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A CONSTRUÇÃO DE SABERES EM ESPAÇOS SOCIAIS E PARTICIPATIVOS:
uma experiência formativa de estágio na educação do campo
Jábisson Fideles de Sousa 1
Gildeir Alves de Brito2
Roberto Carlos de Jesus Mendes3
Idalina Souza Mascarenhas Borghi4

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo socializar experiências vivenciadas no Estágio
Curricular Obrigatório III pelos estudantes do Curso de Licenciatura em Educação do Campo Ciências da Natureza, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O Estágio foi realizado
em espaços não escolares/não formais, em nosso caso específico o estágio, no Sindicato dos
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Iraquara. A proposta de
trabalho foi desafiadora, porém instigante. Ela é assegurada pelo Projeto Pedagógico do Curso
– PPC, e neste contexto os professores de Estágio e estudantes, pensam, dialogam e propõe uma
ação nos Movimentos Sindicais, Sociais, Comunitários e ONG´s. Com isso, os estudantes
foram desafiados junto aos professores a elaborarem oficinas temáticas interdisciplinares que
dialogassem com a realidade dos espaços de estágios, e respeitando os princípios do Trabalho
de Base. Durante a regência desenvolvemos duas oficinas, nestas, procuramos usar metodologia
de trabalho em grupo, com abordagem fundamentada em atividades que promovessem a
interlocução entre os participantes da ação, para que o conhecimento fosse construído a partir
da ação e da reflexão. Observamos uma articulação entre as temáticas abordadas e ações diárias
dos diretores, nos possibilitando provocar as discussões partindo da realidade. Ao final do
estágio, conseguimos juntos aos diretores integrar o processo formativo do estágio com o
Projeto Sindicato Itinerante, que se configurará como um espaço de discussão de políticas
públicas do homem do Campo, bem como do cenário político atual nas comunidades
campesinas.
Palavras-chave: Educação do Campo. Oficinas Temáticas. Espaços não escolares. Princípios
da Educação Popular

INTRODUÇÃO
Pedagogo pela Universidade Norte do Parané – UNOPAR e Graduando em Licenciatura em Educação do Campo
– Ciências da Natureza, Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade – CETENS, Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, Feira de Santana, Bahia, Brasil. jabysousa@gmail.com
2
Graduando em Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da Natureza, Centro de Ciência e Tecnologia em
Energia e Sustentabilidade – CETENS, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Feira de Santana, Bahia,
Brasil. gildeiralvesdebrito@gmail.com
3
Graduando em Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da Natureza, Centro de Ciência e Tecnologia em
Energia e Sustentabilidade – CETENS, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Feira de Santana, Bahia,
Brasil. robertomendes094@gmail.com
4
Mestra e Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia, professora orientadora de Estágio Curricular
Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação do Campo - LEDOC da Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia- UFRB. ismborghi@ufrb.edu.br
1
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No presente artigo socializaremos as experiências vivenciadas no Estágio Curricular
Obrigatório III do Curso de Licenciatura em Educação do Campo - LEDOC, da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB realizado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Agricultores e Agricultoras Familiares de Iraquara - STRAAFI.
Está modalidade de estágio é prevista para ser desenvolvida em espaços não
escolares/não formais e comunitários, abarcando os Movimentos Sociais do Campo e da
Cidade, os Movimentos Sindicais, os empreendimentos Associativos e Cooperativos. Garantir
o estágio Obrigatório nestes espaços é reafirmar a importância destes movimentos para a
construção do saber e construir estratégias de enfretamento as diversas formas de opressão e
criminalização com os mesmos.
O planejamento e elaboração das Oficinas foram fundamentados em textos de Garrido
e Lima (2005/2006), Gohn (2014/2016), além do Caderno de Formação do MST – Método de
Trabalho de Base e Organização Popular número 38.
Após as pesquisas e leituras nos damos conta da importância de refletir sobre o estágio
em espaços não escolares e como o mesmo seria importante no processo de formação de sujeitos
Camponeses, bem pertinente no percurso formativo dos licenciandos em Educação do Campo
e do cenário político atual, onde a onda do neoliberalismo e ações totalitárias avançam frente
às conquistas populares e as justiças sociais.
As leituras dos textos de Selma Pimenta Garrido e Maria Socorro de Lima nos nortearam
na construção das Oficinas e durante todas as etapas do Estágio e Maria da Glória Gohn na
compreensão e ressignificação dos conceitos de Educação Formal, Não Formal e Informal e os
processos de aprendizagens construídos em espaços sociais coletivos e participativos. Mas,
foram os diálogos com os diretores do Sindicato e as discussões do Caderno de Formação do
MST – Método de Trabalho de Base e Organização Popular durante o Tempo Universidade,
que nos instigassem a trabalhar o tema “Não estamos sós no mundo”: conhecendo os princípios
do Trabalho de Base para fortalecer o diálogo com os povos do Campo.
Neste viés o objetivo das oficinas foi discutir com os membros do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Iraquara, sobre os princípios
do trabalho de base. Tal experiência nos possibilitou ter uma visão abrangente e detalhada do
trabalho que o Movimento Sindical de Iraquara vem realizando com a juventude e com as
comunidades, além de compreendermos como suas ações são pensadas, planejadas e efetivadas
de maneira significativa.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste viés nos debruçamos sobre Maria Gohn nas suas discussões sobre epistemologia
e produção do conhecimento em espaços coletivos. Sobre Educação em espaços não escolares
Maria da Glória Gohn 2014 afirma que, “falar sobre aprendizagem e saber, fora das escolas do
sistema regular de ensino de um país, implica em participar do amplo debate epistemológico
sobre a produção de conhecimento no mundo contemporâneo” (GOHN 2014, p. 35).
O Estágio em espaços não formais nos elucida e reafirma o quão pedagógico é o trabalho
realizado pelo Movimento Sindical e como ações planejadas e executadas pelo mesmo se
efetivam, de forma que conseguem alcançar as reais necessidades do público, bem como
superar a visão assistencialista e assegurar a representatividade do homem e da mulher do
Campo.
O Estágio é o processo do fazer reflexivo, permitindo o profissional em formação
conhecer e compreender o espaço que está inserido, permitindo-lhes elaborar e reelaborar sua
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prática, partindo da teoria adquirida e adentrando no processo de reflexão, deixando ali as
marcas da sua autonomia. Não é a reprodução modelada, vai muito, além disso, é a
ressignificação desta percepção dialogada com a realidade dos sujeitos, ou seja, as impressões
percepções e informações adquiridas enquanto observador, serão os primeiros aspectos a serem
questionados, descontruídos e construídos.
Segundo Pimenta e Gonçalves,
[...] a finalidade do estágio é a de propiciar ao aluno uma aproximação à
realidade na qual atuará. Assim, o estágio se afasta da compreensão até então
corrente, de que seria a parte prática do curso. Defendem uma nova postura,
uma re-definição do estágio que deve caminhar para a reflexão, a partir da
realidade (PIMENTA; GONÇALVES, 1990, p.13)

Considerando tal concepção, a proposta por nós desenvolvida, tinha como objetivo
desenvolver no Sindicato dos Trabalhadores Agricultores e Agricultoras Familiares de Iraquara
Oficinas Temáticas que dialogassem com a realidade dos sujeitos, as necessidades do Sindicato,
buscando incorporar as concepções da Educação do Campo e os Princípios do Trabalho de
Base.
Sem dúvidas, a escolha do tema “Não estamos sós no mundo”: conhecendo os princípios
do Trabalho de Base e Educação Popular para fortalecer o diálogo com os povos do Campo” .
Nos possibilitou abordar os Princípios de forma dialogada por um viés emancipatório, criticoreflexivo, fazendo com que os sujeitos/diretores se sentissem agentes/atores sociais do
processo, assumindo a postura de protagonistas da construção do conhecimento.
Debruçamos sobre o Caderno de Formação do MST: Método do Trabalho de base e
organização popular, especificamente os Princípios do Trabalho Popular, a saber: Ninguém está
só no mundo, Saber ouvir, Desmontar a visão mágica, Partir do nível de massa, Ninguém sabe
tudo ninguém ignora tudo, Elitismo e basismo, Assumir a ingenuidade do educando, Educação
como ato político, A marca do autoritarismo, Reaprender de novo, Pacientemente impaciente.
Do processo de construção, definição da temática e execução das oficinas, os principais
protagonistas das mesmas foram os diretores sindicais. Foram realizadas duas oficinas e neste
enredo nossa tarefa foi apresentar os Princípios do Trabalho Popular e identificar se os diretores
do Sindicato já davam conta dos mesmos nas suas ações diárias.
Como assegura Paviani (2009),
Uma oficina é, pois, uma oportunidade de vivenciar situações concretas e
significativas, baseada no tripé: sentir-pensar-agir, com objetivos
pedagógicos. Nesse sentido, a metodologia da oficina muda o foco tradicional
da aprendizagem (cognição), passando a incorporar a ação e a reflexão. Em
outras palavras, numa oficina ocorrem apropriação, construção e produção de
conhecimentos teóricos e práticos, de forma ativa e reflexiva (PAVIANI, p.78,
2009).

Nesta perspectiva, defendemos que a construção do conhecimento e ou reafirmação do
mesmo se dá em todos os espaços, seja ele formal ou informal.
METODOLOGIA
Como relatado acima o Estágio Curricular Obrigatório III, é uma modalidade de estágio
diferente das do Estágio I e II, o mesmo acontece em espaços não formais/nãos escolares e
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comunitários e busca dialogar com os Movimentos Sindicais, Sociais, Associativos e
Cooperativos. Como tínhamos um embasamento teórico sobre esta modalidade de Estágio, e
como o mesmo deveria acontecer nos preocupamos em como identificar uma necessidade
dentro do Movimento. Com isso, participamos da Previsão Orçamentária do ano de 2018/2019.
Naquele momento algumas falas chamavam atenção para a necessidade de
reaproximação da base, de estarem mais presentes e atuantes nas comunidades. Naquele mesmo
dia participamos da reunião da diretoria e podemos ver de perto as dificuldades e anseios dos
diretores. E durante as colocações, ficava mais claro que o Movimento carecia de um Trabalho
de Base, com isso o grupo reafirma o Projeto do Sindicato Itinerante.
Após as observações e considerações nos propomos a realizar duas oficinas para discutir
os Princípios do Trabalho Popular. Para ambas fizemos o levantamento de concepções5 e uma
apresentação do que trataríamos: organização da oficina, atividades a serem realizadas e os
conteúdos que abordaríamos. Junto à apresentação fizemos com a turma as Memórias
Formativas6.
Na sequência dialogamos sobre a importância de articularmos as discussões dos
princípios com as vivências dos diretores.
Nas duas oficinas utilizamos a mesma temática, na primeira realizada no dia 09 de
janeiro as 14:00 no Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares
de Iraquara discutimos os princípios: Ninguém está só no mundo, Saber ouvir, Desmontar a
visão mágica, Partir do nível de massa, Ninguém sabe tudo ninguém ignora tudo, Elitismo e
basismo, fazendo uma discussão dialogada e impulsionada pela dinâmica da flor mágica. 7

Fonte: Autoria própria
Na segunda oficina, realizada no dia 15 de janeiro, as 14:00 no Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, discutimos sobre os princípios: Assumir a ingenuidade do educando,
Educação como ato político, A marca do autoritarismo, Reaprender de novo, Pacientemente

5

Também conhecido como conhecimento prévio dos educandos, o que sabem, suas considerações sobre o assunto.
Neste contexto usamos como ferramentas perguntas dentro dos balões onde ao estourar o grupo precisaria expor
suas concepções sobre o conteúdo da pergunta.
6
Momento dos estudantes exporem seus saberes e apontar suas curiosidades sobre os conteúdos.
7
Uma flor de papel que se abre ao ser colocada na água, dentro desta flor estava escrito um dos princípios.
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impaciente, utilizamos também a dinâmica da flor mágica para impulsionar e envolver os
diretores.
Vale destacar que os princípios não foram discutidos na ordem que foram apresentados
acima. Utilizamos para cada princípio a dinâmica da “Flor mágica”, onde em cada flor havia
escrito um princípio, e de forma aleatória o participante pegava a mesma colocava numa vasilha
com água e após alguns segundos ela iria se abrindo e revelando assim o princípio que nela
havia.
Todos os estagiários em algum momento das Oficinas foram mediadores e protagonistas
do processo, planejaram suas oficinas de forma que os diretores assumissem o papel de
construtor do conhecimento.
Como a Educação do Campo e sua base teórica nos cobra um fazer pedagógico diferente
do tradicional, procuramos fazer uma reflexão da nossa Prática Educativa. Com isso, as oficinas
tiveram seu momento de avaliação. Avaliamos as oficinas e todos os envolvidos, utilizando a
Memória Formativa. Avaliar para nós não é fazer julgamento de valor, é, portanto ressignificar
nossa prática, pela consideração de outra ótica.
Para o momento de avaliação utilizamos as Memórias Formativas, que é uma avaliação
processual e continua e também o Mural Reflexivo8, onde ambas nos deu possibilidade de
deixar registradas nossas considerações, e nos possibilitando pontuar nossas potencialidades e
necessidades.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Consideramos os resultados positivos onde os mesmos nos ajudaram a colaborar com o
Sindicato no seu Projeto do Sindicato Itinerante. Ressaltamos a relevância de ter planejado e
participado do Estágio em espaços não formais/não escolares/ comunitários, onde reforçamos
que o mesmo nos possibilitou enxergar o Estágio para além de uma disciplina obrigatória e
prática.
Destacamos a aceitação e participação dos diretores do Sindicato nas oficinas. Contudo,
por ser uma proposta de trabalho diferente, nos preocupamos com a abordagem, uma vez que
debateríamos os princípios do Trabalho Popular com um sindicato que já faz este trabalho, e
muito bem por sinal. Com isso, nos policiamos em demarcar e valorizar todo processo
metodológico que eles desenvolvem com a base e os chamamos para reafirmar aquilo que já
conheciam e/ou nos embasar naquilo que outros também fizeram e tiveram êxito, como
exemplo, os Princípios do Trabalho Popular de Paulo Freire.
Procuramos dentro das Oficinas estimular/aguçar a manifestação dos participantes,
queríamos que eles de alguma forma associassem os princípios do trabalho da Educação
Popular com suas experiências diárias, pois segundo Freire 1996, “ensinar exige risco, aceitação
do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação” (FREIRE 1996, p. 20.). Não queríamos
ensinar os princípios, torná-los manual de execução, mas identificar e endossar a importância
dos mesmos para o Trabalho com os povos do Campo. Com isso, foi gratificante a forma como
interagiam junto aos estagiários, tirando dúvidas, acrescentando informações, questionando,
construindo conhecimentos.
Contudo, cabe ressaltar a importância do supervisor para o processo sócio educacional
que é o Estágio, e felizmente pudemos contar com um profissional que já tinha experiência em

8

Um mural de verdade, onde penduramos as folhas com os apontamentos dos envolvidos, não apenas dos
estagiários, e não só da Oficina em si, mas de todo o processo.
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Educação Popular e Movimento Sindical, isso nos possibilitou ir além, e realizar uma discussão
político-ideológico, refletindo sobre os desafios da luta de classe.
Metodologicamente, buscamos elaborar/criar alternativas que oportunizassem os
diretores a protagonizar a construção do conhecimento, “pois transformar a experiência
educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano
no exercício educativo” (FREIRE; PAULO, 1996, p.18).
Acreditamos que a aprendizagem é um processo, que a educação é uma arma de
mudança e ela não é neutra, e que neste cenário político atual, onde vivemos um caos existencial
de reconhecimento de si, é fundamental que nossas ações sejam políticas emancipatórias e
libertadora.
Por compreender que a avaliação da nossa atuação é necessária para a reflexão e
ressignificação da nossa prática, fizemos o Mural Reflexivo ao final da última Oficina. Com
isso, segue as considerações dos participantes envolvidos nas discussões das oficinas:
Diretor 1: “Aprendi lições e princípios importantes e fundamental para pessoas que
trabalham e ou pretendem desenvolver trabalhos populares. Além de ser uma lição pra vida”
Diretor 2: “Momentos de trocas de experiências e contribuições nos trabalhos de base que
desenvolvemos no dia a dia do STTRI. Além de fortalecer nosso compromisso e engajamento
em nossas lutas”. Diretor 3: “Aprendi que não estamos só no mundo, que temos que aprender
a ouvir e reaprender sempre, temos que voltar para a base, nos colocar no lugar do outro e
não soltar a mão, pois juntos lutaremos para que tenhamos um mundo justo”.
Contudo, fica elucidado que o Estágio III se configurou como um ato reflexivo, um fazer
pedagógico diferenciado, num espaço de diferentes pedagogias, onde acontece uma educação
conscientizadora e emancipatória. Além de confirmar a necessidade que os Movimentos de luta
do Campo precisam retornar a base e lutar por as políticas sociais do país.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, esta experiência vivencial no Estágio Curricular Obrigatório III, realizado em
espaço não formal nos proporcionou uma ampliação de conhecimentos e de novos horizontes
para exercer nossa prática docente com emancipação e ideologia. Além de, nos fazer refletir
sobre a verdadeira função do Estágio no processo de formação dos Licenciandos da Educação
do Campo, deixando de ser uma obrigação burocrática e assumindo a função de um momento
de integração, interação, intercâmbio e construção dos saberes coletivo.
Afirmamos ainda, que houve aprendizagem mutua permitindo o aprimoramento do
olhar, o desejo de fazer algo novo, de ampliar nossos fazeres partindo dos novos saberes. O que
contribuiu não apenas com a nossa formação, mas principalmente com um processo educativo
que educa para a vida, permite estabelecer relações interpessoais que perpassaram as paredes
da sala de aula enquanto cria relações de amizade para a vida e para a luta.
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A CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE:
experiências na licenciatura interdisciplinar em educação do campo da UFERSA
Ranielly Leticia da Silva9
Josiel Medeiros de Aquino10
José Erimar dos Santos11

