluralidade de saberes oriundos da formação
profissional, o autor classifica esses saberes como sendo: saberes disciplinares que são
transmitidos pelos cursos de formação das universidades, saberes curriculares que são
os métodos, conteúdos e objetivos estabelecidos por determinadas instituições de
ensino e, por último, o autor discute sobre os saberes de experiências, que são os
conhecimentos adquiridos durante a prática docente, ou seja, habilidades de saberfazer.
Continuando nossas reflexões, perguntamos aos estagiários o que eles
aprenderam com a professora colaboradora em termos de metodologia e conteúdo e
quais os materiais didáticos-pedagógicos utilizados e se os mesmos foram elaborados,
construídos, e se a escola disponibilizava esses materiais. Os graduandos responderam
que:
Estagiária A- Não tive muita colaboração no Ensino Fundamental, pois
a professora utilizava muito os livros didáticos, a criatividade, as
atividades dinâmicas ficaram por minha parte, utilizei o data-show,
notebook que levei para realização de algumas atividades, a caixa de
som e os livros foram disponibilizados pela escola, e algumas
dinâmicas que foram elaboradas por mim.
Estagiária B- Em termos de metodologia eu aprendi utilizar o livro
didático interligando com várias atividades dinâmicas, principalmente
no que se refere aos conteúdos de português e matemática. Os livros
didáticos eram o material mais recomendado pela escola onde eu
estagiei, porém durante o período de minha vivência na escola utilizei
leituras espontâneas e interpretações dos livros lidos, trabalhei música
também, como a escola focava muito nos livros didáticos não tive
muito tempo durante as aulas para apresentar outras atividades.
Alguns materiais didáticos foram elaborados por mim, outros
disponibilizados pela escola e pela professora como, por exemplo,
livros, jogos. A escola disponibilizava de muitos materiais didáticopedagógicos, porém a professora não utilizava muito, porém ela era
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mais focada nos conteúdos referentes das provas letivas e preparar os
alunos para a Provinha Brasil.

Conforme as falas dos estagiários, a metodologia mais utilizada pelas professoras
colaboradoras era a utilização dos livros didáticos, pois os mesmos eram mais
recomendados nas escolas, visto que atendiam as necessidades do currículo escolar. O
livro didático é uma ferramenta pedagógica que possibilita aos educadores trabalharem
os conteúdos de maneira eficaz facilitando o processo de construção do conhecimento,
e, além disso, corresponde desta forma as exigências do currículo implantado nas
escolas. Mas é importante frisar que muitos professores se apoiam muito nessa
ferramenta e acabam por sua vez deixando de lado a criatividade, o lúdico. Como
destaca Libâneo (1990, p. 154):
Os livros didáticos se prestam a sistematizar e difundir conhecimentos,
mas servem, também, para encobrir ou escamotear aspectos da
realidade, conforme modelos de descrição e explicação da realidade
consoantes com os interesses econômicos e sociais dominantes da
sociedade. Se o professor for bom observador, se for capaz de
desconfiar das aparências para ver os fatos, os acontecimentos, as
informações sob vários ângulos, verificará que muitos dos conteúdos
de um livro didático conferem com a realidade, com a vida real, a sua
e a dos alunos.

Desse modo podemos afirmar que a utilização dos livros didáticos tem que
abranger a realidade dos alunos relativos aos cotidianos dos mesmos, fazendo com que
a sala de aula se torne um espaço de diferentes concepções. Para que os conteúdos dos
livros didáticos se tornem mais atrativos é importante adequar para a realidade do
contexto escolar, fazendo isso o professor irá refletir sobre a sua prática e facilitar o
processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Freire:
Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais
amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os saberes com
que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela
- saberes socialmente construídos na prática comunitária - mas
também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com
os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o
ensino dos conteúdos. Porque não aproveitar a experiência que têm
os alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder
público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos
córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e
os riscos que oferecem à saúde das gentes. (Freire, 1996, p. 17).

Isto é, os professores têm que adaptar seus planos de aula se baseando pelo
cotidiano dos discentes aproveitando desta forma as experiências e saberes de cada
aluno. Fazer o estudo crítico dos livros didáticos, permitir ao educando uma maior
interação em sala e, consequentemente, enriquecendo a aprendizagem dos mesmos.
Como já abordado anteriormente, é interessante trabalhar esses conteúdos envolvendo
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a dinâmica no processo de ensino, pois essa inovação irá promover maior estímulo por
parte dos alunos e maior fixação dos conteúdos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao refletirmos sobre a nossa participação na pesquisa intitulada “saberes e
práticas dos aluno (a)s estagiário (a)s do curso de Pedagogia FE/UERN em interação
com os saberes experienciais das professoras colaboradoras, podemos confirmar o
quão grande e importante é esse momento para a formação de professores, uma
vez que por meio desta se faz possível a aproximação dos pesquisadores ao
conhecimento da formação prática docente.
Podemos afirmar que a pesquisa em andamento nos traz uma aprendizagem
significativa e um olhar mais sensível à realidade dos sujeitos que estão em processo
de aprendizagem, entendendo-os a partir de suas limitações, dificuldades, como
também avanços e conquistas adquiridas em meio às relações e interações em
contexto de sala de aula.
A pesquisa permite, também, compreender melhor sobre a realidade do
cotidiano dos professores e a importância das inúmeras possibilidades metodológicas
a serem trabalhadas por eles em função da aprendizagem dos alunos, bem como a de
contribuir para a formação prática dos estagiários em formação.
Foi visível perceber quando estes alunos passaram a desenvolver suas
intervenções colaborativas de forma eficaz, seja ela por meio da escolha de uma
leitura ou até mesmo na produção de material didático-pedagógico a ser trabalhado,
dentre outras tantas formas de transmitir sua autonomia e confiança relativo às
atribuições que são inerentes ao trabalho docente.
Em síntese, até o momento realizamos as seguintes etapas: estudo do referencial
bibliográfico, análise de documentos referentes ao Projeto Pedagógico do Curso de
Pedagogia (PPC) e o Programa Geral do Componente Curricular (PGCC), foram realizados
também o estudo do referencial metodológico, a seleção dos sujeitos para as entrevistas
e as coletas das narrativas dos alunos estagiários. Atualmente estamos realizando a
transcrição das entrevistas para a elaboração do relatório de pesquisa. Consideramos os
resultados satisfatórios para a fase da pesquisa, visto que as ações e os membros
envolvidos no projeto correspondem as expectativas em pauta.
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VIVÊNCIAS NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I – COMUNIDADE: relatos de
experiências em um espaço de educação não formal
Josiel Medeiros de Aquino37
José Erimar dos Santos38