RESUMO
Este trabalho refere-se ao relato das experiências vivenciadas nos Estágios Curriculares
Supervisionados no Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo (LEDOC)
da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) ocorridos em espaços educacionais
formal e não normal. No primeiro Estágio Curricular Supervisionado I – Comunidade, temos
120 horas; O segundo Estágio Curricular Supervisionado II – EJA, dispõe de 120 horas; Com
relação ao terceiro Estágio Curricular Supervisionado III – Gestão e Docência, o mesmo detém
de 120 horas; Frente a isso, temos o quarto e último Estágio Curricular Supervisionado IV –
Gestão e Docência o qual possui 120 horas. Dessa forma, os quatro Estágios obrigatórios,
totalizam 480 horas. O objetivo é apontar a importância do estágio na contribuição do processo
de formação docente. Para tanto, utilizamo-nos da pesquisa bibliográfica e documental acerca
das concepções de estágio sobre a Educação Formal e não formal e relatos de experiências e
vivências empíricas vivenciadas nas atividades desenvolvidas ao longo dos estágios. O trabalho
se encontra estruturado, inicialmente, com introdução, seguido de um levantamento
bibliográfico acerca do Estágio, compondo o referencial teórico e fomentando as reflexões
constituintes do desenvolvimento. Adiante, teremos alguns encaminhamentos reflexivos, por
sua vez constituído em relatos de experiências, compondo os resultados do trabalho. Por fim,
mais não menos relevante, contaremos com a conclusão e as referências, às quais se constituem
como elementos expressivos na escrita desse material. É notória a importância dessas etapas na
formação docente, visto que o estágio acontece nos diferentes espaços de Educação, ou seja,
uma proposta diferenciada, se compararmos com as apresentadas por outros cursos de
licenciaturas, em que o campo de estágio se restringe somente ao espaço de Educação Formal.
Por outro lado, é importante pensarmos ainda acerca dos desafios mediante tal “novidade” e as
perspectivas educacionais acerca do espaço de Educação não formal. Os Estágios Curriculares
Supervisionados vivenciados na LEDOC possibilitaram uma nova oportunidade para que os
estagiários pudessem conhecer a realidade presente no ambiente de Educação formal e não
formal, assim como contribuiram nesse espaço, através de atividades práticas desenvolvidas
mediante projetos de intervenção e ao mesmo tempo, realizasse a autorreflexão no tocante ao
pensar-agir-(re)pensar a prática docente.
Palavras-chave: Educação do campo; Formação docente; Estágio obrigatório; Educação
Formal e Não Formal.
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O presente trabalho refere-se a um relato das experiências vivenciadas nos Estágios
Curriculares Supervisionados no Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do
Campo (LEDOC) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), ocorridos em
espaços educacionais Formal e Não Normal. Todos os estágios, somando um total de quatro,
foram constitutivos, cada um, de 120 horas de realização. Tais estágios são assim denominados:
Estágio Curricular Supervisionado I – Comunidade, realizado num espaço de Educação Não
Formal, sendo (72h TE12 + 48h TC13); Estágio Curricular Supervisionado II – EJA, sendo (72h
TE + 48h TC); Estágio Curricular Supervisionado III – Docência I, sendo (72h TE + 48h TC);
e Estágio Curricular Supervisionado IV – Gestão e Docência.
Os quatro Estágios obrigatórios totalizam 480 horas, constituídas de 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. Assim, “O Estágio Supervisionado consiste de atividade curricular obrigatória e
deveráser realizado a partir do 5º período, distribuído em quatro componentes curriculares
de120 horas/aula cada, perfazendo o total de 480 horas/aula” (PPC-LEDOC/UFERSA, 2013,
p. 71). Partindo dessas informações, o objetivo desse trabalho busca apontar a importância do
estágio na contribuição do processo de formação docente.
Os Estágios na formação do licenciado/a em Educação do Campo, proporciona
compreender que esse momento tem grande contribuição no sentido de possibilitar um
entendimento para os discentes sobre os Estágios Supervisionado, na perspectiva de
oportunizar, por um lado, através de leituras teóricas, um embasamento acerca dos estágios e
suas respectivas finalidades e, por outro lado, atividades práticas. Frente a isso, os estagiários
começam a compreender a dinâmica e realidade dos locais campos de estágio, podendo
analisarem e refletirem em relação à sua profissão enquanto futuros docentes e dentre outros
elementos que contribuem no processo de formação docente.
Para a estruturação deste trabalho utilizamo-nos da pesquisa bibliográfica e documental,
com relação às concepções de Estágio sobre a Educação Formal e Não Formal, seguida com
relatos de experiências empíricas vivenciadas nas atividades realizadas ao longo dos estágios.
As experiências obtidas ao longo dos Estágios Curriculares Supervisionados proporcionaram,
mediante as observações, conhecer e entender os mais diferentes setores, constituintes do local
campo de Estágio, ampliando, sobretudo, os conhecimentos dos estagiários diante da realização
das atividades desenvolvidas ao longo de cada etapa. Assim como, possibilitou uma
oportunidade para que os estagiários conseguissem conhecer a realidade existente nos
ambientes de Educação Formal e Não Formal, oportunizando uma nova compreensão sobre
esses contextos.
Considerando as contribuições do Estágio e o contexto dos espaços educacionais citados
na formação do licenciado em Educação do Campo (LEDOC), surge a proposta desse trabalho,
pois pensamos que este ampliará o campo de trabalhos científicos, visto este novo espaço (Não
Formal) para realização do Estágio na referida licenciatura. Frente a isso, por outro lado, renova
as discussões acerca dos desafios e possibilidades acerca da referida atividade, principalmente
nesse novo contexto de realização das etapas no processo de formação. Além disso, o estudo
também dará uma maior visibilidade e valorização para o espaço de Educação Não Formal, pois
a realização do Estágio em espaço de Educação Formal é mais comum nos demais cursos de
licenciaturas.
12
13

Tempo Escola/Universidade.
Tempo Comunidade.
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Nessa perspectiva abordaremos, por consequente, os relatos de experiência vivenciados
nos quatro Estágios na Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo (LEDOC),
destacando sua importância enquanto atividade que envolve teoria e prática. A reflexão segue
estruturada em três partes. Na primeira trazemos discussões referentes os dois tipos de educação
que compreendem os estágios, onde abordamos reflexões de autores acerca do referido tema,
apresentando ainda importância desses dois campos educacionais na formação docente; adiante,
na segunda parte destacamos as atividades realizadas, nos locais Campo de Estágio,
descrevendo cada uma delas, assim como as etapas que as antecederam na Universidade;
posteriormente, no terceiro ponto, tratamos das considerações finais, trazendo reflexões acerca
dos estágios realizados; Por fim, trazemos as referências bibliográficas, onde destacamos as
obras e autores que utilizamos como fonte de pesquisa que subsidiaram a realização deste
trabalho.
ESTÁGIO: educação formal e não formal
De acordo com a Lei de n°. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008), em
seu Art. 1º, “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”.
Conforme o Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura Interdisciplinar em
Educação do Campo da UFERSA, “[...] 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” (PPC-LEDOC/UFERSA, 2013, p. 71).
Para cada estágio da referida licenciatura segue uma ementa, que traz a forma como esta
atividade deve ser aplicada no âmbito do curso. Para o primeiro estágio temos a seguinte
ementa:
Análise global e crítica da realidade educacional na relação com os
conhecimentos didáticos metodológicos na práxis com as comunidades do
campo. Estudos acerca da realidade observada e propostas de intervenção em
prol da organização do ensino na comunidade e articulação desse com o
cotidiano social (PPC-LEDOC/UFERSA, 2013, p. 57).

Portanto, a referida ementa discorre acerca do estágio em espaço não formal de
educação, em que este deve proporcionar experiências e conhecimentos que serão construtivos
para a comunidade de maneira geral, assim como para o estagiário, proporcionando, ao mesmo
uma análise mais ampla do que diz respeito à educação nestes espaços.
Para o segundo estágio, a ementa propõe uma análise a partir do projeto político
pedagógico da escola e a gestão escolar, em que o estagiário deve analisar o referido documento
e observar a atuação da gestão do referido campo de estágio (escola), no intuito de refletir sobre
ações cotidianas que possam contribuir com a instituição de maneira geral, elaborando uma
proposta de intervenção com características voltadas a uma gestão democrática.
No terceiro estágio, são pensadas as
Especificidades da Educação do Campo nos diferentes níveis de Educação
Básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio). Problemáticas
de educação do campo em salas multisseriadas. Planejamento e organização
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do espaço pedagógico na vivência do estágio. Regência em nível de ensino
escolhido como campo de atuação (PPC-LEDOC/UFERSA, 2013, p. 63).

No último estágio a ementa discorre sobre
Especificidade da Educação do Campo nas diferentes modalidades da
Educação Básica, com ênfase na Educação de Jovens e Adultos, Educação
Profissional e Educação Especial. Planejamento e organização do espaço
pedagógico na vivência do estágio. Regência em modalidade escolhida como
campo de atuação (PPC-LEDOC/UFERSA, 2013, p. 66).

Assim, na terceira e quarta atividade de estágio temos a regência em si, em que o
estagiário passa a atuar juntamente com o professor responsável pela turma e por determinada
disciplina, ou seja, a atividade é desenvolvida em sala de aula e planejada juntamente com o
professor da escola, de forma que o estagiário tem um contato mais direto com os alunos da
escola, isto é, especificamente no seu campo de atuação.
Portanto, são essas as proposições de cada atividade de estágio da referida licenciatura,
sendo estas a base que fundamenta e possibilita que cada atividade aconteça de acordo com o
estabelecido e pensado, principalmente no que diz respeito às trocas de conhecimentos e
experiências adquiridas durante todo o processo formativo do graduando, especificamente no
estágio.
Pensarmos a educação de uma forma ampla, nos leva a entendermos muitas questões
que a envolvem no contexto formativo do cidadão, principalmente no que diz respeito ao seu
papel nos diferentes espaços educacionais, mais especificamente na Educação Formal e Não
Formal, os quais nos deteremos a partir de então, discorrendo acerca de sua importância e
contribuição no processo de formação dos graduandos no curso de Licenciatura Interdisciplinar
em Educação do Campo (LEDOC). Os estágios supervisionados nos mais diferentes espaços
de Educação se estabelecem com a finalidade de possibilitar uma melhor qualidade, sobretudo
na atuação dos profissionais que estão se preparando para executar sua profissão no próprio
mercado de trabalho.
O Estágio se configura como uma obrigatoriedade para os cursos nível superior,
contemplando 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). É notório a
importância nesses mais diferentes espaços educacionais, principalmente se pensarmos a
Educação Não Formal em comunidades distantes/isoladas dos centros urbanos, fato que nos
permite enaltecer a contribuição desta para a população que ali vive, pois, assim, de alguma
forma, são contempladas com conhecimentos, de forma direta ou indireta.
Os valores e experiências adquiridas a partir da vivência nesses espaços proporcionam
oportunidades, que muitas das vezes a escola com seu modelo específico de Educação Formal,
não promove, e apesar do resultado final ser o mesmo/semelhante (adquirir conhecimentos), a
forma como se dão é diferenciada, um acontecimento que nos permite refletir o nosso papel
enquanto educadores nos referidos campos de atuação.
Para tanto é pertinente entendermos sobre o que versa essas duas formas de educação.
Nesse sentido, Gohn (2006, p. 28) discorre que:
a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos
previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos aprendem
durante seu processo de socialização - na família, bairro, clube, amigos, etc.,
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carregada de valores e cultura própria, de pertencimento e sentimentos
herdados.

A mesma autora discorre ainda sobre a Educação Não Formal, apresentando que esta
“se aprende ‘no mundo da vida’, via os processos de compartilhamento de experiências,
principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas” (GOHN, 2006, p. 28). Diante dessa
conceituação apontada pela autora, analisamos que a Educação Formal segue trâmites
burocráticos de uma ação institucionalizada, com currículo e programas que regem seu
funcionamento, ocorrendo em espaço escolar, isto é, em uma instituição. Enquanto a Educação
Não Formal acontece de uma maneira mais aleatória e, diferentemente da Educação Formal não
é institucionalizada, e ocorre a partir das vivências e trocas de experiências adquiridas a medida
que se tem contato com outros sujeitos na sociedade. Portanto, são duas diferentes modalidades
educacionais, mas que se complementam.
Para Gohn (2006, p. 29) os objetivos dessas duas modalidades educacionais são: na
Educação Formal – “ensino e aprendizagem de conteúdos historicamente sistematizados”. Na
Educação Não Formal “é proporcionar conhecimento sobre o mundo que envolve os indivíduos
e suas relações sociais” (GOHN, 2006, p. 29). Nesse sentido, as duas formas de aprendizados
são válidas e importantes para a sociedade como um todo, pois cada uma contempla a
necessidade de um grupo em específico nos espaços onde ocorrem. Mesmo com
direcionamentos diferenciados o objetivo final é o aprendizado, oportunidade e acesso a
conhecimentos formativos, que de forma direta ou indireta contribuirão para a formação do
cidadão.
De acordo com 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 extraescolares que provêem conhecimentos complementares, em conexão com a
educação formal (feiras, visitas etc).

Mediante aos apontamentos de Libâneo (2007), percebemos que essas são as
características que mais se adequam ao que realmente corresponde à educação não formal e
formal, ou seja, são as que melhor definem tal qual como elas são, e se apresentam na sociedade.
Segundo 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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Assim, o estágio perpassa o seu sentido “singular” e passa a ser compreendido como
uma oportunidade de aprendizado para os alunos que realizam essa atividade, isto é, contribui
com a formação dos mesmos, de forma direta e também indireta, visto as diversas possibilidades
que ele proporciona aos graduandos ao longo do curso e também após a conclusão do mesmo.
Apesar da importância desses dois tipos de educação, a Formal é mais reconhecida e
valorizada perante a sociedade. Porém, mediante a concepção de Fávero (2007, p. 614), a
Educação Não Formal, por muito tempo, foi definida e entendida como sendo “atividades extraescolares”. O mesmo autor destaca que esta por sua vez, vem aos poucos sendo reconhecida
como tal, ressaltando que o Não Formal “tem sido uma categoria utilizada com bastante
frequência na área de educação para situar atividades e experiências diversas, distintas das
atividades e experiências que ocorrem nas escolas [...]”. Diante disso, é possível trazer uma
abordagem pertinente com relação a essa discussão, sobre o espaço de Ensino Formal, e
destacar que nele ocorre uma educação estruturada, organizada, planejada intencionalmente,
ocorrida 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.

De acordo com Bruno (2014, p. 13),
[...] a educação formal requer tempos e locais específicos, pessoal
especializado, organização, sistematização sequencial das actividades,
disciplina, regulamentos e leis, órgãos superiores; tem um carácter metódico
e organiza-se por idades/níveis de conhecimento. O resultado esperado é a
aprendizagem efectiva, certificação e atribuição de diplomas que capacitam
os indivíduos a seguir para níveis e graus mais avançados

Diante de tais considerações, é possível compreendermos uma certa disparidade com
reação ao espaço de Educação Formal e Não Formal. Ambos os locais campos de estágios são
extremamente importantes para refletirmos acerca das diferentes modalidades de atuações,
nesses espaços. Frente a isso, torna-se evidente que o momento do estágio é imprescindível nos
cursos formação docente. Dessa forma, logo em seguida estaremos isso mencionando algumas
experiências vivenciadas nos espaços de Educação Formal e Não Formal.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
As atividades dos referidos estágios ocorreram tanto na Universidade, quanto nos
espaços de educação formal (escolas) e Não Formal (sindicatos), somando um total de quatro
estágios, sendo que apenas o primeiro deles se realizou em espaço Não Formal de educação.
Além disso, as atividades que antecederam cada estágio (nos locais campo) foram: de
planejamento, leituras, fichamentos e discussões de textos em sala de aula, elaboração de plano
de atividades, orientações, e por fim, elaboração e aplicação de proposta de projeto de
intervenção e atividades de regência de classe.
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A escolha dos locais campo de estágio ficou a cargo dos estagiários, procedemos com
os trâmites burocráticos junto à Pró-Reitoria de Graduação da UFERSA, pois a Licenciatura
em Educação do Campo da UFERSA ainda não firmou convênio com as escolas e e/ou demais
espaços de educação. Conforme o PPC-LEDO/UFERSA (2013, p. 71), “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”.
As atividades de planejamento serviram para nos orientar durante os estágios, pois
elaboramos cronogramas com carga horária, atividades a serem realizadas e datas programadas
que pretendíamos realizar e, assim, conseguimos ter determinado controle sobre as mesmas.
Essa pretensão vai rumo às propostas de Libâneo (2006, p. 222), que destaca o planejamento
como “uma atividade de reflexão acerca das nossas opções e ações: se não pensarmos
detidamente sobre o rumo que devemos dar ao nosso trabalho, ficaremos entregues aos rumos
estabelecidos pelos interesses dominantes da sociedade”. Desse modo, com o planejamento é
possível termos organização sobre as atividades e tempo especificado para cada uma delas, fato
que contribui com o decorrer das mesmas.
As atividades de leituras foram importantes para aperfeiçoar o nosso processo de
formação teórico-conceitual e a aprendizagem diante de uma atividade até então desconhecida
(o Estágio), principalmente quando fomos iniciar o primeiro estágio obrigatório. Para Teixeira
(2014, p. 27), devemos ter o hábito de leitura, pois “necessitamos, para produzir qualquer tipo
de trabalho, desenvolver a técnica de leitura, que denominaremos de leitura dirigida. A leitura
que envolve práticas de dar significado ao mundo que nos cerca”. Ainda, sobre o conceito de
leitura, Freire (1989, p. 9), destaca:
A leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura
desta não possa prescindir da continuidade de leitura daquele. Linguagem e
realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada
por sua leitura crítica implica a percepção das relações o texto e o contexto.

A leitura é pertinente em todo e qualquer processo formativo, pois proporciona ao leitor
novos conhecimentos, de forma que a visão de mundo se expande, tornando o leitor mais
informado e, consequentemente, mais crítico, dessa forma, contribuindo também na formação
do cidadão.
A realização de fichamentos também foi desenvolvida. Sobre o conceito de fichamentos,
temos como base Lakatos e Marconi (2003, p. 49), para quem as fichas/fichamentos são
ferramentas essenciais de trabalho acadêmico, pois “o investigador manipula o material
bibliográfico, que em sua maior parte não lhe pertence, as fichas permitem: a) identificar as
obras; b) conhecer seu conteúdo; c) fazer citações; d) analisar o material; e) elaborar críticas”.
Portanto, as atividades de fichamentos realizadas durante os estágios nos permitiu leituras
enriquecedoras e facilidades na construção e aplicação do projeto de intervenção e relatório
final, onde identificamos informações e conhecimentos que nos auxiliaram na realização dos
estágios e, consequentemente, em nossa formação. Além disso, as discussões realizadas em sala
de aula, sobre os textos fichados nos proporcionou novas perspectivas e entendimento acerca
da importância dos estágios em nossa formação enquanto licenciados, tendo em vista que as
discussões ocorriam de forma dialogada entre professor e estagiário, com trocas de experiências
e relatos acerca da referida atividade.
Outra atividade realizada foi a elaboração do plano de atividades, o mesmo teve como
objetivo descrever as atividades que subsidiariam cada estágio realizado. A construção do plano
de atividades foi de extrema importância na realização das atividades, pois através dele
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conseguimos estabelecer um cronograma a ser seguido e cumprido, porém nem todas as
atividades se realizaram no dia planejado, mas com o plano de atividades pudemos traçar novas
atividades e cumpri-las posteriormente. Para Libâneo (2006, p. 223), o plano é “um guia de
orientação, pois neles são estabelecidas as diretrizes e os meios de realização do trabalho
docente”. Dessa forma, observamos que a realização do plano de atividades é indispensável em
qualquer ação do trabalho, tanto no trabalho docente, como em outro contexto profissional.
Foram realizadas, ainda, orientações por parte dos docentes que ministraram a disciplina
de Estágio. As mesmas tiveram como papel principal nortear o educando, ou seja, mostrar
possibilidades e caminhos que deveriam ser seguidos para atingir o que almejávamos em cada
estágio. Além disso, as orientações foram indispensáveis para amadurecimento no processo de
leitura e escrita, pois as mesmas aconteceram em forma de diálogo, proporcionando ao
orientador e orientando exposição de ideias e opiniões que enriquecem esse processo.
Acentuando esse conceito, Teixeira (2014, p. 160), fala que:
Orientadores e orientandos, precisarão se aventurar na construção do
conhecimento através da pesquisa, aprender e ensinar, trocar e manter relações
dialogais, falar e ouvir, ler e escrever, juntos e separados, para que então, em
uma caminhada de caminhos e descaminhos, acertos e erros, tristezas e
alegrias, possam atingir os objetivos traçados e metas estabelecidas.

As atividades de orientações foram primordiais no decorrer dos estágios, assim como
em outras atividades acadêmicas.
Além disso, elaboramos uma proposta de projeto de intervenção para cada estágio, fruto
das atividades de observação, registros e diagnósticos dos locais campos de estágio, em seguida
aplicamos a referida ação no campo de estágio e refletimos sobre tais. Com as observações e
diagnósticos efetuados, percebíamos a necessidade e/ou problemática em/de cada local campo
de estágio, e a partir disso elaborávamos as ações intervencionistas, dentre elas podemos
destacar o projeto “biblioteca ativa: ler e devolver”, onde identificamos que grande parte dos
livros da escola que os alunos pegavam emprestados para ler não eram devolvidos, com a
ação/intervenção, conseguimos recuperar aproximadamente 200 livros, sendo alguns do acervo
da escola que estava emprestados e foram recuperados, enquanto outros foram doados por
alunos, professores e comunidade escolar.
Outras intervenções se deram a partir de um conjunto de observações, realizadas nos
locais campos de estágio, tanto no espaço de Educação Formal e Não Formal. Sendo assim, no
Estágio I, desenvolveu-se uma palestra, com o objetivo de 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. Em seguida, realizou-se no espaço
educacional uma outra proposta de intervenção, a qual teve como objetivo propor uma reflexão
com o corpo pedagógico da escola e os próprios docentes acerca da reforma do ensino médio.
Cada projeto elaborado tinha como principal objetivo atender necessidades identificadas
durante as atividades de observação nos locais campos de estágio, buscando contribuir com a
melhoria e desempenho dos referidos espaços. Além de proporcionar novos
conhecimentos/experiências aos estagiários, as atividades intervencionistas possibilitaram aos
locais campos de estágios ideias/reflexões acerca de como lidar com os desafios diários em
busca de uma educação de qualidade.
Quanto às atividades de regência, estas foram antecedidas e planejadas juntamente com
os professores das escolas às quais os alunos realizaram os estágios Assim, foram elaborados
planos de aulas para cada aula/regência aplicada na escola. Além de testes avaliativos e provas,
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tudo em conjunto com o professor da escola responsável pela disciplina a qual o graduando
optava para realizar sua regência. Portanto, esta etapa do estágio foi realizada em escolas, ou
seja, em espaço de educação formal. Estas foram aplicadas como requisito de dois estágios
obrigatórios, em que os graduandos da referida licenciatura, assim como em outros cursos de
graduação devem cumprir atividade de regência como etapa para conclusão e obtenção do título
de licenciado.
Quanto às demais atividades realizadas nos locais campo de estágios, estas tinham,
inicialmente, um caráter de conhecer e se “familiarizar” com as instituições e funcionários, além
de identificar as condições acerca da rotina das mesmas sendo elas: observações e anotações
em diário de campo. Em seguida partíamos para as atividades de caráter mais prático, de
intervenção e atuação. Essas etapas ocorreram tanto nos espaços formais, como nos não formais
de educação.
As observações se davam aos mínimos detalhes do lugar campo de estágio, desde
quadro de funcionários, análises de documentos até funcionamento sobre a instituição.
Concomitantemente às observações fazíamos as anotações registrando tudo que foi realizado
no referido dia, e que ao final do período de estágio culminavam em análises e até mesmo na
proposta de projeto de intervenção final de cada estágio.
As intervenções e atuação se davam após a finalização das observações, pois ao
conhecer mais sobre a instituição podíamos elaborar ações conjuntas com os funcionários da
mesma. Desta forma, nossas ações tinham todo um planejamento, até porque estas deveriam,
antes de tudo, contemplar a realidade da instituição campo de estágio, e consequentemente, nos
proporcionar conhecimentos e experiências que contribuíram em nossa formação como um
todo, tanto como profissional (enquanto educador) quanto como humana e cidadã, visto o
aprendizado adquirido sobre questões sociais e de vivência nesses espaços de educação.
Esse conjunto de atividades nos possibilitou, dentre outras coisas, refletir conceitos,
profissionalização do educador do campo, o estágio e sua importância na formação docente.
Além disso, os textos discutidos sobre os diversos espaços educacionais existentes e as
atividades práticas desenvolvidas nos ajudaram compreender melhor a nossa opção de espaço
para a realização, principalmente do Estágio I no Curso de Licenciatura em Educação do Campo
da UFERSA.
Mediante as atividades realizadas em cada estágio, novos conhecimentos foram
agregados ao nosso percurso formativo, pois as etapas vivenciadas nesses diferentes espaços
nos possibilitaram reflexões acerca do nosso papel enquanto educadores, principalmente diante
do contexto diversificado que a Educação do Campo nos propõe com a habilitação em ciências
humanas e sociais ou em ciências naturais, nos permitindo lidar com um campo mais amplo, a
interdisciplinaridade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da realização dos estágios, percebemos a importância desta atividade na
formação docente, tendo em vista que as atividades realizadas contribuem para que o estagiário
tenha uma proximidade da realidade, ou seja, tenham uma noção de como se dá sua atuação
futuramente em espaços de educação, principalmente nos espaços não formais de educação,
visto que as experiências adquiridas nesse contexto também contribuem com novas
perspectivas de ensino e aprendizagem.
Reafirmamos a importância da atividade de estágio em espaço Não Formal de Ensino,
pois é uma atividade fundamental no processo de formação do licenciando em Educação do
Campo, tendo em vista que proporciona ao mesmo experiência no campo de sua atuação
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profissional e troca de experiências com outros sujeitos construtores da educação e
aprendizagem como um todo.
É importante ainda, pensar como o licenciado em Educação do Campo pode vir
contribuir com seus conhecimentos em espaços como estes (Formal e Não Formal), tendo em
vista a relevância da realização da atividade de estágio para a formação e atuação docente do
graduado em Educação do Campo não somente em escolas, mas em outros diversos espaços
educacionais, que de uma forma ou de outra realizam atividades que se configuram em
atividades não formais de educação, buscando entender o contexto dos mesmos e sua
importância na comunidade em que estão inseridos.
Outro ponto a destacar são as contribuições das regências em sala de aula, que
proporciona ao estagiário um diálogo e certa aproximação do seu campo de atuação, e ainda
troca de conhecimentos e, também, experiências que são adquiridas ao longo dos quatro
estágios. Assim, a regência, especificamente, tem uma significativa contribuição para o
graduando enquanto futuro professor, pois este é o momento em que o mesmo tem certa
compreensão de sua atuação enquanto educador, e refletir acerca das possibilidades e desafios
de ser um educador.
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A FORMAÇÃO DE UMA PROFESSORA DE LIBRAS: relato de experiências de um
estágio supervisionado
Mariana Nívea Targino Câmara14
Francisco Ebson Gomes-Sousa15

RESUMO
O estágio nos cursos de licenciaturas é de suma importância, pois é nesse período que
aprendemos com profissionais que já possuem experiência didática algumas peculiaridades
próprias da profissão. O primeiro momento, o de observação, é onde, sem fazer intervenção,
vemos na prática como funciona uma aula, nesse caso de Libras, para somente depois pormos
em prática tudo que aprendemos até aqui no curso, criando uma oportunidade de fazer relações
entre as teorias e a prática da docência. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é relatar sobre
as experiências vivenciadas por uma professora de Libras em formação, mostrando os
principais desafios, reflexões sobre o futuro profissional de Libras e o ensino de língua materna
para surdos em uma escola pública. Para conseguirmos atingir os objetivos, faremos uso de
uma abordagem quantiqualitativa e com métodos de observação participante registrados em
diário de bordo e questionários, bem como, análise documental do projeto político pedagógico
e planos de aulas para conseguirmos registrar e refletir sobre as observações feitas durante o
estágio supervisionado em Libras como L1. Amparamo-nos em documentos oficiais para o
ensino de Libras, com Quadros (2006) sobre o processo de ensino-aprendizagem de Libras,
Perlin (2005) sobre as identidades surdas e Libâneo (1994) sobre planejamento, formação
docente e aspectos da ação de ensinar. No estágio de observação é o momento em que é possível
interagir na rotina escolar e toda a dinâmica de seu funcionamento, nesse caso, na escola
investigada, onde foi possível perceber uma escola pública dinâmica e preocupada com a
acessibilidade e a inclusão do aluno surdo. Nas aulas vivenciadas deu para ter uma base do que
esperar para o futuro como profissional de Libras, e ver na prática como um profissional deve
proceder, os cuidados que deve ter afim de buscar o máximo conhecimento e repassar da melhor
forma para os seus alunos, respeitando as diferenças. As reflexões aqui lançadas baseiam-se em
tudo o que aconteceu nas aulas observadas, com a certeza de que tais ensinamentos inspiram e
instigam a formação de uma profissional competente e compromissada para com o ensino de
Libras.
Palavras-chave: Ensino de Libras como L1; Formação docente; Educação de surdos;
Professora em formação.

INTRODUÇÃO
O estágio dentro da graduação não tem o objetivo de criar vínculos empregatícios, ou
ser uma fonte de renda, mas sim, objetiva fins educacionais dando uma experiência profissional
ao estagiário e como também uma ótima oportunidade de fazer relações entre a teoria e a prática,
14
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e é requisito obrigatório da formação docente; é nesse período que aprendemos com
profissionais que já possuem experiência didática algumas peculiaridades próprias da profissão
docente. E também é propício a um momento de reflexão e análise da realidade escolar,
permitindo uma convivência concreta para a compreensão dos inúmeros desafios que virão, ao
vermos na prática como funciona uma aula, nesse caso de Libras.
O estágio foi realizado em uma escola pública na cidade de Caraúbas, interior do Rio
Grande do Norte, esta que atende a um público de jovens e adultos, matriculados no ensino
fundamental e ensino médio, no EJA e também o ensino técnico, no relatório registramos tudo
o que foi observado na rotina dessa escola e toda sua dinâmica de funcionamento; a vivência
do primeiro contato para que no futuro viver as práticas e ir construindo o perfil profissional
competente e compromissado com o ensino.
É uma escola que já tem muitos anos de contribuição social por meio do ensino e
instrução, em meio a uma realidade difícil, mas que, sempre conta com a parcerias das
universidades da cidade, como é o caso da UFERSA, para realizar diversas atividades de
extensão, como é o exemplo dessas aulas que foram observadas e ministrada pelos acadêmicos
do curso de Licenciatura em Letras Libras desta universidade, eles que estão em seu estágio de
prática. Já a turma de alunos é formada exclusivamente por surdos, os que estão matriculados
na escola, como também alunos de outras instituições de ensino de Caraúbas e região. Uma
oportunidade ímpar de aprendizado, letramento e de socialização para estes alunos em especial.
Este artigo está organizado de uma forma a melhor explicar como aconteceu essa
experiência. Inicia com a metodologia do trabalho, há também a descrição dos objetos de
estudo: à escola, descrevendo toda sua estrutura física e humana com as informações obtidas
em lócus, e também no Projeto Político Pedagógico – PPP próprio da escola; em seguida o
perfil dos professores, que são também alunos em processo de formação; na sequência a
descrição dos alunos, e o seu perfil que os enquadram como alunos do curso de extensão. E
para finalizar, o relato de tudo que foi observado na visita à escola e nas atividades
desenvolvidas.
Espero, ao final deste trabalho ter conseguido registrar de forma clara tudo que
aconteceu nas aulas observadas, como também adquiri todos os aprendizados pertinentes a este
período da graduação e na minha formação, objetivando o profissional docente em Libras que
almejo ser.
O ENSINO DE LIBRAS E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR – METODOLOGIA
Por se tratar de um estágio de observação, é interessante considerar os seguintes tópicos
a serem observados: as características físicas da escola em toda sua totalidade, se preocupando
em perceber se a escola é acessível em todas as suas dependências e o quantitativo de todos os
espaços; as atividades extracurriculares que a escola oferece, como estas acontecem e se elas
são adaptadas para incluir todos os alunos; a descrição quantitativa da equipe, professores e
funcionários da escola; conhecer mesmo todo o ambiente escolar e sua funcionalidade para que
o estagiário se ambientalize com este espaço que será o seu de trabalho ao fim do processo de
formação.
As observações se deram em quatro etapas, onde a primeira foi uma visita dirigida com
a finalidade de reconhecimento do local, as etapas seguintes foram em sala, onde aconteceram
as aulas de Libras e o contato direto com os alunos e professores. Sempre de forma imparcial e
registrando com anotações e fotografias todas as impressões e observações relevantes, para em
seguida elaborar o relatório.
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Quanto ao relatório, serve para o registro de tudo que foi observado, todas as impressões,
como também para expor o que levaremos desta experiência para a nossa vida profissional.
Vale ressaltar que o relatório foi produzido em português como também na Língua Brasileira
de Sinais – LIBRAS, em que sumarizamos e o adaptamos nesta pesquisa em forma de relato de
experiência. E ainda, apresentado para o professor orientador e turma com a finalidade de expor
tudo que aprendemos nessa experiência e discutir essa fase do processo de formação de
professor. Sempre focando no ensino de surdos, refletindo sobre a melhor maneira de construir
a formação do docente e compreender os inúmeros desafios que ainda virão durante seu
processo de formação.
REALIDADE ENCONTRADA: BALANÇO GERAL DOS DADOS COLETADOS
Relataremos a seguir sobre os dados obtidos em lócus e algumas das reflexões feitas ao
longo dessa experiência.
Caracterização da escola
O estágio aconteceu em uma escola pública da rede estadual de ensino, onde esta tem
50 profissionais que diariamente fazem a escola funcionar, destes, 23 são professores, e 27 são
funcionários, entre efetivos e terceirizados, em que 3 são intérpretes de Libras. No grupo de
docentes um é professor de Libras e um é professor do AEE; os demais docentes atendem as
disciplinas do Ensino Fundamental II regular e EJA; Ensino Médio Regular e EJA e Ensino
Médio de Nível Técnico, distribuídos em três turnos.
A estrutura física da escola dispõe de 14 salas de aulas, três salas de laboratórios (01
para cada curso técnico e também o laboratório de ciências), sala de professores, biblioteca,
sala de informática, secretaria e sala de arquivo, sala do Programa Mais Educação, sala da
direção, almoxarifados, depósito, 12 banheiros onde 2 são adaptados. A escola adota formas de
organização, aliadas a uma prática integradora, utilizando de mecanismos e estratégias em suas
práticas pedagógicas que são pensadas durante os planejamentos, “levando em consideração os
eixos norteadores e emergentes, a contextualização e a transversalidade, entre as áreas do
conhecimento” (PPP da escola, 2017). Também é referência para sua proposta de trabalho os
Parâmetros Curriculares Nacionais e as diretrizes curriculares, documentos da base comum
nacional, aos quais direcionam o ensino para a construção do conhecimento e conquista da
cidadania.
Em termos de acessibilidade arquitetônica todos os espaços já são adaptados a fim de
facilitar a mobilidade, há banheiros que são acessíveis, as salas de aula possuem portas largas
e os corredores com rampas de acesso e bem iluminados. Também possui a sala própria do
AEE, porém, durante a visita, não tivemos acesso a ela, e em todo o PPP da escola (2017) não
há nenhum registro que esse atendimento acontece esclarecendo como funciona e dando um
respaldo legal para o seu funcionamento, portanto as informações obtidas são exclusivamente
as fornecidas pela coordenação pedagógica.
Há dois profissionais efetivos na escola responsáveis por promover essa inclusão: o
professor que faz o atendimento da sala do AEE, ele atua dando apoio educacional no contra
turno das aulas aos alunos que necessitam do atendimento; e um professor de Libras que atua
dando assistência aos alunos surdos matriculados na escola e também dando cursos de Libras
para a comunidade escolar em geral. É interessante destacar que este professor de Libras da
escola é surdo, professor efetivo, concursado, sendo um excelente exemplo para os alunos que
também são surdos.
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Este é um caso de exceção, pois esse professor conseguiu concluir sua formação, ser
aprovado em um concurso público e hoje atua como profissional na área de Libras, sendo
exemplo para todos e quebrando barreiras que são difíceis de serem superadas. E ainda em
especial para os alunos que também são surdos ter a experiência escolar ao lado desse professor
é importante para o reconhecimento de sua identidade, o desenvolvimento de seu nível
linguístico, e na aquisição de conhecimentos nas áreas de ensino ofertadas pela escola, pois
muitas vezes os professores ouvintes não têm estratégias suficientes para ensiná-los, e cabe ao
professor surdo não se limitar ao ensino apenas de Libras, mas, dar suporte nas outras
disciplinas, pois este tem estratégias especificas de letramento para estes alunos, como a
pesquisadora Gladis Perlin (2006) perfeitamente afirma, “um jeito surdo de aprender requer um
jeito surdo de ensinar”.
Perfis dos professores
A Lei 10.436, de 2002, reconhece a língua brasileira de sinais como a língua oficial da
comunidade surda. O artigo 4º dessa lei declara que os sistemas de ensino em todas as instancias
devem garantir que nos cursos de formação em Educação Especial, de Fonoaudiologia e de
Magistério, tenha Libras como componente curricular, para que estes profissionais tenham
acesso a conhecimentos específicos e uma maior facilidade no processo ensino-aprendizagem
e a comunicação entre alunos e professores. O Decreto 5.626 de 2005 regulamentou essa Lei,
estabeleceu como e quais os cursos de formação deveriam possibilitar esse processo, e ainda
definiu prazos para que tudo se regularizasse. Esses foram os primeiros passos para que os
cursos de Letras- Libras surgissem a fim de profissionalizar professores habilitados ao ensino
de Libras.
Com isso, temos alunos que estão em sua primeira graduação, para quase toda a turma
é a primeira experiência em ensino, alguns se sentem inseguros exatamente por não ter ainda
essa didática que a docência exige. Mas todos são confiantes que com as experiências
adquiridas nos estágios, irão se tornar bons professores de Libras e atuar na área. É comum a
todos eles também, a forma como aprenderam Libras, que foi no curso de Letras Libras e alguns
participaram também de cursos de extensão fornecidos pela própria UFERSA, antes de
entrarem na universidade, tiveram pouco ou nenhum contato com Libras ou com pessoas
surdas, então parte dessa insegurança se dá também por conta das aulas serem em Libras e esta
ser uma língua que eles ainda estão aprendendo.
O grupo de professores foi orientado a se organizar em duplas para planejarem e
ministrarem a aula, na tentativa de melhor decorrer o tempo do estágio e para que as incertezas
e inseguranças que tenham sejam amenizadas por estarem compartilhando esse momento. Nas
aulas observadas é fácil perceber o esforço de todos, mas não só em ensinar os sinais
planejados, mas também em dar a vez aos alunos surdos e criar no ambiente de sala de aula um
lugar confortável de interação e aprendizagem de Libras como L1.
Perfis dos alunos
A escola tem uma total de 436 alunos matriculados, onde são 127 no ensino
fundamental, do 6º ao 9º ano; 167 do Ensino Médio Regular e 105 do Ensino Médio na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA. Dentre os alunos matriculados na escola
apenas 3 são surdos, estes que necessitam além do ensino regular, um atendimento
especializado junto com o ensino de Libras.
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As aulas de Libras com o professor surdo acontecem na escola, dentro de um
cronograma pré-estabelecido, onde há aulas para esses alunos e também aulas de Libras para
toda a comunidade escolar. Para completar esse ciclo, há o curso de extensão oriundo da
parceria com a UFERSA, e acontecem não só para os alunos da escola, mas para toda
comunidade surda caraubense e de cidades vizinhas. Mostrado a importância desse curso de
extensão para toda a região, pois antes, esse grupo que sempre ficou à margem, agora tem uma
oportunidade a mais de adquirir conhecimento.
Participando do curso de extensão têm-se um total de treze alunos inscritos, onde todos
são surdos, bastante interessados e participativos em tudo que lhes é proposto. É notório um
nível linguístico bastante variado, nos momentos de interação, onde as professoras propuseram
discussões, e eles participaram dando sua opinião, e mostrando os conhecimentos prévios sobre
o assunto abordado na aula, assim, nota-se os que são mais letrados, e também os que sabem
português.
Nesses momentos de interação é que eles mais aprendem uns com os outros e criam
momentos propícios para aceitar sua identidade surda e compartilhar aspectos da cultura surda.
Sabe-se que os surdos formam uma comunidade linguística minoritária caracterizada por
compartilhar uma língua de sinais e valores culturais, hábitos e modos de socialização próprios.
Analisando as aulas e vendo como os professores procedem, respeitando as
peculiaridades desse grupo minoritário é que se percebe a importância do curso para a vida
destes. Alguns alunos relataram as dificuldades de aprender, visto que, por muito tempo em sua
vida não utilizaram a Libras propriamente dita, mas sim, uma linguagem caseira ou por gestos,
pois só adquiriu conhecimento de Libras e em Libras tardiamente, já na fase adulta. Os que têm
menos dificuldade são os que desde cedo foi estimulado a aprender já utilizando língua de
sinais. Abaixo o gráfico mostrando a idade que eles começaram a ter contato com Libras, dados
coletados por meio de conversas após o termino das aulas, onde é possível comprovar o quanto
os estudos linguísticos na área de ensino de Libras é recente, e chegou tardio na vida desse
grupo de alunos.
Gráfico 1: Idades de aquisição da Libras