RESUMO: Este trabalho refere-se ao relato das experiências vivenciadas no Estágio
Curricular Supervisionado I – Comunidade, no Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais (STTR) de Upanema/RN, ofertado pelo Curso de Licenciatura
Interdisciplinar em Educação do Campo (LEDOC), da Universidade Federal Rural do
Semi-Árido (UFERSA). Trata-se de um estágio obrigatório, totalizando uma carga horária
de 120 horas, sendo cerca de 80 horas realizadas no local campo de estágio e 40 horas
no âmbito da universidade. O presente estágio ocorreu dentro de uma abordagem que
levou em consideração a participação, observação e intervenção, buscando refletir
acerca de práticas pedagógicas possibilitadas em espaços de Educação Não Formal.
Partindo desses pressupostos, o objetivo desse trabalho é relatar as experiências
vivenciadas nesse estágio que, organizado mediante a Pedagogia da Alternância, se
estruturou em um conjunto de atividades teóricas-práticas no Tempo Universidade
(atividades realizadas na universidade) e no Tempo Comunidade (atividades
desenvolvidas no local campo de estágio). Para tanto, utilizamo-nos de pesquisas
bibliográfica e documental acerca das concepções de estágio e Educação Não Formal e
dos relatos de experiências vivenciadas nas atividades desenvolvidas no sindicato e nos
encontros realizados universidade. As investigações bibliográfica e documental nos
possibilitou perceber as diferentes concepções de estágio e a compreender melhor o
tipo de estágio que ora fazíamos em um ambiente não escolar, atentando-se para a
importância desse estágio no tocante à compreensão de aspectos ligados às
comunidades, sobretudo rurais, possibilitando realizar uma educação contextualizada
de forma mais significativa no/com o campo, mediante a atuação nos anos finais do
Ensino Fundamental e no Ensino Médio, níveis educacionais para os quais estamos nos
graduando. A experiência vivenciada no referido sindicato proporcionou, a partir das
observações acerca da estrutura física do local, dos recursos humanos e das atividades
ali desenvolvidas, realizarmos um diagnóstico e pensarmos em uma proposta de
intervenção, que culminou com a realização de uma palestra acerca da reforma da
previdência, com especialista na área, buscando informar e conscientizar os/as
associados cada vez mais dos seus direitos enquanto trabalhadores/as e cidadãos/ãs.
Com relação aos encontros na universidade pudemos perceber a importância do
planejamento e da organização das atividades relativas à vida de estagiário, que marca
toda a profissão docente, nos permitindo pensar e atuar com mais êxito durante nossas
ações educativas, sejam em espaços não escolares, sejam em espaços escolares.
Contudo, o Estágio Curricular Supervisionado I - Comunidade, possibilitou uma
oportunidade para que o estagiário pudesse conhecer a realidade dos sujeitos que
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frequentam o ambiente de ensino não formal, assim como contribuir nesse espaço por
meio de alguma prática intervencionista, ao mesmo tempo instigando à autorreflexão e
o repensar a prática docente ora introduzida mediante o estágio.
Palavras chaves: Educação não formal; Estágio obrigatório; Educação do Campo.

INTRODUÇÃO
O presente artigo refere-se ao relato das experiências vivenciadas no Estágio
Curricular Supervisionado I – Comunidade, no Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais (STTR) de Upanema/RN, durante o V semestre do Curso de
Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo (LEDOC), da Universidade Federal
Rural do Semi-Árido (UFERSA). O referente estágio ocorreu dentro de uma abordagem
que levou em consideração a participação, observação e intervenção, buscando refletir
acerca de práticas pedagógicas possibilitadas em espaços de Educação Não Formal.
Partindo dessas informações, o objetivo desse trabalho busca relatar as
experiências ocorridas nesse estágio que, organizado mediante a Pedagogia da
Alternância, se estruturou em um conjunto de atividades teóricas-práticas realizadas no
Tempo Universidade, isto é, atividades realizadas na universidade e no Tempo
Comunidade, ou seja, atividades desenvolvidas no local campo de estágio.
Tais atividades constituíram-se de grande importância no sentido de possibilitar
uma compreensão prévia por parte do discente sobre o Estágio Supervisionado I –
Comunidade, onde de igual modo foi possível conhecer como se estabelece a execução
de um Estágio dessa natureza, pois é no espaço de Educação Não Formal que o
estagiário vai começar a compreender a realidade desse local campo de estágio e sua
relação com a comunidade onde está inserido, podendo analisar um pouco da sua
profissão enquanto futuro docente e dentre outros elementos que contribuam no
processo de formação docente frente ao atual contexto complexo.
Para a construção da metodologia utilizamo-nos das pesquisas bibliográfica e
documental acerca das concepções de estágio e Educação Não Formal e dos relatos de
experiências vivenciadas durante as atividades desenvolvidas no sindicato e nos
encontros realizados no âmbito da universidade.
As investigações bibliográfica e documental nos possibilitaram identificar as
diferentes concepções de estágio e a compreender melhor o tipo de estágio que estava
sendo realizado em um ambiente não escolar, atentando-se para a importância desse
estágio no que diz respeito à compreensão de aspectos ligados às comunidades,
principalmente rurais, possibilitando realizar uma educação contextualizada de forma
mais significativa no/com o campo, mediante a atuação nos anos finais do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio, níveis educacionais para os quais estamos nos
graduando.
A experiência vivenciada no referido sindicato proporcionou, a partir das
observações sobre a estrutura física do local campo de estágio, dos recursos humanos
que foram utilizados assim como as atividades ali desenvolvidas, à realização de um
diagnóstico com o intuito de aplicar uma proposta de intervenção, que resultou na
realização de uma palestra acerca da discussão sobre a reforma da previdência, com um
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entendedor na área, que buscou informar e conscientizar os/as associados cada vez
mais dos seus direitos enquanto trabalhadores/as e cidadãos/ãs.
Durante o Estágio Curricular Supervisionado I – Comunidade, foi possível
tramitar dentro da instituição, buscando compreender e entender toda a conjuntura de
formação daquele local, assim como conhecer os sujeitos que frequentam esse
ambiente campo de estágio. Dessa forma, foi possível analisar, com base na observação,
todo o processo de movimentação e articulação do sindicato.
Em relação ao que diz respeito aos encontros na universidade, foi permitido
perceber a importância do planejamento e da organização das atividades relativas à vida
de estagiário, que marca todo o processo de formação da profissão docente, nos
permitindo pensar e atuar com mais êxito durante nossas ações educativas, sejam em
espaços não escolares ou escolares.
Contudo, o Estágio Curricular Supervisionado I – Comunidade, possibilitou uma
oportunidade para que o estagiário pudesse conhecer a realidade dos sujeitos que
frequentam o ambiente de ensino não formal, possibilitando uma nova compreensão
sobre esse contexto, assim como contribuir nesse espaço por meio de alguma prática
intervencionista, ao mesmo tempo instigando à autorreflexão e o repensar a prática
docente introduzida por meio do estágio. Nessa feita, daremos continuidade em seguida
sobre algumas concepções do estágio, ampliando as discursões e possibilitando uma
melhor reflexões por parte do leitor acerca dessa abordagem.
ESTÁGIO: ALGUMAS CONCEPÇÕES
A prática do estágio supervisionado se estabeleceu, com a finalidade de
proporcionar uma melhor qualificação na atuação dos profissionais que estão se
preparando para exercer a sua profissão no mercado de trabalho. Com isso, percebemos
que esse estágio se configura numa obrigatoriedade para os cursos de formação
superior, incluído principalmente os de formação docente, que segue uma proposta
educativa, pautada na Lei de n°. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008).
Dentro da vigente Lei do estágio, vamos identificar uma sequência de normativas
que orientam e amparam o estagiário durante todo o período de execução do estágio.
Esses precedentes corroboram com a prática educativa permitindo, por sua vez, que o
sujeito aprendiz possa está legalmente amparado pela Lei, o que legítima a sua
permanência no local campo de atuação.
O Estágio Curricular Supervisionado I – Comunidade, foi oficialmente decretado
com um caráter educativo pelo Decreto Federal, na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de
2008:
Art. 1° Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de
educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional
da educação de jovens e adultos. (DECRETO FEDERAL nº11.788, de 25 de
Setembro de 2008).