Fonte: elaboração própria

A maioria deles começou a aprender Libras tarde, fato que não os impedem de mesmo
com a idade que tem hoje buscarem conhecimento. Strobel (2008) afirma que muitos surdos só
descobrem sua cultura tardiamente, na fase adulta, a maioria deles são filhos de pais ouvintes
que dificultam o processo de descoberta de sua identidade. Os surdos mostram isso quando
compartilham suas vivências e estão constantemente em um processo de construção de sua
identidade.
ATIVIDADES OBSERVADAS
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Nessa seção serão relatadas as atividades que aconteceram e foram observadas durante
o período de estágio. A visita à escola, o período de observação das aulas sob a regência dos
alunos estagiários do curso de Letras Libras da UFERSA, em seu estágio de ensino de Libras
como L1, e ainda algumas considerações sobre os Planejamentos dessas aulas dadas.
Visita à escola
Aconteceu no turno matutino, a escola estava aberta e com o turno de aula funcionando
normalmente, sem nenhuma alteração nas atividades corriqueiras. Nessa visita fomos muito
bem assistidos pela coordenadora pedagógica, tivemos o prazer de conhecer toda a estrutura
física da escola e sua funcionalidade. Conversamos sobre a estrutura física, e a funcionalidade
da escola, sobre a atuação da educação especial, e os serviços que a escola presta a sociedade,
que foram pesquisados em contraste também ao PPC da escola, bem como registramos em fotos
os espaços da escola. A visita à escola foi deveras positiva e as relações entre a escola e a
universidade mais uma vez renovados.
Aulas
As aulas aconteceram de uma forma em que a cada semana era abordado um novo tema,
os professores organizados em duplas, ministrando aulas em Libras, pois o foco é o ensino em
Libras. Sempre às terças feiras e ao final do curso todos receberam um certificado de 60 horas.
Sempre a professora orientadora do estágio trazia uma mensagem de boas-vindas, de fora bem
humorada e incentivadora, mostrando a importância para a vida dos alunos a participação no
curso e assiduidade em todas as aulas. Na sequência, um breve relato e algumas reflexões sobre
as particularidades de cada aula.
AULA 1 – boas-vindas
Como era a primeira aula, iniciou com todos se apresentando, dizendo nome sinal, e
algumas informações que achassem pertinentes. Na sequência, uma atividade utilizando um
cartaz, em que os alunos praticaram o alfabeto, escreveram os seus respectivos nomes na lousa
e mostraram no cartaz quais eram as letras do seu nome. No cartaz continha a datilologia da
palavra “Respeito” os alunos rapidamente decodificaram, alguns já sabiam o sinal dessa
palavra, outros não, então foi ensinado o sinal e dado uma definição para que os alunos que não
sabiam, aprendessem.
Em uma atividade na folha, os professores pediram para identificar a imagem e a letra
inicial da palavra correspondente a imagem, ilustrações de coisas simples que todos conheciam,
se não sabiam o sinal próprio em Libras, um classificador seria usado pra descrever o objeto. A
parte visual da atividade foi acessível para todos os alunos, porém, a parte do português escrito
alguns não obtiveram êxito, e para superar isso os professores em sala se distribuíram
automaticamente, de forma que todos os alunos tiveram reforço até conseguir resolver a
atividade proposta. Para finalizar essa parte, a atividade foi reproduzida no quadro para que
todos corrigissem as suas e verificar os acertos e erros, um de cada vez foi a lousa e escolheu
uma imagem para responder e todos colaboravam e vibravam aos acertos.
Aprender considerando a individualidade de cada um é de suma importância para que
consigam êxito sempre que desafiados, e não copiando metodologias que são próprias de
aprendizes ouvintes, ou com adaptações ineficientes. Faz-se necessárias estratégias para que
eles apendam dentro dessa sua individualidade e respeitando sua cultura surda e principalmente
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para que eles tenham contato com Libras. Para encerrar a aula, a dinâmica do “telefone sem
fio”, os alunos adoram participar de situações que entretam, um jogo como esse é excelente
para manter o bom humor na aula.
AULA 2 – esportes
“Tipos de Esportes”, um tema contagiante e que todos gostaram. Utilizando slides foram
mostrando os esportes, o seu sinal, e um breve resumo com informações principais e seus
benefícios para saúde. Sempre em Libras, sinalizando o texto que aparecia no slide, e os alunos
participando bem, contando relatos pessoais e dando muitos exemplos pertinentes ao tema.
Foram muitas histórias de maratonas e partidas de futebol e de vôley, estratégias boas para
encaçapar as bolas na sinuca, e na cesta de basquete, também narraram aventuras passeando de
bicicleta, até um aluno deu um salto mortal pra traz o meio da sala de aula para mostrar como
fazem nas rodas de capoeira.
Na sequência foi exibido um vídeo relacionado com a aula, mesmo não tendo sido
explorado, a atividade final foi a elaboração de um cartaz que em duplas os alunos deveriam
fazer a associação a palavra-imagem e após confeccionar, expor eles para a turma, mostrando
o que aprenderam durante a aula.
O ponto mais interessante dessa aula foram as trocas de experiências que aconteceram,
tanto as professoras aprenderam muito com os alunos como os alunos aprenderam bastante,
cabendo aqui a celebre frase de Paulo Freire “Quem ensina aprende ao ensinar. E quem aprende
ensina ao aprender.” A todo tempo percebe-se o quanto professoras são generosas com os
alunos, respeitando a opinião, dando atenção ao menor depoimento, deixando que explorem
todo o conteúdo, interagindo com perguntas oportunas, é muito bacana manter essa postura sem
perder o controle e o foco da aula.
AULA 3 – reciclagem
O tema era “Reciclagem e Coleta Seletiva”. Com o apoio de slides mostrando o
conteúdo, os sinais relacionados ao tema, como também a importância da coleta seletiva para a
reciclagem, uma das atividade era montar um enfeite natalino utilizando materiais reciclados,
feita com palitos, cola e fita. O material usado foi compartilhado, mostrando colaboração por
parte de todos, e paciência para esperar a vez de usá-los, todos terminaram ao mesmo tempo, e
ficaram orgulhosos com o resultado final.
Continuando a aula, a atividade era um jogo da coleta seletiva, umas latinhas arrumadas
com as cores e com os símbolos da coleta seletiva apresentados pelas professoras durante a
aula, em que os alunos escolhiam a imagem do material e o destinava a lata respectiva à coleta
daquele material, em que os alunos foram se engajando na medida em que foram contando com
a ajuda dos colegas e professoras, bem como, na sequência foi passado um vídeo sobre
reciclagem todo em Libras.
É notório o esforço das professoras em querer que os alunos aprendam, elas se mostram
bastante humanas e compreensivas para com todos, dando atenção e se importando com a
opinião dos alunos sem distinção. É perceptível que elas se planejaram para a aula e não se
limitavam à palavra-sinal, pois estavam utilizando outras estratégias como: classificadores ou
incorporação, que enriquecem a aula e ajudam no entendimento dos alunos, pois, atribui mais
sentido ao que é dito, facilitando o entendimento e complementando o contexto da situação ao
qual quer se referir, e devem ser considerado nos momentos de se ensinar em Libras.
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OS PLANOS DE AULA
Foi solicitado das professoras, ver os planos que fizeram para estas aulas, elas
prontamente disponibilizaram. Para acompanhar a aula é fundamental ter acesso ao que foi
planejado, para saber o que esperar da aula, quais os objetivos das professoras com aquela aula,
como também, saber o que foi previamente pensado e o que aconteceu no improviso. Para as
professoras é imprescindível planejar antes de se dispor a dar aulas, de acordo com LIBÂNEO
(1994), “o plano de aula bem estruturado favorece a organização do trabalho didático, e
estabelece uma metodologia facilitada com ordem de execução no qual sem dúvidas
influenciará nos futuros resultados de ensinoaprendizagem”, facilitando o trabalho do professor
e o aprendizado do aluno.
Ao ter acesso aos planos, tive dificuldade de entendê-los, não eram claros e nem
detalhava o que as professoras pensaram para a aula, organizado em uma tabela, topicalizada,
resumindo ao máximo o que se esperar dessa aula, parecendo mais um roteiro administrativo e
não um roteiro pedagógico. “A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples
preenchimento de formulários para controle administrativo, é, antes, a atividade consciente da
previsão das ações político – pedagógicas”. (LIBÂNEO, 1994, p. 22), nessa perspectiva
apontada por Libâneo, o método como o planejamento é feito, é muito importante para o
professor, mas principalmente para os sujeitos que dependem do conhecimento que vão adquirir
naquela aula se ela for bem planejada e bem executada.
No plano se faz necessário também, que os recursos didáticos não seja apenas uma lista,
como se fosse uma lista de compras, mas sim, o recurso acompanhado da explicação de como
ele será utilizado, para saber em qual momento da aula cada coisa irá acontecer, assim otimiza
o tempo e não fica sem saber qual será o próximo passo.
Já na avaliação, deve-se considerar todas as informações que têm no plano,
principalmente as ações metodológicas a fim de detectar o que ficará de aprendizado para os
alunos, e uma estratégia para verificar se os objetivos traçados foram alcançados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estágio aconteceu no curso de extensão de Libras, realizado em uma escola da rede
estadual de ensino, e parceria com a universidade, com aulas ministradas pelos acadêmicos do
curso de Letras Libras, eles que estão em seu estágio de prática. A turma de alunos do curso era
formada exclusivamente por surdos vindos de Caraúbas e também de outras cidades da região,
vindo buscar aqui uma oportunidade ímpar de aprendizado, letramento e de socialização e
melhorando sua formação.
O objetivo do estágio nos cursos de licenciatura é de formar novos profissionais
habilitados ao ensino, é nesse período que se aprende com profissionais que já possuem
experiência didática algumas peculiaridades que são próprias da profissão. É onde, se é dada a
oportunidade de adquirir uma experiência profissional no nível de estágio e proporcionar
também uma ótima oportunidade de fazer relações entre a teoria e a prática. A observação é o
momento em que é possível interagir na rotina escolar e toda a dinâmica de seu funcionamento,
e nesse caso, que aconteceu em uma escola onde foi possível perceber em sua dinâmica a
preocupação prática com a educação de surdos e a acessibilidade, mas claro que ainda temos
muito que evoluir e melhorar para uma educação realmente efetiva e inclusiva.
Nas aulas vivenciadas foi possível vislumbrar o que esperar para o futuro como
profissional de Libras, e ver na prática como um profissional deve proceder, os cuidados que
deve ter afim de buscar o máximo conhecimento e repassar da melhor forma para os seus alunos,
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respeitando as diferenças, e a partir dessa experiência me tornar uma profissional competente e
compromissada com o ensino de Libras.
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RESUMO
O Estágio Docente Supervisionado tem o objetivo de consolidar e articular os conhecimentos
desenvolvidos durante o curso por meio das atividades formativas de natureza teórica e/ou
prática, bem como é entendido como tempo de aprendizagem, no qual o formando exerce in
loco atividades específicas da sua área profissional sob a responsabilidade de um profissional
já habilitado. As ações desenvolvidas no Estágio Docente Supervisionado permitem que o
futuro professor tenha uma interação com seu universo de atuação profissional, possibilitando
nele o desenvolvimento de habilidades através dos conhecimentos práticos absorvidos nesta
atividade, dando complemento ao conteúdo teórico aprendido no curso. Assim, o presente
trabalho irá apresentar uma proposta de intervenção que foi elaborada com base nas
dificuldades do processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química, levantadas
durante a etapa de Observação do Programa Residência Pedagógica - PRP (Edital CAPES
Nº06/2018) em consonância com as atividades de Estágio Docente Supervisionado II do curso
de Licenciatura em Química do IFRN – Campus Pau dos Ferros, em uma turma de 4º ano do
curso técnico, modalidade integrada, em Informática na mesma instituição. As adversidades
observadas apontam para a desmotivação, onde o alunado encontram-se dispersos durante e
aula e só se interessam em resolver cálculos matemáticos. Nesse âmbito, os discentes
apresentam dificuldades em compreender de forma efetiva conteúdos de química, o que
engloba o elo entre teoria e prática, ou seja, a dificuldade de aplicar os conceitos estudados na
resolução de exercícios e em situações do cotidiano. Nessa proposta realizaremos atividades
práticas com materiais alternativos embasadas em uma abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e
Sociedade), sob a perspectiva da Mediação Dialética, como intuito de fazer que o discente tenha
um novo olhar, e se conscientizem da importância dos conhecimentos da Química e o uso que
poderão fazer dele. Logo, todas as atividades e discussões serão elaboradas em três momentos
que compõem a metodologia: a Mobilização, a Construção e a Síntese do Conhecimento Diante
disso, desenvolver atividades que abordem a Química na vivência do discente poderá despertálos na compreensão desse estudo. Assim, nesta proposta destacaremos metodologias
diferenciadas das tradicionais, visando a utilização diversificada dos recursos e das estratégias
metodológicas, de maneira que os conteúdos sejam inseridos de forma atrativa. Uma vez que,
tais recursos enriquecem a aula e ajudam a atrair a atenção dos alunos no processo de
contextualização e construção de significados para os conceitos científicos estudados. Ao final
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espera-se a transformação do educando em um pesquisador desenvolvedor do seu próprio saber
científico.
Palavras-chave: Estágio Docente. Ensino-Aprendizagem, Metodologia Dialética. CTS