De acordo com Raymundo (2013, p. 363):
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O Estágio Supervisionado constitui um componente integrante do currículo
dos cursos de licenciatura, sendo concebido como tempo e espaço de
aprendizagem e não apenas como uma atividade extracurricular realizada
para o cumprimento de uma carga horária isolada e descontextualizada do
curso. Ao mesmo tempo em que integra prática e teoria, o estágio colabora
para que o futuro professor compreenda e reflita sobre as complexas relações
que ocorrem no ambiente escolar, seu futuro locus profissional.

O Estágio Curricular Supervisionado I – Comunidade, tem uma contribuição
muito significativa no que diz respeito à formação dos sujeitos estagiários, enquanto
discentes e futuros docentes, isso porque eles entram em constante análise
observacional, problematização, reflexão e proposição intervencionista sobre o local
campo de estágio. Assim sendo, a participação do estagiário em ambiente não escolar,
o mesmo permite um novo olhar sobre os sujeitos que frequentam esse espaço. De igual
maneira, a atuação desses estagiários nesse local passa a contribuir no processo de
formação docente, visando uma melhor formação profissional.
Nesse sentido, conforme Lima (2008, p. 201),
O que dá sentido às atividades práticas dos cursos de formação é esse
movimento que acontece a partir das leituras, práticas, saberes e
conhecimentos, que se confrontam e se intercruzam. As atividades de
reflexão e registro poderão auxiliar no entendimento das questões relativas
às contradições acontecidas no trabalho educativo. Entre o escrito e o vivido
estão: cultura, relações de trabalho, classe social, etnia, idade e campos de
poder, entre outros aspectos.

No que se refere ao Estágio Curricular Supervisionado I – Comunidade, no Curso
de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo (LEDOC), da Universidade
Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), é proposto um estágio como atividade
obrigatória pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC), possibilitando que o discente possa
executar o estágio a partir do 5° período, constituindo-se de quatro etapas equivalentes
a 120 horas/aulas39 cada, totalizando 480 horas/aulas (UFERSA, 2013).
Neste sentido, o Projeto Pedagógico do Curso (UFERSA, 2013, p. 71),
Por sua natureza constitutiva e legal, o Estágio Curricular Supervisionado é
obrigatório e deverá proporcionar ao aluno a leitura e a compreensão da
realidade, despertando-o para o compromisso com a transformação social.
[...] Para a realização dos estágios serão articulados com as escolas parceiras
a partir de estudo prévio de demandas, considerando os últimos anos do
Ensino Fundamental e Médio como variável na escolha. O Estágio Curricular
Supervisionado tem o papel de oportunizar ao/à aluno/a a inserção nos
espaços do exercício profissional, aos quais, aliás, ante à especificidade da
clientela, já lhes são familiares.

Conforme afirma Raymundo (2013, p. 360).
[...] a Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado na formação de
professores, têm revelado que o modelo predominante na organização
curricular dos cursos de formação de professores se fundamenta no
agrupamento das disciplinas do bloco teórico, ministrado no início do curso,
39

Essa totalidade de 120 horas/aulas se estabelece, com cerca de 80 horas realizadas no local campo de
estágio e 40 horas no âmbito da universidade.
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ficando para o final as disciplinas do bloco prático. Assim, primeiro o aluno
recebe a formação básica e com esses conhecimentos ele obtém a formação
pedagógica que o habilitará ao exercício da docência.

No tocante às disciplinas que fazem parte da grade curricular do Curso de
Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo, existe a disciplina específica do
Estágio Curricular Supervisionado I – Comunidade, que tem como finalidade propor uma
análise crítica e reflexiva da realidade onde os educandos residem. Nessa prática, é
permitido aos alunos conhecer novos processos metodológicos que viabilizam a
construção de uma melhor atuação didático-pedagógica nos espaços de atuação.
É sabido que existe tanto o espaço formal de ensino, como o não-formal. Nessa
perspectiva, trazendo uma abordagem pertinente a essa discussão em relação ao
espaço de ensino formal, é permitido destacar que nele ocorre uma educação
estruturada, organizada, planejada intencionalmente, corrida no âmbito escolar.
Segundo Libâneo (2007, p. 88),
Sendo o termo formal o elemento distintivo das duas denominações, vejamos
o que ele significa. Formal refere-se a tudo o que implica uma forma, isto é,
algo inteligível, estruturado, o modo como algo se configura. Educação formal
seria, pois, aquela estruturada, organizada, planejada intencionalmente,
sistemática. Nesse sentido, a educação escolar convencional é tipicamente
formal.

Sobre o que diz respeito ao campo não-formal de ensino é possível destacar que
existe práticas educativas sendo desenvolvidas no âmbito desses espaços não-formais,
dentre os quais os movimentos sociais organizados na zona rural e urbana, trabalhos
comunitários, atividades de animação cultural, sindicatos, ongs, dentre outros. Esses
espaços são previamente caracterizados como um espaço de educação não-formal,
justamente por manter um caráter de ensino educativo fora de ambiente escolar.
Ainda conforme Libâneo (2007, p. 89),
A educação não-formal, por sua vez, são aquelas atividades com caráter de
intencionalidade, porém com baixo grau de estruturação e sistematização,
implicando certamente relações pedagógicas, mas não formalizadas. Tal é o
caso dos movimentos sociais, organizados na cidade e no campo. Os trabalhos
comunitários, atividades de animação cultural, os meios de comunicação
social, os equipamentos urbanos culturais e de lazer (museus, cinemas,
praças, áreas de recreação) etc. Na escola são práticas não-formais as
atividades extra-escolares que provêem conhecimentos complementares,
em conexão com a educação formal (feiras, visitas etc).

De acordo com Raymundo (2013, p. 365),
Na formação inicial, o estágio pode se constituir em tempo e espaço de
reflexão sobre a prática pedagógica do futuro professor, ampliando sua
capacidade de gerar conhecimento pedagógico por meio da análise do seu
fazer docente. Nesta perspectiva, os próprios acadêmicos consideram que o
estágio não pode ser concebido como uma simples instrumentalização
técnica, pois constitui um aprendizado permanente para o futuro professor
na medida em que as questões presentes no cotidiano escolar são sempre
singulares e novas respostas precisam ser encaminhadas para a resolução de
situações reais.
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É com base nesse processo de Estágio Curricular Supervisionado I – Comunidade,
que podemos externar a construção de novos aprendizados, assim como, a construção
de ligação entre o conhecimento teórico e prático, permitindo nessa feita, um momento
muito importante, onde não se restringimos somente numa prática constituída em
competências teóricas, mas que proporcionou novos conhecimento e saberes, voltado
para uma atuação comprometida em contribuir no processo de formação de futuros
docentes.
Nesse sentido Raymundo (2013, p. 360), elenca que:
Sabe-se que existem disponibilizadas na literatura muitas alternativas de
entendimento sobre a Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado enquanto
eixos articuladores da formação dos profissionais da educação. Desde 1987,
está expresso no documento do MEC/SESu que o estágio, forma com que se
concretiza a Prática de Ensino das licenciaturas, constitui um processo
criador, de investigação, explicação, interpretação e intervenção na
realidade.

Perante tais abordagens, torna claro que o momento de estágio é imprescindível
nos cursos que formam professores. Desse modo, relatamos em seguida algumas
experiências obtidas num espaço de educação não-formal.
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I – COMUNIDADE: relatos de experiências
em um espaço de educação não formal
Ao longo desse estágio tivemos atividades que foram desenvolvidas tanto no
âmbito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) quanto ao local campo
de estágio o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de
Upanema/RN, que é um órgão social, constituído para fins dos trabalhadores (as) rurais
do próprio município. O mesmo busca propiciar uma total assistência para os(as)
agricultores(as) que são associados dessa instituição. A realização dessas assistências
segue uma conjuntura organizacional. Em alguns espaços de associações nas
comunidades do município e no próprio sindicato, onde é discutido assuntos
pertinentes à realidade e qualidade de vida dos(as) agricultores(as).
Nesse momento, dando ênfase ao que foi desenvolvido como atividades no
espaço da universidade, realizamos as seguintes atividades: Orientação sobre o estágio
(normatização, documentação exigida); Leitura e discussão de textos; Orientação sobre
a construção do plano de atividades; Orientação sobre a construção do projeto de
intervenção e Orientação sobre a construção do relatório final.
Essa fase foi bem gradual no sentido de termos, em diferentes dias da semana,
um momento específico destinado para cada uma dessas atividades. Com o objetivo de
proporcionar uma melhor preparação na formação do estagiário, esses momentos
foram imprescindíveis no sentido de contribuir com uma boa base teórica voltada para
a prática do estágio, assim como possibilitou um melhor entendimento em relação a
todo o período constituinte desse processo de formação docente.
Sobre o que foi desenvolvido no local campo de estágio (o Sindicato),
desenvolvemos uma sequência de atividades que foram desempenhadas ao longo dessa
etapa. Perante tais atividades, podemos destacar para cada uma delas as suas
respectivas finalidades, objetivos e metodologias. Partindo desses pressupostos,
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chegaremos a identificação de que essas ações tinham uma objetividade e mediante
isso, corroboravam com todo planejamento ocorrido durante o estágio, constituído por
participação, observação e intervenção. Veremos a seguir como essas atividades se
organizaram.
A aplicação das atividades no local campo de estágio, tinha consigo objetivos e
metodologias que contribuíam com as suas aplicações. Sobre as atividades, a primeira
foi Conhecer a equipe do Sindicato, as funções e tarefas desempenhadas pela instituição.
O objetivo foi conhecer todo o corpo de formação do sindicato, seus trabalhos
desenvolvidos e função desempenhada pela equipe; em seguida, ocorreu a aplicação de
uma metodologia que tinha a finalidade de dialogar com os membros do sindicato numa
conversa informal, buscando informações sobre o ambiente de estágio, tentando
compreender quais atividades eram desenvolvidas pela equipe. Utilizamos ainda o
recurso do caderno de anotações, assim como o uso tecnológico do notebook para o
registro de alguma digitalização, caso fosse necessário. Dessa forma, essa atividade
possibilitou conhecer a equipe do Sindicato, permitiu compreender e entender as
tarefas desempenhadas pelos membros desse local. Mediante a observação desse
momento, foi adquirido conhecimento e experiências no sentido de possibilitar uma
nova compreensão sobre o corpo de formação do Sindicato diante do desenvolvimento
dessa atividade.
Seguindo com a descrição e análise das atividades realizadas ao longo do estágio,
ocorreu à segunda especificamente direcionada a conhecer o processo histórico do
Sindicato, como se deu a sua criação. Seu objetivo foi entender como surgiu o sindicato
no Município de Upanema/RN, buscando compreender todo o processo histórico de sua
criação. Na parte metodológica foi usado o notebook para fazer os registros de todas as
informações mencionadas com relação ao objetivo. Em forma de diálogo buscamos
compreender todos os pontos elencados por parte da supervisora de estágio. De acordo
com o que foi possível coletar de informação, o Sindicato foi fundado em 04/012/1972,
onde teve como presidente o senhor Airton Marques, sendo que esse espaço só teve o
reconhecimento em 1974. Perante essa atividade constituinte ao estágio, foi permitido
conhecer um pouco da história do Sindicato de Upanema, entendendo a sua
participação no processo de luta pela terra naquele munícipio, assim como possibilitou
de igual modo a compreensão sobre o processo de iniciação e formação desse local.
Diante disto, a obtenção de experiências perante essa realidade se constituiu de forma
significativa, no sentido de possibilitar um olhar extremamente diferenciado quanto ao
conhecimento de uma realidade antes desconhecida pelo estagiário.
Compreender a dinâmica de funcionamento e os objetivos do Sindicato, foi outra
atividade que desenvolvemos no local campo do estágio, contendo o objetivo de
conhecer a atuação e funcionamento, procurando entender a sua finalidade. Diante
disso, contamos com a metodologia dialogada, buscando entendermos o quadro de
funcionamento e o respectivo objetivo da instituição, para que assim, fosse possível
entender o Sindicato. Ainda contamos com um amparo tecnológico de notebook, tablet
e o caderno de anotações, para o registro das informações colhidas. Dentro da
abordagem da dinâmica de funcionamento, percebemos o setor do cadastro e
recadastro, um dos mais movimentados, onde inicia a análise de documentação para se
cadastrar no Sindicato, chamado de triagem. Seguindo um processo, em que no
primeiro momento, acontece a inscrição, o cadastro e finaliza com a carteira de sócio
dos associados, onde se comprova, que os mesmos, contêm vínculo coma instituição.
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Também foi identificado, dentro da dinâmica de funcionamento do Sindicato a
tesouraria, onde recolhe as contribuições mensais e colabora com a secretária fazendo
ofícios para as associações, dentre outros direcionamentos aos associados. Um outro
setor é o da previdência, onde sua atuação é na parte organizacional de documentos
para encaminhar benefícios, agendamento de entrevistas para requerer benefícios da
previdência, que não exijam perícia médica, como: aposentadoria, salário maternidade,
dentre outros. Contudo, todo esse processo, que antes era feito em Mossoró-RN, cidade
próximo de Upanema/RN, hoje se realiza no Sindicato.
Podemos destacar que os principais objetivos do Sindicato, nesse processo de
luta e conquista, são: Lutar pela reforma agrária; acesso à terra e ao crédito, programa
nacional de créditos fundiários, o programa nacional de fortalecimento da agricultura
familiar (PRONAF), aumento do salário mínimo, assalariados (as) rurais, programas
sociais, tais como: garantia safra, habitação rural, construção de cisternas de placas,
programas (uma terra e duas águas), programa luz para todos, campanha de
documentação de homens, mulheres e jovens, igualitariedade de gênero, e autonomia
das mulheres e jovens do campo, valorização da juventude rural.
A aplicação dessa atividade permitiu conhecermos uma nova realidade a qual
não era permitida antes do estágio: compreender o funcionamento da instituição e sua
finalidade.
Perceber como se dá a organização cotidiana da instituição Sindicato, foi mais
uma das atividades que teve como objetivo: conhecer como se constitui a organização
da instituição no cotidiano. Mediante isso, contamos com a parte metodológica que
ocorreu de forma dialogada, para que fosse compreendido como se constitui a
organização desse espaço. Para registro das informações utilizamos de uma ferramenta,
que era o caderno de anotações, permitindo que assim fosse registrado tudo a respeito
dessa atividade. Foi permitido, tomar o conhecimento de que a organização tinha como
principal fundamento a comunicação entre todos os membros, possibilitando a
informação e o esclarecimento, sobre o que a acontecia na instituição e o que
posteriormente poderia ocorrer. As informações seriam repassadas por meio de
reuniões, encontros, diálogos ocorridos no âmbito da instituição, isso durante todo o
cotidiano. Alguns meios tecnológicos são utilizados como ferramentas de comunicação
e gerenciamento da organização no espaço do Sindicato. Seriam eles, o whatsapp,
ligações, e-mails. Desse modo, a equipe consegue se articular e proporcionar o
funcionamento, atuação e articulação da organização. Em detrimento disso, surgem
novas experiências e aprendizados no sentido de compreender e identificar que esses
espaços buscam as formas de se organizarem frente ao seu cotidiano e as possibilidades
tecnológicas do presente.
Conhecer as atividades desenvolvidas pelo Sindicato no município foi o objetivo
e ao mesmo tempo outra atividade que realizamos no âmbito do Sindicato. Desta feita,
utilizamos de uma metodologia usando como ponto de partida um diálogo e registro
das informações, utilizando-nos do notebook e caderno de anotações. Nesse processo
de conhecer sobre as atividades desenvolvidas no munícipio por parte do Sindicato foi
possível compreender que o mesmo tem consigo uma preocupação em buscar meios
que possibilitem o esclarecimento direto com os associados sobre as lutas que o
Sindicato vem enfrentado durante os anos. Dessa maneira, a instituição não para de
lutar em prol dos benefícios voltados ao homem e a mulher do campo. As atividades
desenvolvidas são: a assistência aos associados, como recadastramento nos próprios
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municípios, reuniões com grupo de mulheres e jovens, consulta com oftalmologista,
com 30% de desconto, dentista, parceria com as farmácias, participação dos fóruns das
associações e dos conselhos, com representantes dos conselhos.
Existem algumas outras atividades que são desenvolvidas, como: participação no
conselho municipal de controle social do programa bolsa família, conselho municipal de
idoso, conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, conselho municipal
da segurança alimentar e nutricional, comissão de erradicação de trabalho infantil,
conselho municipal de proteção à defesa civil, conselho municipal de desenvolvimento