INTRODUÇÃO
O Estágio Docente Supervisionado tem o objetivo de consolidar e articular os
conhecimentos desenvolvidos durante o curso por meio das atividades formativas de natureza
teórica e/ou prática, bem como é entendido como tempo de aprendizagem, no qual o formando
exerce in loco atividades específicas da sua área profissional sob a responsabilidade de um
profissional já habilitado. As ações desenvolvidas no Estágio Docente Supervisionado
permitem que o futuro professor tenha uma interação com seu universo de atuação profissional,
possibilitando nele o desenvolvimento de habilidades através dos conhecimentos práticos
absorvidos nesta atividade, dando complemento ao conteúdo teórico aprendido no curso.
Assim, o presente trabalho irá apresentar uma proposta de intervenção que foi elaborada com
base nas dificuldades do processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Química,
levantadas durante a etapa de Observação do Programa Residência Pedagógica - PRP (Edital
CAPES Nº06/2018) em consonância com as atividades de Estágio Docente Supervisionado II
do curso de Licenciatura em Química do IFRN – Campus Pau dos Ferros, em uma turma de 4º
ano do curso técnico, modalidade integrada, em Informática na mesma instituição.
As adversidades observadas apontam para a desmotivação, onde o alunado encontramse dispersos durante e aula e só se interessam em resolver cálculos matemáticos. Nesse âmbito,
os discentes apresentam dificuldades em compreender de forma efetiva conteúdos de química,
o que engloba o elo entre teoria e prática, ou seja, a dificuldade de aplicar os conceitos estudados
na resolução de exercícios e em situações do cotidiano. Nessa proposta realizaremos atividades
práticas com materiais alternativos embasadas em uma abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e
Sociedade), sob a perspectiva da Mediação Dialética, como intuito de fazer que o discente tenha
um novo olhar, e se conscientizem da importância dos conhecimentos da Química e o uso que
poderão fazer dele. Logo, todas as atividades e discussões serão elaboradas em três momentos
que compõem a metodologia: a Mobilização, a Construção e a Síntese do Conhecimento. Diante
disso, desenvolver atividades que abordem a Química na vivência do discente poderá despertálos na compreensão desse estudo.
O intuito do programa é promover a ocorrência de práticas criativas, integradoras e
desafiadoras que realçam o potencial proativo da articulação entre o Estágio Curricular
Supervisionado e o Programa Residência Pedagógica. Nesse desafio, os licenciados refletem e
praticam alternativas de trabalho docente visando o aprimoramento do processo ensinoaprendizagem. O Programa Residência Pedagógica do IFRN, a exemplo do que já se propõe na
dinâmica do Estágio curricular supervisionado, almeja estreitar os laços entre o próprio IFRN
e as escolas da rede pública de ensino fazendo uma articulação de benefícios científicospedagógicos mútuos. Entendemos que o fomento proveniente do programa Residência
Pedagógica possibilitará importantes auxílios para a realização com permanência e êxito do de
estudantes selecionados na fase do estágio curricular Supervisionado do IFRN.
O Residência permitirá melhores condições de estudo para os sujeitos envolvidos nos
referidos estágios realizados a partir da segunda metade do curso. Por meio do benefício do
fomento entendemos que as circunstâncias formativas conduzirão os estudantes ao
envolvimento e a dedicação com maior perspicácia nessa fase processo formativo. Confiamos
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que o Projeto Residência pedagógica do IFRN irá motivar as estratégias de organização e de
execução do currículo, inclusive da escola-campo, na medida em que articularam a formação
teórico-prática, as unidades didáticas, as estratégias metodológicas, os referenciais teóricos e
práticos e os conhecimentos contextuais de saberes acadêmicos de modo integrado e dinâmico.
Está etapa é de total importância para o licenciando, porque é a partir dela que ele poderá
prever os desafios que possivelmente enfrentará no futuro, e com isso iniciará a preparação para
executar do seu melhor como profissional da educação fazendo a diferença na aprendizagem
dos alunos. É interessante frisar que a prática docente deve ser refletida a cada dia, a cada tarefa
desenvolvida para contribuir com a nossa formação inicial, enquanto discentes tenhamos uma
estrutura necessária para sermos cidadãos atuantes. Não podemos pensar que para ser professor
é necessária apenas uma capacidade técnica, mas temos que ser dinâmico, compostos de
conhecimentos e habilidades que nos farão crescer de forma reflexiva, investigativa e sabendo
enfrentar as dificuldades. E a presente proposta tem por objetivos potencializar a aprendizagem
dos alunos, desenvolver neles um senso crítico-reflexivo, a partir de metodologias de ensino a
serem desenvolvidas, no qual estão descritas mais a adiante.
REFERÊNCIAL TEÓRICO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
A discussão a respeito do ensino aprendizagem vem sendo tema de pesquisa há um bom
tempo. Isto implica dizer que o homem sente a necessidade de buscar maneiras que facilitem a
construção do conhecimento em conjunto. É dessa forma que teóricos trazem essa discussão
segundo seu olhar para essa perspectiva, apresentando posicionamentos de melhoras para que
a relação professor- aluno possa evoluir nenhuma boa sincronia, ou seja ambas as partes possam
se encaixar.
De acordo com Piaget (apud ROQUE, 2016), a aprendizagem do aluno dá início, na
construção do conhecimento, no momento em que ele faz assimilação de algo novo que ainda
não conhecer, nisso sente a necessidade de comparar com algo já presente ao redor dele.
Segundo Piaget quando o aluno faz essas comparações prováveis entre o já existente e o novo,
ele chega no momento que Piaget define como acomodação que é quando o mesmo
guarda/armazena as características específicas do novo para correlacionar com algo
futuramente.
Na perspectiva de Vygostsky (apud ROQUE,2016), a aprendizagem advém da interação
social, ou seja, parte do relacionamento do homem com o mundo, que é através do intermédio
simbólico que é dividido em duas formas: instrumentos e signos. Os instrumentos todo objeto
que serve para direcionar ou motivar a uma ação física, como por exemplo, o homem construiu
os transportes para facilitar e melhor a locomoção. E os signos são representações como
símbolo feminino e masculino. Esses símbolos são abstrações bem organizadas que levam o
homem a se comparar com o mundo, como por exemplo, quando se remete a palavra
motocicleta ele já constrói em sua mente uma visão/ reapresentação de uma moto.
Segundo Vygotsky a aprendizagem é um fator estimulante para o desenvolvimento do
ser humano, é através dela que se determina a direção pela qual o desenvolvimento pode
acontecer, atribuindo-lhes um importante papel no processo de educação e ensino.
[...] a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma correta
organização da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental,
ativa todo um grupo de processos de desenvolvimento, e esta ativação não
poderia produzir-se sem a aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um
momento intrinsecamente necessário e universal, para que se desenvolvam na
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criança essas características humanas não naturais, mas formadas
historicamente (VYGOTSKY, 1998, p. 115).

Esses fatores ajudam no desenvolvimento da aprendizagem, de maneira fundamental na
compreensão de novos saberes que vão sendo adquiridos pelos educandos ao longo do processo
de aprendizagem. Já na visão de Trevisan e Martins (2006), perceber-se a necessidade de
discutir em educação Química, dando maior ênfase no processo de ensino- aprendizagem de
maneira contextualizada, ligado o ensino aos fatos ocorridos na vivência do aluno, para que
eles possam verificar a importância socioeconômica da Química, numa geração avançada no
sentido tecnológico.
METODOLOGIA DIALÉTICA
Dando sequência a mesma perspectiva de ensino e aprendizagem de Vygotsky e Piaget,
destaca se a metodologia dialética. Nela o objetivo do educador é atingir três etapas
significativas no decorrer da aula: a mobilização para o conhecimento, a construção do
conhecimento e a sistematização do conhecimento. Durante a mobilização para o conhecimento
o professor tem que provocar o aluno, de modo que ele se mobilize expresse seus
conhecimentos prévios e se questione. Este momento é o fator determinante durante a proposta
de aula construída pelo professor (VASCONCELLOS, 1992).
De acordo com Vasconcelos (1992), o trabalho inicial do educador é tornar o objeto em
questão, objeto de conhecimento para aquele sujeito. Aqui é necessário todo um esforço para
dar significação inicial, para que o sujeito leve em conta o objeto como um desafio. Trata-se de
estabelecer um primeiro nível de significação, em que o sujeito chegue a elaborar as primeiras
representações mentais do objeto a ser conhecido (VASCONCELLOS, 1992).
Desta forma após o primeiro momento, segue o passo para construção do conhecimento.
Segundo Vasconcelos (1992) o educador “deve-se possibilitar o confronto de conhecimento
entre o sujeito e o objeto, onde o educando possa penetrar no objeto, compreendê-lo em suas
relações internas e externas, captar-lhe a essência”. Ou seja, nesse momento o sujeito dever
tecer relações entre o objeto de estudo e os pressupostos a serem estudados, criando assim um
elo de inter-relação entre os meios, de forma que o discente chegue a construir e reconstruir
seus conhecimentos, durante a construção desses conhecimentos o educador tem um papel
norteador no processo ensino e aprendizagem, já que ele vai direcionar o discente no meio de
estudo proposto.
A sistematização do conhecimento é momento onde o educando expõe todo o
conhecimento adquirido durante a mobilização e a construção do conhecimento. Ou seja, nesse
instante “o educando deverá expor os vários níveis de relações que conseguiu estabelecer com
o objeto de conhecimento, seu significado, bem como a generalização, a aplicação em outras
situações que não as estudadas” (VASCONCELLOS, 1992).
Segundo Vasconcellos (1992) para desenvolver a metodologia dialética a diversos
meios/estratégias que podem ser usadas como: uso de experimento, uso de jogos e simuladores.
Estes, trabalhados de maneira certa de acordo com a metodologia dialética, pode atuar
significativamente no processo de ensino e aprendizagem do discente chegando a atingir os três
pontos significativos no decorrer da aula: a mobilização para o conhecimento, a construção do
conhecimento e a sistematização do conhecimento.
Uma grande preocupação no ensino de Química é promover uma ação educativa de
forma que possa ser contextualizada e que proporcione uma reflexão a respeito de ciências e
dos modos de desenvolvimentos dos conhecimentos científicos, procurando tornar os
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estudantes aptos a participaram nas decisões que envolvem a inovação científica e tecnológica
(SANTOS; MORTIMER, 2002; SANTOS, 2007;). Desse modo, se espera que esse ensino
favoreça a formação da autonomia de pensamento e ação e que possibilite a aprendizagem por
meio da investigação, da comunicação e do debate de fatos e ideias.
O movimento CTS no ensino de Química, surgiu como proposta curricular na década
de 1970 e como reflexo do agravamento dos problemas ambientais, o que gerou a um aumento
de discussões críticas sobre a natureza do conhecimento científico e seu papel na sociedade. Ao
decorrer dos anos, passou a ser denominado CTSA – Ciência-tecnologia-sociedade-ambiente por ter incorporado em suas propostas iniciais uma perspectiva reflexiva acerca das questões
ambientais (SANTOS, 2007).
O enfoque CTS surgiu no Hemisfério Norte em meados do século XX, como uma
proposta para o ensino de ciências, em decorrência de um sentimento crescente “de que o
desenvolvimento científico, tecnológico e econômico não estava conduzindo linear e
automaticamente ao desenvolvimento do bem-estar social” (GARCÍA et al. 1996 apud AULER,
2007, p. 7).
Segundo Santos (2002), a educação básica, o objetivo central do enfoque CTS é
favorecer a educação científica e tecnológica dos estudantes , auxiliando-os a adquirir
habilidades, conhecimentos e valores essenciais para que consigam tomar decisões
responsáveis sobre as questões de Ciência e Tecnologia, podendo obter um olhar crítico sobre
o papel da ciência e da tecnologia na sociedade, sendo que este enfoque amplia os debates em
sala de aula, acerca de questões políticas, econômicas, culturais, sociais, ambientais e éticas.
Atualmente as perspectivas da Didática das ciências tem colocado em destaque as
abordagens de ensino que possa possibilitar uma melhor aproximação do conhecimento
cientifico para a realidade do mundo material que envolve o aluno, para que, deste modo
venham adquirir uma formação ética e cidadã, possibilitando assim que seja um indivíduo
socialmente ativo e cientificamente mais culto e participativo (Paixão & Moura, 2005). Nesta
perspectiva, é indispensável que se introduza metodologias que venha estimular os interesses
dos discentes, de maneira que os façam analisar os conteúdos abordados e que consigam
associar este com o seu dia-a-dia.
Tendo em vista uma melhoria na qualidade de ensino-aprendizagem na perspectiva de
Vygotsky, Piaget e Vasconcelos, está proposta tem como foco abordar como métodos de
ensino: atividades experimentais, o uso de jogos e simuladores, com o intuito de tornar o ensino
de Química mais claro e compreensivo, despertando nos discentes a curiosidade e o senso
crítico. Desta forma o aluno vai desenvolver seus conhecimentos partindo da assimilação
homem-mundo, dos seus conhecimentos prévios e de estratégias desenvolvida pelo professor,
que são os pressupostos defendidos por Vygotsky, Piaget e Vasconcelos.
ATIVIDADES EXPERIMENTAIS
A utilização de aulas experimentais vem sendo cada vez mais difundidas no ensino de
ciências (Química, Física e Biologia), com o objetivo de melhorar o ensino-aprendizagem tanto
dos discentes como docente, visto que os discentes sentem cada vez mais a necessidade de
correlacionar/aplicar o conteúdo estudado em algo, por este motivo a ciência a cada passo que
se aprofunda em um determinado conteúdo vai se tornado cada vez mais abstrata, de forma que
eles não conseguem visualizar o que estar sendo estudado em seu meio (GALIAZZI;
GONÇALVES, 2004).
Nessa situação, grandes estudiosos como: Gil-Pérez et al, 1999, Hodson, 1994, apud
Giani, 2010, p. 21, Nedelsky, 1965, Borges, 1997, Hodson, 1998, Vygotsky, 1989, enfatizam o
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uso da experimentação no ensino-aprendizagem. Nesse sentido o uso de práticas experimentais
nas aulas de ciência, além de serem aulas que dialogam com as teorias já estudadas, são aulas
onde se impõem aos alunos desafios intelectuais, ou seja, um momento onde eles terão um
momento de reflexão sobre os desafios impostos. Além de aprimorarem o desenvolvimento de
habilidades linguísticas e mentais, a experimentação proporciona aos discentes a socialização
através do trabalho em grupo, onde eles desenvolvem a capacidade de aprender a ouvir a
opinião dos colegas e a tecer sua opinião (GALIAZZI; GONÇALVES, 2004).
Segundo Hodson (1994, apud GIANI,2010) As categorias que sintetizam os objetivos
da experimentação, segundo o entendimento dos professores de ciências, podem ser resumidas:
a) Motivar e estimular o interesse do discente;
b) Promover o ensino em habilidades no laboratório;
c) Verificar fatos e princípios estudados anteriormente;
d) Aumentar a aprendizagem de conceitos científicos;
e) Treinar em resolução de problemas;
f) Promover a introdução ao método científico e desenvolver o raciocínio
através de sua utilização;
g) Promover o desenvolvimento de “atitudes cientificas”, como objetividade
e prontidão de emitir julgamentos.
Desta forma o uso de atividades experimentais nas aulas de Química pode
proporcionar aos alunos a desenvolver um pensamento crítico-científico na
construção de suas próprias concepções, tornando-os pesquisadores e
desenvolvedores do seu próprio conhecimento científico.

O USO DE JOGOS
A implementação de recursos didáticos no ensino e aprendizagem de Química se torna
cada vez mais constante devido as dificuldades dos discentes em entenderem os conteúdos. Um
dos recursos didáticos implementados em sala de aula são o uso de jogos, que tem como
objetivo motivar o ensino aprendizagem do discente a partir de um momento lúdico, onde o
mesmo possa desenvolver a capacidade de buscar e problematizar os conceitos científicos, de
modo que contribua para a sua formação social a partir de debates, cujo mesmo se expressará e
ouvirá a opinião do colega, tornando-se assim um formador de opinião (CUNHA, 2012).
Desta forma o uso de jogos no ensino e aprendizagem de química pode ser um fator
norteador na busca pela implementação do desenvolvimento cognitivo, físico, social e
psicomotor do discente, visto que a mesma parte de uma atividade lúdica proporcionando o
raciocínio, reflexão e consequentemente a construção de conceitos (MELO, 2005). Segundo
Conceição, Conceição e Barbosa (2007), o ensino de Química assim como outras disciplinas,
está associada ao desafio de favorecer competências e habilidades.
[...] jogos didáticos mobilizadores para o ensino de química é adotar uma
estratégia diferente da aula expositiva, a partir da integração e mediação com
os alunos, na busca de tornar possível o desenvolvimento de conceitos
apresentados nos jogos. Esses jogos didáticos são utilizados como instrumento
de apoio, sendo um elemento de utilidade no reforço de conteúdos já
apreendidos anteriormente. Contudo, essa ferramenta de ensino deve elucidar
o desenvolvimento de um percurso correto ao aluno. (CONCEIÇÃO;
CONCEIÇÃO; BARBOSA, 2007).
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Devido a necessidade de desenvolver competências e habilidades, percebe-se que os
jogos didáticos é uma possibilidade para trabalhar a disciplina química de uma forma
diferenciada, de modo que o aluno seja capaz de fazer e saber compreender aquilo que lhe é
apresentado, e proporcionado nele o desenvolvimento de pensamento crítico.
SIMULADORES
Com o passar dos tempos a tecnologia vem cada vez mais evoluindo, os computadores
por exemplo são cada vez mais potentes proporcionando aos usuários um melhor desempenho
através de softwares. No meio educacional um tipo de software vem se destacando: os
simuladores. Este vem cada vez mais sendo implementadas com intuito de melhorar o ensino e
a aprendizagem. De acordo com Silva, Nabozny e Freire (2013) os usos de simuladores são
considerados grandes aliados no processo de ensino e aprendizagem dos discentes.
Segundo Souza (2014), o uso desse recurso computacional permite que o aluno aprenda
os conceitos de forma significativa, e despertado para construção do conhecimento partir dos
simuladores. Conforme o autor, “a utilização de recursos computacionais nas aulas de Química
representa uma alternativa viável, pois pode contribuir no processo educacional e na tentativa
de contextualizar a teoria e prática” (SOUZA, 2004, p. 489).
Destaca ainda que alguns dos motivos do uso da informática no ensino dessa disciplina
são a melhoria da capacidade de compreensão, a intensificação da aprendizagem visual, o
desenvolvimento auto didático, o auxílio na visualização de conteúdos mais abstratos e de
experimentos potencialmente perigosos para serem feitos em laboratório.
Isso porque os simuladores têm como propósito instigar o senso crítico do aluno,
contribuindo assim para um bom desenvolvimento cognitivo do mesmo durante o processo de
ensino aprendizagem. O uso dessa ferramenta se tornar uma alternativa viável no ensino
aprendizagem por possibilitar aos discentes uma forma prática de contextualizar a teoria com a
prática. Dessa forma, o aluno se torna o elemento principal atuante no uso do simulador, por
controlar as variáveis e parâmetros que surgem durante a simulação.
FORMAS DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
Uma intervenção pedagógica é um ato onde o docente intervém no processo e ensinoaprendizagem do discente, ou seja, atuando como elemento norteador nesse processo. As
intervenções propostas para o estágio da turma de 4º ano do curso técnico, modalidade
integrada, em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte, são intervenções que estão interpostas de acordo com as estratégias de ensino
adotado para cada conteúdo.
SISTEMA AVALIATIVO
A avalição da turma de 4º ano do curso técnico, modalidade integrada, em Informática
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, será uma
avalição na visão mediadora. Segundo Hoffmann (2009) a avaliação mediadora propõe um
modelo baseado no diálogo e aproximação ente professor e aluno. Esse diálogo é momento
onde o professor e aluno têm um momento de reflexão em conjunto a acerca do objeto de
estudo, numa perspectiva de que abrange diversas áreas do saber. Desta forma a avalição tem
um efeito provocativo no discente, desafiando o mesmo a refletir sobre suas situações vividas,
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levando a formular e reformular seus conhecimentos. As formas que serão usadas na proposta
pedagógica seguem a metodologia de ensino aplicada são:
• A participação e desenvolvimento do aluno nas atividades propostas;
• Escrita e argumentação no desenvolvimento de relatório/síntese após
práticas experimentais ou uso de simuladores;
• Desenvolvimento do senso crítico durante o processo de construção de ideias
ou novos conceitos.

Os assuntos a serem trabalhados na turma do 4º ano de informática, do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte- Campus Pau Dos Ferros são:
reações químicas, estudo dos gases, estudo das soluções, cinética Química, equilíbrio Químico
e eletroquímica.
MATERIAL PEDAGÓGICO
Nos subtópicos seguintes estarão descritos todos os materiais de baixo custo, que serão
utilizados e os procedimentos experimentais de cada um dos quatro experimentos de gases,
após a descrição do jogo brincando com as soluções, em seguida o simulador de cinética
química e eletroquímica apresentando seus funcionamentos.
EXPERIMENTOS
Objetivo: compreender as variáveis dos gases.
Dezessete Materiais e três reagentes que serão utilizados nas atividades propostas:
• vela;
• 1 pedaço de barbante;
• 3 Recipiente de 1 L (bacia);
• NH4OH;
• Água (H2O);
• gelo;
• Frasco de vidro maior que a vela;
• lamparina.
• fogo;
• Pinça de madeira;
• 1 garrafa PET média (600mL);
• Estante de tubo de ensaio;
• 2 pequeno balão de aniversário;
• béquer;
• 1 seringa de 20mL (ou maior), sem agulha;
• tubo de ensaio;
• 1 tesoura;
Procedimentos das experiências
Experimento 1
Grude a vela no fundo da bacia usando a própria parafina derretida. Encha a bacia
com água de modo que a vela fique dois dedos de sua altura mergulhada. Acenda a
vela. Tampe com o frasco de vidro de modo a tampar toda a vela. Agora responda: O que
aconteceu quando tampamos a vela com o frasco? Por que a água da bacia só entra no
frasco de vidro virado para baixo quando a vela apaga? Que lei dos gases foi observada
nesse experimento?
Experimento 2
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Coloque balão na boca da garrafa. Pegue as bacias e encha uma com água quente
e outra com água fria. Mergulhe a garrafa na água contida nas duas bacias. Agora
responda: O que aconteceu com o balão da garrafa mergulhada na água quente? E com o
balão da garrafa mergulhada na água fria? Por que ocorrem essas mudanças nos
balões? Que lei dos gases foi observada nesse experimento?
Experimento 3
Aqueça levemente o tubo de ensaio durante 5 minutos com constante agitação.
Segurando o tubo com a pinça de madeira e apoiado na estante de tubos de ensaio,
adicione 2 gotas de NH4OH no tubo. Tampe-o com o balão de aniversário. No béquer,
coloque 10 mL de água e encha-o com gelo. Aqueça o tubo e observe a expansão do
balão, Explique. Aguarde 10 minutos e em seguida coloque o tubo no béquer com gelo,
deixe o sistema em repouso e explique.
Experimento 4
Coloque um pouco de ar no balão. Vá comprimindo o ar dentro do balão até
formar um balãozinho. Se for o caso, deixe escapar um pouco do ar para que o balãozinho
tenha o tamanho adequado para caber com alguma folga dentro da seringa. Enrole a ponta
do “balãozinho” de forma a aprisionar o ar. Amarre o “balãozinho” com um barbante.
Corte as sobras do barbante e do balão e coloque o “balãozinho” dentro da seringa.
Coloque o “balãozinho” no interior da seringa mantendo o êmbolo na parte superior. Puxe
o êmbolo tampando a ponta da seringa e observe o que acontece com o balão. Faça
também o inverso, comprima o êmbolo tampando a ponta da seringa. Observe e explique.
A seguir estará descrito os procedimentos e regras do jogo, brincando com as
soluções químicas. O objetivo do jogo é compreender o conceito de soluções, coeficiente
de solubilidade e identificar os tipos de soluções.
Jogo
Brincando com soluções químicas um jogo de cartas com perguntas sobre tipos
de soluções químicas. Ele encontra-se dividido em três níveis. Cada nível apresenta um
grau de dificuldade e aumenta conforme o assunto avança em sala. Para jogá-lo, a sala
deverá ser dividida em dois grupos ou mais, onde cada um escolherá, por vez, uma carta
contendo a pergunta. Após a leitura da pergunta pelo professor, o grupo terá duas opções,
responder ou passar a vez. Caso responda corretamente, ganhará os pontos e
incorretamente perderá. Ao passar a vez, se o grupo oponente responder corretamente
ganhará os pontos, caso contrário perderá. No nível 1, as perguntas estão relacionadas ao
conceito e classificação os tipos de soluções, e dá exemplos do cotidiano, no qual estão
presentes essas soluções. Já o nível 2 aborda o coeficiente de solubilidade, nele terá
questões objetivas para os alunos calcularem. O nível 3 aborda a concentração das
soluções, com questões também objetivas. Espera-se que na aplicação de cada nível os
grupos consigam chegar a resposta desejada, caso isso não ocorra, o professor farar a
intervenção ajudando os alunos a chegarem a resposta desejada, seguindo as dicas escritas
na sua carta e usando a fórmulas no projetor multimídia ou impressa como referência.
Simuladores
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Para uso dos simuladores os alunos farão o uso em grupo proposto para cada
simulador. o objetivo do simulador de cinética química é contribuir para que discente
possa compreender a influência das variáveis como concentração, temperatura e
superfície de contato na velocidade da reação química. No entanto no simulador de
eletroquímica seu objetivo é que o aluno ao simular o teste com várias soluções e matérias
para montar a pilha de Daniel, ele possa compreender tanto funcionamento e conceito
solução eletroquímica.
Cinética química: concentração, temperatura e superfície de contato
A utilização desse simulador de reações químicas propõe-se que o aluno simule
experimentos e compreenda como a concentração, temperatura e superfície de contato
pode influência na velocidade de uma reação química´. E sobretudo aprenda o conceito
estudados;
Eletroquímica: compreender o funcionamento da pilha de Daniel
Este simulador proporcionar ao aluno testar vários soluções e matérias para
montar uma pilha, compreendendo assim o funcionamento da pilha e aprendendo o
conceito de eletroquímica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante desse documento, apresento a proposta pedagógica constituída a partir da
ambientação na turma do 4º ano de informática, do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Rio Grande do Norte- Campus Pau Dos Ferros. As informações
coletadas, serviram de suporte para o desenvolvimento da metodologia escolhida que
trouxesse facilidade no ensino e aprendizagem dos alunos. Portanto a construção da
proposta pedagogia mostra o quanto a metodologia de ensino tem um papel de orientador
do aluno no processo de ensino aprendizagem.
Uma vez que, tais recursos enriquecem a aula e ajudam a atrair a atenção dos
alunos no processo de contextualização e construção de significados para os conceitos
científicos estudados dessa forma a função do professor é de atuar continuamente no
desenvolvimento cognitivo do aluno. E o intuito das estratégias de ensino é de
transformar, o educando em um pesquisador desenvolvedor do seu próprio saber
científico, bem diferente do ensino tradicional que é criticado por tratar o aluno como um
ouvinte de informações, e o professor como detentor de conhecimento, sem levar em
consideração os conhecimentos prévios dos discentes.
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APRENDER A PROFISSÃO DOCENTE: narrativas de experiências dos alunos
estagiários20
Ana Paula Cavalcante Rodrigues21
Normandia de Farias Mesquita Medeiros22

RESUMO
Este trabalho apresenta os estudos realizados em pesquisa no Programa Institucional de
Iniciação Científica - PIBIC da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN,
que ainda está em desenvolvimento, nomeado como “APRENDER A PROFISSÃO
DOCENTE EM INTERAÇÃO COM OS SABERES EXPERIENCIAIS DAS
PROFESSORAS COLABORADORAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO:
NARRATIVAS DE EXPERIÊNCIAS DO(A)S ALUNO(A)S ESTAGIÁRIO(A)S DO
CURSO DE PEDAGOGIA FE/UERN”. Objetiva-se identificar e analisar, os saberes e
práticas que fundamentam o aprender a profissão docente, a partir das narrativas dos
aluno(a)s estagiário(a)s. Discutiremos o estágio supervisionado com base em Pimenta;
Lima (2008); Lima (2012), ques entendem o estágio supervisionado como atividade
teórico-prática instrumentalizadora da práxis do futuro profissional docente. Apoia-se em
Tardif (2002) e Freire (1996) nos estudos sobre os saberes e as práticas. Pesquisa de cunho
qualitativo (BOGDAN; BIKLEN, 1994; GIL,1998). Em Josso (2004) serão embasadas
as experiências narradas pelo(a)s aluno(a)s que estagiaram nos anos iniciais do ensino
fundamental. Constata-se a contribuição deste estudo, como elemento incentivador e
esclarecedor da profissão docente com fundamentos em saberes e práticas desenvolvidos
e (re)elaborados ao longo do curso e nas ações do estágio. Espera-se que seja uma
ferramenta de ampliação das discussões a respeito da formação inicial no atual currículo
do curso.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Saberes e práticas. Narrativas.

INTRODUÇÃO
A escola e o ensino na sociedade contemporânea vêm exigindo cada vez mais dos
profissionais docentes, melhor qualificação, saberes e práticas integrados com um novo
perfil de aluno, internauta. Observamos que um dos requisitos principais na ocupação de
vagas de empregos é “ter experiência”. Nesse sentido, muitos alunos que acabaram de
concluir a graduação só conseguem ter acesso à realidade de sua profissão, através do
Estágio Supervisionado Obrigatório, ao qual se configura como componente curricular
dos cursos de licenciaturas, que permite aos alunos terem a possibilidade de um contato
direto com o ofício docente.
20
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Componente curricular do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia- PPC, da
Faculdade de Educação - FE, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte UERN, Campus Central/Mossoró/RN. Subdivide-se em três momentos: o estágio
Supervisionado I, ocorre no 5º período sendo direcionado para a Educação Infantil, no 6º
período, estágio supervisionado II, situa-se nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no
7º período, em ambientes não escolares e gestão dos processos educativos, permitindo
assim, aos alunos experiências e aprendizagens em diferentes campos.
Destacamos, desta forma a relevância do Estágio Supervisionado na formação
docente e o definimos como ponto de partida para desenvolvermos esta pesquisa. Para
delimitar o tema, consideramos necessário, entender como os saberes e as práticas
desenvolvidas e aprendidas no Estágio Supervisionado II, direcionado aos anos iniciais
do Ensino Fundamental, ajudam a formar o profissional docente do curso de Pedagogia
FE/UERN, elegendo como objetivo geral da investigação analisar que saberes e práticas
foram desenvolvidos no estágio supervisionado, a partir das narrativas de experiências
dos alunos estagiários.
O interesse pelo estudo surgiu diante dos estudos no Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC da UERN, ao qual fazemos parte como bolsista,
nomeado como “APRENDER A PROFISSÃO DOCENTE EM INTERAÇÃO COM OS
SABERES EXPERIENCIAIS DAS PROFESSORAS COLABORADORAS DO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: NARRATIVAS DE EXPERIÊNCIAS DO(A)S
ALUNO(A)S ESTAGIÁRIO(A)S DO CURSO DE PEDAGOGIA FE/UERN”, que ainda
está em desenvolvimento, coordenado pela professora Dra. Normandia Farias de
Mesquita Medeiros.
O estudo, aqui apresentado, trata-se de cunho qualitativo, apoiando-se em Bogdan
e Biklen (1994) e Gil (2008). Em relação ao nível de pesquisa, é do tipo exploratória, Gil
(2008) destaca que a mesma visa a aproximação ao objeto de estudo, sendo possível fazer
levantamentos, ampliar e converter conceitos e ideias. Utilizamos as narrativas como
metodologia de investigação, nos apoiando teoricamente em Josso (2010), realizamos
entrevista semiestruturada.
Iniciamos com a temática ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO LÓCUS DE
CONSTRUÇÃO DE SABERES E PRÁTICAS, discorrendo primeiramente, com uma
elucidação sobre o Estágio Supervisionado Obrigatório baseado nas autoras Pimenta e
Lima (2012). Posteriormente, os saberes e práticas no Estágio Supervisionado
fundamentado nos estudos de Pimenta (2012), Tardif (2013) e Freire (1996) para discutir
saberes e práticas.
O tópico seguinte, intitulado como NARRATIVAS DE
SABERES E PRÁTICAS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, tratamos de caracterizar
a investigação, descrevendo os sujeitos e o campo de pesquisa, especificando a trajetória
metodológica, a qual está fundamentada em Bogdan e Biklen (1994) e Gil (2008).
Respaldado através das idéias de Josso (2010), Connelly e Clandinin (1995) apresentamos
a relevância da narrativa como opção metodológica. Os relatos dos alunos estagiários do
curso de Pedagogia da FE/UERN foram dialogados com os estudos de Josso (2010),
Nóvoa (2005) Libâneo (2013), entre outros.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO LÓCUS DE CONSTRUÇÃO DE
SABERES E PRÁTICAS
O Estágio Supervisionado não é considerado apenas uma ação prática, mas
compreendido como ação teórica instrumentalizadora da práxis docente. É o momento no
qual os futuros profissionais docentes têm acesso à realidade de seu campo de trabalho,
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dessa forma podem aprender e se desenvolver profissionalmente, elaborando e
(re)elaborando saberes inerentes a suas ações pedagógicas.
Desse modo, o Estágio Supervisionado “[...] é a atividade teórica de
conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, esta sim, objeto da
práxis” (PIMENTA; LIMA 2012, p. 45).
A sala de aula, o ensinar e aprender, são complexos, o profissional docente precisa
estar preparado para essa realidade para ter a possibilidade de intervir, de fazer reflexões
sobre a profissão, de redirecionar ações e conhecimentos. Percebemos, sobre esta
perspectiva, que o Estágio Supervisionado é o componente curricular que abre caminhos
para a interlocução pedagógica entre a instituição formadora e as instituições que recebem
os estagiários, contribuindo assim para o desenvolvimento desses alunos, gerando saberes
significativos para serem mobilizados em suas práticas enquanto profissionais. Sobre a
temática Pimenta e Lima (2012, p. 62) citam que
O estágio é o lócus onde a identidade profissional é gerada, construída
e referida; volta-se para o desenvolvimento de uma ação vivenciada,
reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planejado gradativa e
sistematicamente com essa finalidade (apud BURIOLLA, 1999, p. 10).