sustentável e solidário, comitê do programa terra pronta, conselho de alimentação
escolar, comissão municipal de educação, conselho municipal de saúde, conselho
municipal de juventude e o incentivo à luta pela terra. Diante disso, é relevante destacar
que as experiências alcançadas nesse espaço, por meio dessa atividade, possibilitaram
muitas contribuições e são extremante válidas no processo de formação dos sujeitos
estagiários.
Verificar o calendário e a agenda de reuniões e atividades com os associados se
constituiu com um objetivo de conhecer o próprio calendário da instituição no quesito
reunião com os assentados, buscando entender, quais atividades são desenvolvidas.
Para a aplicação dessa atividade usamos a metodologia dialogada, contando com um
recursos de caderno de anotações e tablet para registrar as informações.
Diante do que foi verificado, apenas ocorre na segunda quarta feira do mês, uma
reunião ordinária do fórum. Esse fórum é constituído por membros do Sindicato.
Contudo, existe outro dia da semana que é repassado algumas outras informações,
repassadas na terceira quinta feira de cada mês. Além desses dias, não existe outro dia
no Sindicato que ocorra uma reunião planejada no caso dos associados que moram na
zona Rural e Urbana. Só ocorre uma reunião com eles, quando tem alguma informação
a ser repassada; caso contrário não existe reunião com esses associados. Dentro desse
conjunto de informações obtidas foi possível tomar o conhecimento sobre o fato de não
ter reuniões com mais frequências ao longo da semana no âmbito do Sindicato.
Mediante a isso, podemos mencionar que de um modo geral essa atividade contribuiu
no sentido de podermos conhecer como se estabelece os encontros e reuniões nessa
instituição.
Identificar as instituições parceiras do Sindicato teve o objetivo de conhecer
quais instituições mantem parceria com o Sindicato. Para realização dessa ação
contamos com uma metodologia pautada no diálogo, onde procuramos identificar quais
instituições contribuíam para a permanência do próprio Sindicato. O que foi coletado no
espaço do Sindicato mostra que o mesmo possui algumas parcerias: farmácias, óticas,
dentistas, advogado, dentre outros, que possibilita ou contribui com benefícios para os
sócios. Perante esse momento, a atividade contribuiu com a construção e produção de
conhecimento direcionada à reflexão da importância das parcerias nas comunidades.
Identificar as comunidades que compõem o núcleo de associados e como
acontece a relação entre elas, se constituiu como uma outra atividade que levou como
objetivo conhecer quais comunidades fazem parte do próprio sistema de associados e
como acontece a relação entre elas. Para a realização dessa etapa contamos com uma
metodologia usando diálogo, procurando analisar todo o processo de relação entre os
associados e como se constitui essa relação. Mediante isso, para o registro das
informações desses apontamentos usamos o apoio tecnológico do notebook para
sistematização das informações alcançadas.
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Sobre as comunidades, identificamos associados de vários assentamentos do
município: Palheiros III, Padre Pedro, São Manoel II, São Sebastião III, Sabiá, Sobreiro,
Monte Alegre I, Nova Vida, Baixa do Dutra, Bom Lugar I, São Geraldo, Salgado, Lagoa
Vermelha e Esperança. A relação existente entre eles ocorrem no âmbito da instituição
com maior frequência. Diante do que foi observado no Sindicato o tempo todo, ocorre
uma forte presença de pessoas dos projetos de assentamentos, buscando se associar ao
Sindicato. A oportunidade observacional que nos foi concedida contribuiu no sentido de
conhecer uma realidade antes não vivenciada no sentido de termos conhecido pessoas
de diversas comunidades, com modos e culturas diferentes.
Identificar os tipos de serviços ofertados aos associados e quais documentos são
necessários, se estabeleceu como uma das demais atividades aplicadas ao longo do
estágio, que teve como objetivo, conhecer quais serviços são oferecidos aos associados
do Sindicato e qual documentação prévia deve ser preparada. Para essa etapa utilizamos
de uma metodologia em forma de diálogo, onde buscamos fazer uma sistematização
das informações colhidas, por meio do registro do caderno de anotações. Os serviços
fornecidos aos associados, são fruto de algumas parcerias existente entre os Sindicato e
algumas farmácias, óticas, dentistas, advogado, dentre outros. Diante dessas parcerias,
o que se estabelece entre o Sindicato e os associados é uma relação de assistência, onde
os associados conseguem o acesso a esses meios de pontos de parceria com o Sindicato;
possibilitam assim, descontos na aquisição de remédios, assistência proporcionada pelo
advogado e as demais assistências disponibilizadas são destinadas aos que mantem
parceria com o Sindicato. No entanto, essas informações repassadas ao longo da
realização desse estágio permitiu compreendermos um pouco sobre uma realidade que
se estabelece dentro do ambiente do Sindicato, possibilitando de igual modo uma
assistência aos associados por meio das parcerias da instituição.
Identificar as atividades pedagógicas realizadas pelo Sindicato se deu como uma
das atividades realizadas ao longo desse estágio. Diante disso, tivemos como objetivo,
conhecer quais atividades pedagógicas são desenvolvidas pela instituição. Para a
realização dessa atividade contamos com uma metodologia usando o diálogo para
colher as informações. Mediante isso, utilizamos a sistematização das informações no
caderno de anotação. Diante da aplicação dessa atividade foi possível compreender, por
meio das informações repassadas, que não existiam atividades pedagógicas sendo
executadas no âmbito da instituição. Esse momento nos proporcionou um outro olhar
com relação ao espaço do Sindicato, isso porque imaginávamos que houvesse alguma
atividade pedagógica sendo desenvolvida nesse local. Perante esse apontamento surge
novas experiências e contribuições no sentido de proporcionar novos aprendizados.
Conversar com os funcionários e com os associados para o levantamento de
informações que subsidiaram a elaboração do projeto de intervenção também se
constituiu como uma das atividades que foram realizadas no ambiente do Sindicato. O
objetivo foi dialogar com o quadro de funcionários da instituição, para que assim fosse
desenvolvida a construção do projeto de intervenção. Buscamos trabalhar na
metodologia com uma entrevista semiestruturada, buscando extrair o máximo de
contribuições por parte dos entrevistados, para a elaboração do projeto de intervenção,
que seria aplicado no Sindicato. Assim, foi permitido dialogar com os demais membros
do Sindicato e sócios, colhendo as informações no que diz respeito ao que poderíamos
trabalhar na construção do projeto de intervenção.
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Ao dialogar com alguns dos sujeitos associados que residiam no Assentamento
Bom Lugar I, localizado a 18 km da cidade de Upanema, obtivemos uma boa contribuição
para a construção do projeto de intervenção, no sentido de que era importante
desenvolver projetos que buscassem contribuir com os associados que moram longe da
cidade e não tinham tanto conhecimento sobre os mais diversos assuntos relacionados
ao seu contexto. Desse modo, ao longo da entrevista, destacou o presidente que “os
nossos direitos estavam sendo extraídos das nossas mãos e precisávamos buscar os
nossos direitos de volta”. Desse modo, esse momento, foi imprescindível no sentido de
mostrar a relevância da proposição e execução de um projeto de intervenção. Isso nos
motivou muito na construção do projeto.
Elaboração da proposta de projeto de intervenção se deu com o objetivo de
proporcionar uma maior aproximação entre o sindicato e os associados. Para a
realização dessa atividade tivemos como metodologia, propor um diálogo no próprio
ambiente de estágio, buscando informações que pudessem contribuir um relevante
indicativo de que o sindicato precisava desenvolver atividades de aproximação com os
assentamentos e associados daquele município. Para o registro dessas informações,
usamos a utilização do caderno de anotações.
Mediante as observações e as experiências alcançadas no sindicato, surgiu a
necessidade de fazermos uma problematização a partir dessas observações e elaborar
um projeto de intervenção que fosse aplicado com o tema: Reflexão Sobre os Impactos
Causados Pelas Reformas Trabalhista e Previdência na Vida dos Associados (as) do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Upanema/RN.
A proposta do projeto de intervenção foi apresentada ao presidente do sindicato
assim como a supervisora do estágio em conjunto com os demais membros que
trabalham naquele local, bem como foi apresentada para alguns dos associados daquele
sindicato. Diante disso, a proposta foi aceita, seguindo com uma abordagem
diretamente legada os associados do Sindicato. As contribuições sobre as experiências
obtidas perante esse contexto de diálogo, possibilitaram o entendimento e
compreensão de que precisamos refletir sobre os mais diferentes contextos presentes
na nossa realidade.
Aplicação do projeto de intervenção se constituiu como uma dentre as demais
atividades desenvolvidas ao longo do estágio. Seu objetivo foi proporcionar um
entendimento sobre a reforma Trabalhista e a Reforma da Previdência na vida dos
sujeitos associados(as) ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Upanema/RN. A
metodologia constituinte desse projeto se deu da seguinte forma: palestra como forma
de proporcionar uma relevante compreensão sobre a Reforma Trabalhista e a Reforma
da Previdência. A execução dessa palestra foi realizada no auditório da Câmara
Municipal de Upanema, isso porque teríamos um ambiente de melhor acomodação para
os ouvintes da palestra. Contudo, um dos palestrantes não foi possível vir para a
aplicação do projeto. Com isso, só foi aplicado a palestra sobre a Reforma da
Previdência, com um especialista na área. No que diz respeito à conclusão da execução
do projeto de intervenção, foi assegurado à reflexão sobre os direitos e deveres dos
associados dos Sindicatos, na perspectiva do direito à cidadania.
Figuras 1 e 2: Sócios Assistindo a Palestra sobre a Reforma da Previdência
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Fonte: Acervo do autor, 2017.

Fonte: Acervo do autor, 2017.

A aplicação desse projeto, nos proporcionou um novo olhar sobre as medidas
que estão sendo tomadas à respeito da Previdência Social. Sobre as experiências
alcançadas nesse momento, foi possível conhecer as opiniões dos associados do
Sindicato em relação a esse tema, assim como nos permitiu analisar e identificar que a
partir do momento em que as pessoas tomam o real conhecimento sobre uma
determinada situação, elas se questionam e buscam lutar pelos seus direitos.
No que diz respeito ao processo de auto-avaliação acerca de todas essas atividades
desenvolvidas no Sindicato, concluímos que foi permitido identificar uma contribuição
de aprendizado significativo, para a vida do estagiário, enquanto sujeito e ser humano,
isso pelo fato de conviver com uma realidade presente em sua comunidade, mas não
conhecida. Durante o período de estágio, pudemos entender um pouco do contexto de
vivência dos sujeitos associados ao Sindicato dos Trabalhadores Trabalhadoras Rurais
de Upanema/RN. Contudo, o convívio com os membros da instituição, assim como os
demais que frequentava aquele espaço do Sindicato, contribuíram diretamente no que
diz respeito a compreensão, cultural, econômica e política dessas pessoas, aumentando
nossos conhecimentos sobre a comunidade em que vivemos.
CONCLUSÃO
O momento do estágio despertou a reflexão em relação à prática docente tanto
em convívio social no ambiente não formal de ensino, como proporcionou imaginar e
vivenciar a prática do estágio sendo realizada em um espaço de ensino formal. Com base
nisso, identificamos que existe uma grande contribuição na formação do futuro
profissional, pelo fato de sua vivência de estágio oferecer a oportunidade de ampliar o
campo de visão sobre a carreira profissional a partir de experiências vivencias em suas
comunidades, proporcionando uma compreensão sobre o processo de formação de
professores, assim como contribuindo na vida pessoal, enquanto sujeito socioespacial.
De acordo com os resultados obtidos através do estágio, foi possível perceber
que toda a preparação ocorrida antes de iniciar a prática no local campo de estágio,
ocorreu de forma muito bem planejada por parte dos professores da disciplina do
Estágio Curricular Supervisionado I – Comunidade, o que ocasionou em muitos
conhecimentos adquiridos e contribuições significantes para a vida profissional docente.
Contudo, é necessário enfatizar que todo o conhecimento experiencial, não vai
se limitar apenas na obtenção de saberes específicos, mas como um todo. Esses
conhecimentos adquiridos durante todo o período do Estágio Curricular Supervisionado
I – Comunidade, contribuíram, juntamente com as leituras complementares, para uma
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melhor atuação no âmbito do local campo de estágio, possibilitando para o estagiário,
desenvolver a observação, participação e intervenção no local campo de estágio, bem
como ainda com as futuras práticas dos demais estágios a serem vivenciados no curso.
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FORMAÇÃO CONTINUADA NA ÁREA DA SAÚDE: uma necessidade na visão da (os)
assistentes sociais do HRTM
Maria Joselha Maia40
Mônica Alves de Aguiar41
Maria Lidiane Agostinho de Menezes42