Conforme as autoras, a edificação da identidade profissional, se constrói
substancialmente por meio das experiências obtidas na atividade do estágio, pois os
alunos estagiários podem assumir, muitos pela primeira vez, o posicionamento de
professor e diante disso refletir sobre o significado da profissão docente. Reforçamos que
é no momento do desenvolvimento do estágio supervisionado que se aprofundam
reflexões sobre a construção profissional, sobre a identidade docente, pois é em processos
formativos como este, que se legitimam as intenções e as bases identitárias da profissão
(PIMENTA; LIMA 2012).
Daí decorre a necessidade de destacar, que o Estágio Supervisionado pode e deve
ser um componente curricular explorado pelos alunos estagiários, como área de pesquisa,
para desempenhar aprendizagens e florescer habilidades de atuação, e reflexão da prática
pedagógica. Concordamos que nesse momento “a pesquisa no estágio é uma estratégia,
um método, uma possibilidade de formação do estagiário como futuro professor”
(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 46), por ser o lugar onde os sujeitos podem desenvolver
opiniões através do vivido, não delineando seus saberes apenas dentro da instituição, mas
também na projeção de atuação como professor.
Nessa perspectiva, se faz necessário considerarmos o Estágio Supervisionado
como uma oportunidade que propicia o desenvolvimento de aprendizagens e o
desencadeamento de saberes, como acrescentam Pimenta e Lima (2012)
Propomos que o estágio, em seus fundamentos teóricos e práticos, seja
esse espaço de diálogo e de lições, de descobrir caminhos, de superar
os obstáculos e construir um jeito de caminhar na educação de modo a
favorecer resultados melhores aprendizagens dos alunos (p. 129).

É recomendado, pelas autoras, analisar o estágio obrigatório curricular como
“sentido da profissão, o que é ser professor na sociedade em que vivemos, como ser
professor, a escola concreta, a realidade dos alunos nas escolas de ensino fundamental e
médio, a realidade dos professores nessas escolas, entre outras.” Assim sendo,
concluímos, que os alunos do curso de Pedagogia terão a chance de validar sua escolha
como pedagogo, além de entender se de fato se identificam com a docência. Poderão
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perceber e refletir nas vivências das ações do estágio se estão ou não aptos para essa
escolha profissional.
Destacamos que Estágio Supervisionado contribui significativamente na
formação do futuro professor, nas dimensões tanto pessoal como profissional.
Entendemos que se trata de uma prática pautada na teoria ou teorias. Conforme Pimenta
(2012, p. 107) “[...] teoria e prática são indissociáveis como práxis”. Desta maneira, se
faz necessário observar, que a prática docente se constitui no exercício teórico e prático,
dispondo o lado sistematizado e o lado efetivo do agir profissional, mantendo ligação
direta com a prática social que é a Educação. Nesse sentido, Pimenta (2012) esclarece
que
À primeira vista a relação teoria e prática é bastante simples. À prática
seria educação em todos os seus relacionamentos práticos e a teoria
seria a ciência da Educação. A teoria investigaria a prática sobre a qual
retroage meliante conhecimentos adquiridos. A prática, por sua vez,
seria o ponto de partida do conhecimento, a base da teoria e, por efeito
desta, torna-se prática orientada conscientemente. Essa relação de
reciprocidade entre teoria e prática é uma relação onde uma
complementa a outra (p. 113).

Isto posto, entendemos, que o profissional docente se desenvolve pessoal e
profissionalmente, tendo como uma das dimensões base a relação entre a teoria e à
prática. Outra dimensão fundamental para esse desenvolvimento está nos saberes
docentes, estes fundamentam as ações dos professores para uma melhor compreensão da
prática pedagógica.
O Estágio Supervisionado, é um dos componentes curriculares que se destaca por
propiciar essa integração teoria e prática, bem como a elaboração de saberes. Os futuros
profissionais docentes tem a oportunidade de ampliação dos conhecimentos e
aprendizagens nas ações teorico-práticas desenvolvidas no estágio. A complexidade da
sala de aula, os confrontos, a especificidade encontrada em cada aluno, são espaços para
aprender a profissão. Sobre esta temática, as autoras, Pimenta e Lima (2012), consideram
que
[...] o estágio passa a ser um retrato vivo da prática docente e o
professor-aluno terá muito a dizer, a ensinar, a expressar a sua realidade
e de seus colegas de profissão, de seus alunos, que nesse mesmo tempo
histórico vivenciam os mesmos desafios e as mesmas crises na escola e
na sociedade. Nesse processo, encontram possibilidade para
ressignificar suas identidades profissionais, pois estas, como vimos, não
são algo acabado: estão em constante construção, a partir das novas
demandas que a sociedade coloca para a escola e a ação docente (p.
127).

Portanto, compreendemos a partir do posicionamento das autoras, que no
exercício do estágio supervisionado, aluno estagiário se identifica (ou não) com a
docência, e produz/(re)elabora saberes com a oportunidade de analisar e refletir suas
ações, de aprender a ser professor pelo artifício da reflexão em executar e do saber
executar e com isso atribuir novos significados para a construção do ofício escolhido.
Logo, acrescenta-se que a prática docente crítica abrange o movimento dinâmico entre o
fazer e o pensar sobre o fazer (FREIRE, 1996, p. 38).
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Como vimos anteriormente, o Estágio Supervisionado, dispõe do compromisso
em prover situações para que os alunos possam ter a possibilidade de entender a profissão
escolhida através das vivencias e experiências, além dos conteúdos estudados. Vale
acentuar que a prática em seu funcionamento constrói saberes importantes para os futuros
professores, como podemos observar na afirmação de (PIMENTA, 2012, p. 45) que
declara “prática como aquisição da experiência”.
Desta forma, consideramos o Estágio Supervisionado como o lócus de construção
de saberes e práticas, pois de modo proativo, o estagiário é capaz de desenvolver saberes,
os quais, embasam sua profissão. É importante também levar em consideração outros
saberes, como por exemplo os provenientes do próprio sujeito, isto é, os saberes
individuais arquitetados ao longo da vida. Em analogia a isto, Tardif (2013), trata e define
os saberes docentes como
Entretanto a relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma
função de transmissão dos conhecimentos já constituídos. Sua prática
integra diferentes saberes, com os quais o corpo docente mantém
diferentes relações. Pode-se definir o saber docente como um saber
plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes
oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares
curriculares e experienciais (p. 36).

Constatamos, diante do exposto que a prática docente é uma atividade
mobilizadora de inúmeros saberes para a formação profissional que são designados como
pedagógicos, esses saberes são articulados com as ciências da educação. Além disso, a
prática docente engloba também saberes sociais encontrados nas universidades,
chamados de disciplinares. Saberes curriculares, que comparecem por meio de objetivos,
conteúdos e métodos para serem aprendidos pelos professores, como também saberes
específicos aos quais surgem e são validados pela experiência (TARDIF, 2013).
Inferimos que os diferentes saberes possuem o potencial de dar suporte a prática
docente, desenvolvendo habilidades e sendo ingredientes necessários para a articulação
do ser professor. Mas, Tardif (2013, p. 40) discorre que, muitos docentes ainda mantem
não uma relação de produtores de saberes, mas “a relação que os professores mantêm
com os saberes é a de “transmissores”, de “portadores” ou de “objetos” de saber, mas não
produtores de um saber ou de saberes que poderiam impor como instância de legitimação
social de sua função [...]”, o que implica no reconhecimento social de seu cargo, não
sendo encarados como produtores de saberes. As discussões e estudos atuais priorizam a
subjetividade dos sujeitos, o professor como elaborador de conhecimentos e saberes,
pesquisador de sua prática pedagógica.
Diante disso, é pertinente trazer para a discussão, a fala de Freire (1996, p. 47)
que disserta “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua própria produção ou à sua construção”.
Ressaltamos, que os profissionais docentes buscam administrar os saberes
disciplinares, curriculares e da sua formação profissional, e também produzem saberes
que fundamentam suas ações e conduzem ao entendimento da sua própria prática
(TARDIF 2012 p.48). Surge, à vista disso, os saberes práticos ou experienciais, que são
suscitados através da experiência profissional, onde o mesmo é conceituado por Tardif
(2013) como
Pode se chamar de saberes experiências o conjunto de saberes
atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prata da profissão
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docente e que não provém das instituições de formação nem dos
currículos. Esses saberes não se encontram sistematizadas em doutrinas
ou teorias. São saberes práticos (e não da prática: eles não se superpõem
à prática para melhor conhecê-la, mas se integram a ela e dela são partes
constituintes enquanto prática docente) e formam conjunto de
representações a partir das quais os professores interpretam,
compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana em todas
as suas dimensões. Eles constituem, por assim dizer, a cultura docente
em ação (p. 48-49).

Podemos observar que o conceito de saberes experienciais é tratado pelo autor,
como a vertente principal para a formação do profissional docente. De acordo com este
pensamento, nos direcionamos ao contexto do Estágio Supervisionado e constatamos que
os saberes experiências são validados a partir das possibilidades de experimentação
proporcionadas por este componente curricular, ou seja, os alunos que estão em formação
são capazes de efetivar os saberes disciplinares, curriculares e experienciais vivendo o
Estágio Supervisionado.
NARRATIVAS DE SABERES E PRÁTICAS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O estudo foi desenvolvido na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN), Campus Central, localizado em Mossoró, tendo como lócus específico o Curso
de Pedagogia, desenvolvido na Faculdade de Educação - FE.
A UERN, oferta o curso de Pedagogia desde 1967. No atual Projeto Pedagógico
do curso de Pedagogia (PPC) do ano de 2012, o objetivo geral é o seguinte: “Formar
pedagogos para atuarem na docência da Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e na gestão dos processos educativos, nos
espaços escolares e não escolares, que impliquem o trabalho pedagógico”. Em
conformidade a isto, vale salientar que o estágio supervisionado do curso está direcionado
às áreas mencionadas neste objetivo.
Desse modo, o estudo perpassa a formação do futuro professor, dessa forma
questionamos: quais saberes e práticas são desenvolvidos no estágio supervisionado?
Com base nas narrativas dos estagiários procuramos a resposta de sua aprendizagem.
Portanto, nosso objetivo é analisar saberes e práticas desenvolvidas no estágio, á partir
das narrativas de aprendizagem.
Selecionamos estudantes do curso que já passaram pela fase dos estágios e se
encontram no período final do curso. Os critérios de escolha se deram pela identificação
com o componente curricular. Dessa forma, ficamos com 02 (dois) alunos que se
disponibilizaram a relatar suas experiências no estágio, destacando saberes e práticas
desenvolvidos, aprendidos e (re)elaborados.
Estudo de caráter qualitativo, conforme Bogdan e Biklen (1994), que permite aos
investigadores tratar o mundo de forma minuciosa através da palavra escrita, a qual
assume para a referente abordagem uma relevância significativa, pois a mesma não se
resume à símbolos numéricos. Os autores Bogdan e Biklen (1994) acrescentam
A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja
examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial
para construir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão
mais esclarecedora do nosso objeto de estudo [...] Nada é considerado
como um dado adquirido e nada escapa à avaliação. A descrição
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funciona bem como meta de recolha de dados, quando se pretende que
nenhum detalhe escape ao escrutínio (p. 49).

Corroborando com as ideias dos autores, buscamos esclarecer, a partir dos relatos
de experiência dos alunos, suas aprendizagens no estágio. Nesse sentido, elaboramos um
roteiro de entrevista para obter informações pertinentes a nossa proposta. Utilizamos
como instrumento de pesquisa a entrevista, que, conforme Gil (2008, p. 109), é “uma
forma de interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em
que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação”.
No caso particular desse estudo, utilizamos a entrevista semiestruturada com base
nos seguintes eixos: formação, aprendizagens, saberes e práticas docentes. Assim os
alunos participantes expressaram por meio da narração suas experiências. A entrevista
promove ao pesquisador oportunidades de aprofundamento nos aspectos relativos ao
objeto de estudo, que no nosso caso associam-se aos saberes e práticas mobilizados no
Estágio Supervisionado. Em relação ao nível de pesquisa, como destaca Gil (2008), tratase do tipo exploratória, que visa a aproximação do objeto, fazer um levantamento,
desenvolver e modificar conceitos e ideias.
Destacamos ainda, que usamos como perspectiva metodológica de investigação,
as narrativas (auto)biográfica, nos apoiando teoricamente em Josso (2010). É importante
mencionar que a entrevista narrativa foi realizada na Faculdade de Educação da UERN,
individualmente, em momentos antecipadamente definidos conforme a disponibilidade
dos alunos. Perante o exposto, constatamos que a organização escolhida para a coleta de
dados foi favorável, pois o material recolhido nas entrevistas foi de suma importância
para os resultados desta investigação.
NARRATIVAS COMO OPÇÃO METODOLÓGICA
Utilizamos como opção metodológica as narrativas, para ter contato com as
experiências dos alunos do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UERN em
relação ao Estágio Supervisionado nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Neste
tópico, faremos uma elucidação sobre os estudos dos autores acerca da temática,
considerando as narrativas tanto como o objeto de investigação quanto o método
orientador da pesquisa científica (CONNELLY; CLANDININ, 1995).
Josso (2010, p. 38) expõe que, “a perspectiva que favorece a construção de uma
narrativa emerge no embate paradoxal entre o passado e o futuro em favor do
questionamento presente”. Desse modo, percebemos que as narrativas entrelaçam
experiências variadas que oportunizam a indagação sobre diferentes perspectivas, como
nossas escolhas em relação à qual caminho percorrer, nossas ações e inatividades, diante
de determinadas situações.
A autora mencionada, acrescenta que as experiências são significativas na
construção de narrativas, pois elas simbolizam ações e comportamentos, isto é, os
sentimentos que constituem a subjetividade e a identidade do sujeito, sendo desta forma
considerada como experiências formadoras. Josso (2010) considera as experiências como
vivências particulares e desta forma a autora tenta diferenciar vivência de experiência
Nos meus cursos tentei estabelecer essa distinção que acabou por fazer
mais ou menos o seguinte percurso: vivemos uma infinidade de
transações de vivências; essas vezes atende o status de experiências a
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partir do momento que fazendo certo trabalho reflexivo sobre o que se
passou e sobre o que foi observado, percebido e sentido (p. 48).

Isto posto, percebemos diante dos estudos da autora, que as experiências de
formação estabelecem uma auxilio na avaliação sobre uma determinada atividade ou
acontecimento. Assim, as narrativas possibilitam diferir experiências variadas como
coletivas, individuais, únicas e em séries, pois “a experiência implica a pessoa na sua
globalidade de ser psicossomático e sociocultural, isto é, ela comporta sempre as
dimensões sensíveis, afetivas e conscienciais” (JOSSO, 2010, p.49).
As narrativas de experiências formadoras representam uma oportunidade fecunda
na investigação do sujeito sobre si mesmo, além do mais, permitem uma reflexão diante
dos contextos de vida profissional e social. Sendo uma metodologia de pesquisaformação, a qual permite ao sujeito ser objeto e elemento de sua própria formação. Diante
do exposto, Josso (2010) discorre
A história de vida narrada é assim uma mediação do conhecimento de
si, em sua existencialidade, o qual oferece à reflexão do seu autor
oportunidades de tomada de consciência sobre seus diferentes registros
de expressão de representações de si, assim como sobre as dinâmicas
que orientam a formação (p. 69)

Nesta perspectiva, as narrativas nos ajudaram a entender o processo de formação
dos discentes, a partir das singularidades nas experiências de cada um, sendo elas
formadas dentro da universidade ou no campo de estágio. Compreendemos desta forma,
que os alunos em formação, colocarão diante das produções das narrativas suas reflexões
e terão a possibilidade de elucidar e remanejar os sentidos postos na sua formação.
Concluímos diante disso, que autora Josso (2010) considera que as narrativas
possuem uma capacidade formativa, pois através da palavra dita em relação às
experiências, os narradores encontram-se consigo mesmo e diante da escrita das
narrativas, possuem transversalmente a possibilidade de transformarem a análise de suas
experiências em aprendizagens fecundas.
Anteriormente aludimos que Estágio Supervisionado obrigatório é um
componente curricular que auxilia diretamente na formação do futuro profissional
docente, já que o mesmo oferta em suas etapas experiências diferenciadas e permite uma
aproximação à realidade da profissão. Mencionamos também que o Estágio
Supervisionado como parte integrante do currículo do curso de Pedagogia FE/UERN,
presente como componente curricular no quinto, sexto e sétimo período direcionando-se
a Educação Infantil (Estágio Supervisionado I), anos iniciais do Ensino Fundamental
(Estágio Supervisionado II) e a ambientes não escolares (Estágio Supervisionado III).
Estabelecemos para circunscrever a referente pesquisa o Estágio Supervisionado
II no curso de Pedagogia FE/UERN, em diálogo para tratar sobre formação, solicitamos
primeiramente para os Narradores 1 e 2, apresentarem suas concepções diante deste
componente curricular
Eu avalio e entendo o Estágio Supervisionado como essencial para a
nossa formação, ele é um componente não só importante, mas é um
componente essencial para a formação acadêmica, pois ter o contato
com a escola abre assim um novo mundo de possibilidades para a gente
que está na graduação. Como no meu caso, eu não tenho contato com
escolas, eu não trabalho atualmente, então o meu contato maior é com
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o meio acadêmico, com as disciplinas, com os professores, com grupo
de pesquisa etc. Mas o contato com a escola com a docência, foram os
estágios que me possibilitaram isso. (NARRADOR 1, 2019)

Percebemos diante das palavras do aluno, à relevância do Estágio para quem está
na graduação, ao proferir o termo essencial para avaliar o componente, o mesmo ainda
atribuí e esclarece a importância das possibilidades geradas no exercício do estágio para
a formação. Em relação a isso, as autoras Pimenta e Lima (2012, p.117) destacam que “o
estágio para os alunos que estão em fase de formação inicial e que ainda não exercem o
magistério é antes de tudo um estágio de boas-vindas de novos companheiros de
profissão”. O narrador 2, então, expõe
O Estágio dos anos iniciais do ensino fundamental foi marcante na
minha formação, visto que minhas experiências de práticas pedagógicas
se deram exclusivamente pelos estágios obrigatórios do curso, este
segundo momento de estágio me possibilitou uma aprendizagem mais
significativa do que o estágio da educação infantil, pois consegui me
identificar mais como profissional neste espaço. (NARRADOR 2,
2019)

Notamos que os dois narradores tiveram seus primeiros contatos com o âmbito
escolar através do Estágio Supervisionado, o que nos leva a pensar na probabilidade de
que muitos outros alunos também podem passar pela mesma circunstância. Percebemos
também que o Narrador 2 (2019), em seu relato, fez uma reflexão, enfatizando que
conseguiu se identificar com a futura profissão por meio do Estágio Supervisionado II.
Dessa maneira, Nóvoa (2009, p. 212) discorre “nestes anos em que transitamos de aluno
para professor é fundamental consolidar as bases de uma formação que tenha como
referência lógicas de acompanhamento, de formação em-situação, de análise da prática e
de integração na cultura profissional docente”.
Ainda sobre o enfoque formação, o Narrador 1 (2019) menciona as disciplinas do
curso e os textos utilizados na graduação, o que nos remete os estudos de Tardif (2013
p.38), quando a autora trata dos saberes disciplinares, acrescentando que “os saberes das
disciplinas emergem da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes”.
Estes saberes compõem a prática docente e podem de forma positiva agregar valores a
formação, facilitando a hora do ser professor, como podemos comprovar pela fala do
Narrador 1 (2019)
As disciplinas e os textos que a gente vem utilizando, vem discutindo
antes do estágio são primordiais, para quando a gente chegar lá, a gente
consiga ter um bom trabalho docente, porque não adianta apenas uma
coisa ou outra.