RESUMO: Este estudo tem objetivo analisar a necessidade da formação continuada para
os profissionais do serviço social no âmbito da saúde. A escolha do tema se deu a partir
da experiência no campo de estágio no curso de Serviço Social em 2016. O referido
estudo aborda a percepção dos assistentes sociais sobre a importância da formação
continuada, visando à construção de novos saberes diante das exigências do mercado
profissional e das múltiplas facetas assumidas pelas expressões da questão social na
contemporaneidade. A pesquisa teve como lócus de investigação o Hospital Regional
Tarcísio Maia (HRTM), onde comtempla o universo de 23 (vinte e três) assistentes
sociais. Como metodologia utilizou-se a pesquisa qualitativa e como objeto de coleta de
dados, entrevista aplicada com uma amostra de 11 (onze) assistentes sociais voluntárias
(os) da referida instituição. O aporte teórico está fundamentado em Bertolli (2011);
Bravo e Matos (2004); Iamamoto (2011); Baptista (1992) entre outros. Diante das
entrevistas constatou-se que os profissionais veem a capacitação como fundamental
para sua atuação na saúde, porém, as mesmas enfrentam desafios para efetivá-la, seja
por falta de disponibilidade de tempo, excesso de trabalho ou questões financeiras. O
que os tornam subordinados as práticas tradicionais e institucionais. No entanto,
constatou-se também que apesar da diferença de tempo que estão inseridos no
mercado de trabalho, seus posicionamentos são semelhantes. Verificou-se também que
a maioria dos profissionais possui pós-graduação, o que mostra que a capacitação é de
grande relevância para o profissional colocar em ação sua pratica no âmbito da saúde.
Porém, o mesmo se esbarra nos desafios do cotidiano, posto pela burocratização do
trabalho, como também das instituições de ensino. O interesse pela educação contínua
é notório, contudo há a necessidade de maior incentivo, seja pelas instituições que os
profissionais atuam, e das universidades ampliarem a oferta de cursos voltados à área
do Serviço Social.
Palavras chaves: Saúde. Serviço Social. Formação Continuada.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi realizado na conclusão de curso e teve como título:
“FORMAÇÃO CONTINUADA: uma análise da necessidade de capacitação profissional na
área da saúde na ótica dos assistentes sociais funcionários (as) do Hospital Regional
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Tarcísio Maia na cidade de Mossoró-RN”, a escolha do tema-objeto se deu através da
experiência no campo de estágio, realizado no ano de 2016, o referido estudo aborda a
percepção dos assistentes sociais sobre a importância da formação continuada, visando
à construção de novos saberes diante das exigências do mercado profissional e das
múltiplas facetas assumidas pelas expressões da questão social43 na
contemporaneidade.
Quanto ao objetivo geral, pretende-se inicialmente analisar a necessidade
da formação continuada para os profissionais do serviço social no âmbito da saúde; e os
específicos: identificar a realidade do trabalho dos profissionais do serviço social na área
da saúde; compreender como se da os investimentos no que se refere à formação
continuada dos profissionais do serviço social; analisar os principais desafios
enfrentados pelos assistentes sociais para esta realizando uma capacitação, e identificar
a visão das assistentes sociais sobre a importância da formação continuada.
A temática em curso apresenta total relevância para o processo de formação
acadêmica, onde irá possibilitar ao discente um entendimento mais amplo da realidade
em volta do processo da formação e seus rebatimentos em tempos vigentes, onde
iremos observar analisar e interagir com os profissionais do serviço social envolvidos
neste processo, formulando o nosso entendimento em torno da realidade e seus
desafios.
Como metodologia utilizamos pesquisa bibliográfica, documental e de
campo, incluindo a entrevista realizada em um universo de 23 (vinte e três) Assistentes
Sociais funcionárias do HRTM, com uma amostra de 11 (onze) entrevistadas. Logo após
foram analisados e interpretados através do método qualitativo e quantitativo,
contribuindo positivamente para o processo de formação acadêmica. Para Minayo
(2007, p.14), a metodologia “é o caminho do pensamento e a prática exercida na
abordagem da realidade [...]. Na verdade, a metodologia é muito mais que técnicas. Ela
inclui as concepções teóricas da abordagem, articulando-se com a teoria, com a
realidade empírica e com os pensamentos sobre a realidade”.
O trabalho em questão evidencia a importância da formação continuada
para atuação do assistente social de acordo com as atribuições e competências que
estão dispostas na lei de regulamentação da profissão norteadas pelo Código de Ética
da Profissão de 1993, pela Lei de regulamentação, e pelas diretrizes Curriculares da
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa (ABEPSS). O profissional deverá desenvolver
atividades para favorecer a participação da comunidade para atender as necessidades
de coparticipação dos usuários no desenvolvimento de ações voltadas para a prevenção,
recuperação e controle do processo saúde-doença (CFESS, 2012). Enfatizamos também
os desafios enfrentados pelos profissionais para está se capacitando mediante o
contexto atual.
O desenvolvimento deste artigo apresenta-se da seguinte forma: enfatiza a
trajetória da saúde pública no Brasil, seguidos pelos aspectos históricos e teóricos da
saúde no Brasil, fazendo um breve histórico do surgimento da Política de Saúde no
Brasil, o surgimento do Sistema Único de Saúde (SUS), a saúde como direito de todos e
“A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe
operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por
parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o
proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e
repressão” (CARVALHO; IAMAMOTO, 1983, p.77).
43
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dever do estado; a qual enfatizamos autores como Bertolli Filho (2011), Polignano
(S/ANO), entre outros.
Logo após há uma menção a evolução histórica do fazer profissional do
serviço social, expõe o surgimento do Serviço Social e Saúde e Serviço Social,
enfatizando a inserção do Serviço social na Política de saúde. Como aporte teórico,
utilizaram-se obras de Bravo e Mattos (2004), Iamamoto (2011), Constituição Federal,
Leis e Normas que regem o SUS, Resoluções do CFESS (2012).
Também é destacada a formação continuada para além das necessidades do
mercado: demandas emergentes da questão social, enfatizamos a necessidade da
formação continuada dos profissionais para aperfeiçoar suas ações, viabilizar os direitos
dos (as) usuários (as), para a efetivação desse direito o assistente social necessita esta
se capacitando para dar respostas às expressões questões sociais emergentes, tendo
como base os autores; Iamamoto (2011), Baptista, (1992) entre outros.
Os relatos dos profissionais apresentados e a formação continuada teve
como base teórica as ideias de autores como: (KOIKE, 2000), (CFESS,2012) entre outros.
METODOLOGIA
Do ponto de vista de construção cientifica e teórico - metodológica,
iniciamos essa pesquisa a partir de leituras de bibliografias que abordam o tema saúde
e serviço social, assim como textos afins, a partir desses fichamentos de textos e
reflexões sobre saúde, pertinentes a nossa profissão como os parâmetros de atuação do
Serviço Social na saúde, diretrizes e código de ética, LOAS (Lei Orgânica de Assistência
Social). Desse modo, utilizaremos autores como: BRAVO (2012) VASCONCELOS (1999),
BARROCO (2010) entre outros.
Além da pesquisa bibliográfica, realizaremos também uma pesquisa
documental e de campo a qual nos permitirá uma aproximação com a realidade da
saúde e suas práticas de forma que:
A pesquisa de campo procede à observação de fatos e fenômenos
exatamente como ocorrem no real, à coleta de dados referentes aos
mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, com
base numa fundamentação teórica consistente, objetivando
compreender e explicar o problema pesquisado (FUZZI, 2015,s/p).

Na tentativa de atingir a finalidade supracitada, escolhemos como lócus de
pesquisa o Hospital Regional Tarcísio Maia, como amostra, situado no município de
Mossoró-RN, tendo em vista que o trabalho se propõe a conhecer a capacitação
continuada do mesmo, a qual buscou apreender através de um estudo de campo qualiquantativo e sistemático, numa abordagem dialética.
Optamos em desenvolver a pesquisa com os profissionais de Serviço Social
que estão inseridos nessa instituição, e que se dispuseram a participar respondendo um
questionário de perguntas mistas, contendo perguntas abertas e perguntas fechadas,
norteados por alguns questionamentos, dentre eles: Como pode ser identificada a
atuação do trabalho dos profissionais do serviço social na área da saúde. Quais situações
evidenciam as possibilidades de intervenção a partir das capacitações em consonância
com o projeto ético politico? Quem são os responsáveis pelos repasses de recursos para
os serviços de saúde e capacitação profissional dos profissionais de Serviço Social a nível
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municipal na formação continuada dos profissionais do serviço social? Sendo que o eixo
da pesquisa busca responder principalmente a questão de qual a importância da
formação continuada para os profissionais do serviço social no âmbito da saúde no
munícipio de Mossoró.
A escolha pelo local de amostra se deu por ser um hospital referência na
região, no qual recebe demanda de municípios vizinhos e conta com um número
considerável de profissionais do serviço social atuando, quanto a escolha dos sujeitos
de pesquisa, essa deu-se pelo fato de constituir enquanto uma pesquisa qualiquantitativa, que permite a escolha subjetiva da amostra de pesquisa. Vale ressaltar que
o questionário será realizado exclusivamente com os assistentes sociais, pois a pesquisa
de campo busca entender especificamente as atividades voltadas para práticas em
saúde, e qual a importância da qualificação continuada nessa esfera.
Ressalta-se que todo desenvolvimento da pesquisa será conforme os
princípios éticos fundamentais, não havendo discriminações de gênero, cor, idade, ou
qualquer outro tipo de descriminação, como também não serão expostos os dados
pessoais dos profissionais participantes da pesquisa. Assim, utilizaremos como
documento para resguardar os que aceitarem participar da pesquisa o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) tornando os indivíduos conscientes quanto à
coleta de dados. Permitindo assim uma busca e entendimento melhor sobre o tema
proposto, tentando identificar respostas às questões levantadas.
Quanto aos riscos que podem ser encontrados durante a pesquisa,
classificamos como possíveis dificuldades: a recusa dos profissionais de responderem o
questionário, ou de os entrevistadores não identificarem a busca por uma capacitação
continuada pelos profissionais de saúde nas amostras selecionadas, ou por falta de
repasses governamentais ou outros motivos.
Importa ressaltar que o tema configura-se como oportuno e relevante, pois,
além de nos proporcionar um crescimento intelectual e profissional, servirá de fonte de
pesquisa para toda a comunidade acadêmica que deseje adentrar nessa área de
conhecimento, bem como, todo e qualquer cidadão que deseje compreender como
pode ter cada vez mais acesso aos seus direitos, a partir da mediação do serviço social.
Sobre o que se espera obter a partir dessa pesquisa, citamos assistentes sociais
comprometidos com a política de saúde, código de ética, e preparados para atender as
mais diversas questões emergentes da questão social sendo devidamente capacitados
ao seu exercício profissional conforme as diretrizes da saúde. Dessa forma que a
pesquisa permita uma avaliação aprofundada acerca do tema pesquisado e a realidade
existente, buscando identificar as respostas sobre as principais questões levantadas,
possibilitando assim o êxito nos objetivos propostos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante da temática apresentada alcançamos nossos objetivos, fazendo com
que os profissionais de Serviço Social reflitam sobre a importância da formação
continuada para sua atuação, para isso foi aplicado um questionário onde as
profissionais expos sua percepção sobre o tema, os quais mencionaram a importância
da formação continuada para o seu crescimento intelectual e profissional, pois é
embasado nesses conhecimentos que viabilizam os direitos dos usuários do Sistema
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Único de Saúde (SUS), podendo assim viabilizar os direitos dos usuários em um contexto
de mudança e negação de direitos.
Destacamos também as dificuldades vivenciadas por eles para está se
capacitando, como: a falta de tempo, a falta de capacitações, falta de incentivo, a
precarização da educação pública, as quais deixam claro que esses fatores se torna um
obstáculo para estarem realizando uma capacitação, apesar das dificuldades os
profissionais buscam por conhecimento para que o sujeito torne-se ativo na construção
do seu saber, responsabilizando-se por sua educação, procurando meios que o levem
ao crescimento e aperfeiçoamento de sua capacidade. Diante do exposto, observa-se
que a formação continuada constrói conhecimentos e desenvolve um olhar críticoreflexivo, assim a busca contínua por formação deve ser constante, principalmente
diante das nas transformações da sociedade contemporânea e para a afirmação do
profissional no mercado de trabalho.
O assistente social, independente da área de atuação, deve sempre
aprimorar constantemente seus conhecimentos teóricos metodológicos, conforme o
décimo princípio do código de ética profissional que se refere ao “compromisso com a
qualidade dos serviços prestados a população e com o aprimoramento intelectual, na
perspectiva de competência profissional” (CFESS, 2012, p.24). Atuar nesta perspectiva,
nos coloca diante do desafio de buscar cada vez mais a qualidade dos serviços prestados
à população, portanto, a capacitação forma profissionais críticos, reflexivos e articulados
capazes de responder as expressões da questão social, mantendo um compromisso com
a profissão e com seus usuários, buscando efetivar a proposta do SUS.
CONCLUSÃO
A realização desse trabalho nos possibilitou a compreendermos a
importância da formação continuada para os profissionais de serviço social do HRTM.
Diante da análise realizada constamos que apesar da diferença de tempo que estão
inseridos no mercado de trabalho, seus posicionamentos são semelhantes, verificou-se
também que a maioria dos profissionais possui pós-graduação, o que nos mostra que a
capacitação é de grande relevância para o profissional colocar em ação sua pratica no
âmbito da saúde. Porém, o mesmo se esbarra nos desafios do cotidiano, posto pela
burocratização do trabalho, como também das instituições de ensino.
O interesse pela educação contínua é notório, contudo há a necessidade de
maior incentivo, seja pelas instituições que os profissionais atuam, e das universidades
ampliarem a oferta de cursos voltados à área do Serviço Social.
Os dados da pesquisa demonstraram que os assistentes sociais na
contemporaneidade, estão buscando o diferencial em suas ações, através de cursos de
qualificação e especialização. Isso reflete o compromisso de agregar valor e
conhecimento, assim como novas estratégias capazes de orientar e instrumentalizar a
ação profissional, que venha enriquecer suas capacidades crítica e criativa. Pois, a
prática do assistente social exige uma amplitude na produção de conhecimento, uma
vez que esta relação teórico-metodológico sustenta e direciona suas ações.
Portanto, diante das perspectivas dos profissionais, muitas são as
possibilidades que a formação continuada trás, conclui-se que essa temática serve de
incentivo para a auto avaliação dos mesmos, a construção do conhecimento e
desenvolvimento da identidade profissional, e para fomentar ainda mais os estudos e

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

171

trazer mais elementos que possibilitem a troca de experiências, novas reflexões, enfim,
ampliando os horizontes da profissão.
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