Diante desta questão, julgamos necessário falar sobre planejamento, por ser um
ponto importante para o Estágio Supervisionado e consequentemente para a formação do
profissional docente, como afirma Libâneo (2013 p.246) “o planejamento é um processo
de racionalização organização e coordenação da ação docente”. Percebemos que ambos
narradores mencionaram em seus relatos o processo de planejamento em seu período de
estágio, descrevendo
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Meu planejamento para o estágio começou primeiro nas próprias
disciplinas do curso, os textos que eu li, nas aulas que eu assisti, daí se
iniciou a minha ideia de planejamento ou a minha noção melhor dizendo
de planejamento, que seria um planejamento, como fazer um
planejamento, mas quando você realmente tem uma turma na realidade
e precisa planejar em cima dessa turma. Você precisa também buscar
outras formas de planejar, tiveram vários textos das disciplinas que os
professores disponibilizaram para que a gente pudesse ter uma noção
melhor desse planejamento. Outra ferramenta que eu usei muito foi o
portal do professor que é disponibilizado pelo MEC, lá tem diversas
aulas para todos os níveis de ensino foi uma ferramenta que eu usei
também durante o estágio supervisionado. (NARRADOR 1, 2019)
Fui planejando as atividades a partir das leituras realizadas em sala
sobre planejamento pedagógica e também tive muita ajuda da
professora da turma, além disso estava sempre compartilhando e
comentando ideias com minhas colegas de estágio, o que foi bem
importante também essa parceria. (NARRADOR 2, 2019)

Diante do que foi exposto, percebemos que o exercício do Estágio Supervisionado
em si não contribui sozinho para uma formação efetiva, as experiências vividas são
fundamentais, mas depende de outros fatores que se encontram presentes na própria
graduação. Desta forma, é necessário também levar em consideração alguns aspectos,
como as particularidades de cada disciplina, os textos selecionados pelos professores e as
trocas de conhecimento nas discussões em sala de aula.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O prosseguimento desta investigação possibilitou a exploração do PPC do curso
de Pedagogia FE/UERN, como também a análise das narrativas dos alunos estagiários.
Acerca da opção metodológica escolhida, tomamos conhecimento das experiências
desenvolvidas no Estágio Supervisionado II, ao qual foi possível avaliar e compreender
através dos relatos de aprendizagens desses alunos, como eles qualificam este
componente curricular, como o mesmo auxilia no desenvolvimento de saberes e práticas
docentes e como contribui na formação desses futuros profissionais.
De um modo geral, os alunos que se propuseram a contribuir com esta pesquisa,
demonstraram em suas palavras positividade ao dialogar sobre o tema proposto,
considerando o Estágio Supervisionado como elemento essencial para a sua formação,
embora que tenham elencado outros aspectos como fundamentais para este processo,
como as outras disciplinas curriculares, que são utilizadas como ferramentas auxiliadoras
no exercício do Estágio, assim também, como a troca de conhecimento entre os
professores da graduação e os discentes.
As experiências possibilitadas pelo componente curricular, são consideradas
únicas pelos sujeitos da pesquisa, pois de acordo com eles o Estágio Supervisionado
deriva aprendizagens significativas, as quais agregam ainda mais valor à formação. Os
narradores enunciaram ainda que não há distanciamento entre teoria e prática e mesmo
indiretamente tratam os saberes construídos como resultado da reflexão desta prática
pautada pela teoria.
Através da explanação feita no primeiro momento do estudo, constatamos que o
componente curricular estudado, é uma ferramenta formadora significativa, a qual
permite aos discentes uma aproximação com a realidade de sua profissão, além de
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permitir mediante a ele, a elaboração e reelaboração dos saberes e práticas docentes que
são indispensáveis na construção da identidade profissional de cada aluno.
Consideramos satisfatório o manuseio do PPC do curso de Pedagogia, em que os
objetivos traçados para o Estágio Supervisionado foram identificados e acessados sem
dificuldades. Desse modo, entendemos que à proposta do documento é de regulamentar
o componente curricular, para que os alunos tenham a oportunidade de vivenciar
experiências diferenciadas, que agreguem ainda mais valor à sua formação.
Delineamos para a coleta de dados, as narrativas, que nos proporcionaram uma
experiência metodológica positiva e adequada ao objeto de estudo. Recorremos a
estudiosa Josso (2010) para aprofundamento teórico-metodológico, em relação às fontes
(auto)biográficas, considerando-as como objeto de investigação transversal nas Ciências
Sociais Humanas. Os alunos estagiários que narraram suas experiências, demonstraram
engajamento pelo tema abordado e diante das análises feitas, ficou claro que atingimos
os objetivos propostos nesta investigação.
Desse modo, para nortear as narrativas foi utilizado a entrevista semiestruturada,
a qual provocou um diálogo agradável com os sujeitos e assim obtivemos os subsídios
necessários para o desenvolvimento do estudo proposto e a compreensão do Estágio
Supervisionado como eixo norteador da formação. Consideramos este componente
curricular como lócus de construção dos saberes e práticas docentes, fato confirmado
pelos alunos investigados.
Dada a importância da temática, torna-se necessário sugerirmos o
desenvolvimento de propostas que enriqueçam ainda mais a atividade do Estágio
Supervisionado no curso de Pedagogia FE/UERN, pois comprovamos a experiência
positiva dos estagiários. O contato com a escola contribui significativamente na formação
desses alunos, pois nem todos passam por experiências positivas durante este processo.
Neste sentido, as análises das narrativas dos alunos estagiários do curso de
Pedagogia FE/UERN proporcionaram conhecer os saberes e as práticas desenvolvidas e
aprendidas no exercício do Estágio Supervisionado II. Esta investigação contribui, desta
forma, como elemento incentivador e esclarecedor para aqueles alunos do curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação - FE da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte - UERN, que estão se preparando para a atividade do Estágio Supervisionado
Obrigatório, bem como, ferramenta de ampliação nas discussões a respeito da formação
profissional docente e sobre o atual currículo do curso.
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DIFERENTES OLHARES DA/NA EDUCAÇÃO INFANTIL: conhecimentos
prévios e relato de experiência
Islaneide Karla da Silva23
Maria Cleoneide Soares24
Maria Cleonice Soares25

RESUMO
O presente estudo pretende destacar os diferentes olhares da/na educação infantil, a partir
da experiência no Estágio Supervisionado I do Curso de Pedagogia da UERN, o qual foi
realizado em uma Unidade de Educação Infantil - UEI - na Cidade de Mossoró/RN. Busca
apresentar nossa experiência no Estágio da Educação Infantil, por meio da reflexão deste
locús, a partir da análise de nossa concepção sobre esse nível de ensino, do
reconhecimento da Unidade de Educação Infantil e sobre a vivência na regência em sala
de aula. O texto está estruturado em três tópicos, onde primeiramente, apresentamos a
educação infantil fazendo relação com autores que abordam o tema, e um relato
autobiográfico de como se entendia a funcionalidade da educação infantil. No segundo
tópico, apresentaremos o relato de experiência sobre a observação e a regência no Estágio
Supervisionado I, em uma Unidade de Educação Infantil e, por último, trazemos as nossas
considerações e entendimentos sobre o tema supracitado. Observamos que nossa
percepção sobre a Educação Infantil inicialmente, apesar de ter fundamentação teórica
sobre o tema, ainda era frágil, com pouco conhecimento sobre a atuação dos professores
nesse nível de ensino e sobre as práticas docentes para crianças da UEI. A partir da
observação podemos confrontar nossos conhecimentos prévios com o que íamos
analisando nas instituições e diálogos com as professoras. Após a observação, iniciamos
o planejamento das atividades considerando o que foi observado e utilizamos as
informações passadas pela professora, para articular com o projeto de ensino que a UEI
estava desenvolvendo. Com a regência percebemos o quanto as crianças são afetuosas,
participativas e, como cada uma tem sua forma e seu tempo de aprendizagem. Pudemos
identificar algumas das dificuldades enfrentadas pelas professoras no dia a dia, como a
falta de material para realizar determinadas atividades, e o quanto isso pode afetar a
aprendizagem dos educandos, uma vez que as atividades devem ser lúdicas e possíveis
de serem produzidas pelas próprias crianças. Consideramos que esse momento do estágio
supervisionado é muito significativo para a formação inicial do professor, pois ele nos
proporciona realizar novas leituras para o aprimoramento dos conhecimentos teóricos,
como também vivenciar a realidade da Educação Infantil, da sala de aula, fazendo com
que possamos desenvolver conhecimentos sobre esse nível de ensino a partir da prática e
análise do campo de atuação superando nossos conhecimentos prévios passando a
compreender o lócus de prática a partir da vivência.
Palavras-chave: Educação Infantil; Estágio Supervisionado; Observação; Regência.
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INTRODUÇÃO
A educação infantil é uma etapa da vida das crianças que não pode ser substituída
nem deixada para trás, pois é a partir dela que acontecem as interações sociais da criança,
com os outros e com o mundo. Monteiro (2001, p. 30) considera que as instituições
educativas são locais privilegiados para o desenvolvimento de práticas sociais, dessa
forma, entendemos que, a educação infantil tem grande importância para todas as etapas
do desenvolvimento infantil, quanto para a socialização das crianças e sua aprendizagem.
Esse estudo remete-se a uma produção bibliográfica, com base em autores que
abordam o tema em questão, tais como Hoffmann (2011) e Monteiro (2001). Trazemos
também uma análise documental a partir da Base Nacional Comum Curricular – BNCC,
e por fim, um relato autobiográfico, que abordará o olhar e entendimento da Educação
Infantil antes de ter qualquer experiência com esse nível de ensino e, o olhar após o
primeiro contato enquanto professora na observação e regência no estágio supervisionado
na educação infantil.
Objetivamos então abordar o entendimento sobre educação infantil antes de se ter
experiências com a UEI, e em seguida, apresentar a forma com que passamos a entendêla após o período de observação do estágio, sem excluir a parte das experiências quanto
docente na Educação Infantil, durante o período de regência. Esses relatos se efetivaram
a partir do olhar de uma aluna do quinto período do Curso de Pedagogia da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte – UERN26.
Tomamos por base nossos conhecimentos prévios sobre o assunto e, também
nossa experiência na observação do estágio supervisionado, em uma sala de Infantil II
27
em uma Unidade de Educação Infantil – UEI, na cidade de Mossoró/RN.
O texto está estruturado em três tópicos, onde primeiramente, será apresentado o
entendimento sobre a Educação infantil e o Estágio Supervisionado na educação infantil,
fazendo relação com autores que abordam o tema, e um relato autobiográfico de como
entendíamos esse nível de ensino, logo após, no segundo tópico apresentaremos o relato
de experiência na observação e regência no Estágio Supervisionado I, e por último, as
nossas considerações e entendimentos sobre o tema supracitado.
Consideramos que esse momento do estágio supervisionado é muito significativo
para a formação inicial do professor, por nos proporcionar a vivência em espaço real,
podendo colocar em prática as aprendizagens adquiridas no âmbito acadêmico. Podendo
nos desenvolver pessoal e profissionalmente a partir da prática e análise do campo de
atuação superando nossos conhecimentos prévios passando a compreender o lócus de
prática a partir da vivência.
RELATO AUTOBIOGRÁFICO: conhecimentos prévios e estágio supervisionado
O curso de Pedagogia tem como objetivo geral formar pedagogos para atuarem na
docência. Para a garantia desse processo formativo, durante o curso, os discentes
participam de três estágios supervisionados. O primeiro – que vai ser abordado nessa
pesquisa – é o estágio supervisionado na Educação Infantil; o segundo nos anos Iniciais
do Ensino Fundamental, que pode ser realizado tanto no ensino fundamental dos anos
iniciais regular, como na modalidade de educação do Jovens e Adultos; e por último, o
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estágio na educação de Jovens e Adultos e/ou na gestão dos processos educativos, nos
espaços escolares e não escolares.
O primeiro estágio acontece no quinto período do curso de pedagogia da UERN,
em consonância com a disciplina de estágio, há várias outros componentes curriculares
que auxiliam na compreensão e dinâmica do Estágio Supervisionado na Educação
Infantil, assim com da docência nesta etapa da educação básica.
Segundo o PPC do curso de Pedagogia da UERN, a carga horária da dessa
disciplina está dividida da seguinte forma:
- Carga horária Total: 150 h
Detalhamento da carga horária distribuída por atividade:
- Orientações/discussões teórico- metodológicas- 45h
- Observação direta na sala de aula -20h
- Planejamento de ações pedagógicas para desenvolver na sala de aula
– 15h - Regência de classe - 50 h, sendo no mínimo 40 h de trabalho na
sala de aula, diretamente com os alunos, podendo 10 h serem
operacionalizadas com outros atores da escola e comunidade;
- Registro e sistematização da experiência -16h
- Avaliação e apresentação na escola campo de estágio, do plano de
trabalho desenvolvido – 4h. (UERN, 2012, p.56)

Os professores28 orientadores do componente curricular Estágio Supervisionado
nos orientam sobre como deve se dar a atuação nesse espaço, disponibilizando textos e
discussões que nos oportunizam conhecer um pouco o ambiente que iremos atuar, antes
mesmo de chegar lá. Anjos (2015, p. 3) diz que:
Historicamente, na formação de professores, o estágio foi visto como a
parte prática nos quais os conteúdos do currículo são desvinculados da
realidade escolar, além do que a carga horária destinada à prática
sempre foi menor comparada ao tempo de estudo dedicado às teorias.

A Educação Infantil passou a ser um novo ambiente de aprendizagens, até então
com conhecimentos apenas teóricos, com base em estudos acadêmicos realizados no
decorrer do curso de Pedagogia. Imaginei que este era um ambiente de construção de
conhecimento com as crianças, onde os professores têm a oportunidade de estimular o
desenvolvimento de determinadas atividades, para que aconteça uma significativa
aprendizagem.
A partir da escuta dos diálogos de alguns sujeitos do ambiente em que convivo,
pode-se perceber que alguns consideram que nessa etapa da vida, as crianças vão para as
UEIs apenas brincar e passar o tempo, contudo a BNCC diz que é através das brincadeiras
e interações que acontecem o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças (BRASIL,
2017).
A rotina da Educação infantil é diferente do ensino fundamental dos anos iniciais,
haja vista, por ser o primeiro contato das crianças com a educação, neste sentido, Brasil
(1996), diz que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social. Diante disso, acreditamos que esta deve adaptar-se as necessidades
das crianças.
28
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os caminhos que serão trilhados no decorrer da disciplina.
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O professor que atua na de Educação Infantil deve ser proativo, procurando
sempre novas formas diferentes de ensinar os conteúdos para as crianças. Precisa-se
também de apoio governamental, que disponibilize recursos para que o docente possa
atuar da maneira adequada, oportunizando as crianças aprenderem a diversidade de
conhecimentos necessários para o seu significativo desenvolvimento.
A Educação infantil é um ambiente em que a ludicidade está presente de maneira
marcante, a fim de proporcionar uma educação de qualidade. Existem inúmeras leis
regulamentadoras que garantem essa educação para todos os indivíduos, como por
exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 - LDB e também leis que garantem a
gratuidade do ensino, como a Constituição Federal de 1988.
Leis essas que buscam estipular uma base para se seguir em todas as UEIs e
escolas. Espera-se que a realidade vivenciada no meio educacional, esteja fundamentada
nessas leis, buscando os melhores meios de ensinar as crianças, e instigando-as a
crescerem pessoalmente e a desenvolverem suas habilidades físicas e mentais.
Dessa forma, Anjos (2015, p. 1) aponta que “o estágio curricular supervisionado
constitui-se um espaço, por excelência, da relação dialética entre a teoria e a prática no
processo de desenvolvimento da reflexividade docente de forma transdisciplinar”.
RELATO DE EXPERIÊNCIA: observação e regência no estágio supervisionado I
na educação infantil
A observação se configura segundo PPC do curso de Pedagogia da UERN como
um espaço para fins de diagnóstico do espaço institucional e das atividades
socioeducativas desenvolvidas. No estágio supervisionado, a observação tem duração de
uma semana (20 hrs) onde grupos de alunos são destinados para UEIs diferentes – essas
instituições possuem parceria com a universidade - com o objetivo de entender a rotina
das crianças e as atividades que elas realizam, para posteriormente exercer a regência,
que tem o período de duas semanas.
No primeiro dia, nós não conseguimos observar toda a rotina das crianças, pois
antes de ir para a sala de aula, tivemos uma breve reunião com a diretora da UEI, onde
foi nos apresentado o projeto didático pedagógico que a Unidade de Educação Infantil
estava realizando, as turmas presentes na UEI, entre outros espaços, a diretora também
nos apresentou o projeto didático pedagógico que seria trabalhado no período da nossa
regência, e por fim nos levou as salas de aula para conhecermos as professoras e as
crianças.
No tempo que ficamos aguardando a diretora, já pudemos observar alguns fatos.
Como disse Monteiro (2001, p.28), “[...] ver não é somente olhar, o ver necessita estar e
não apenas passar pelos espaços”. Considerando tal pensamento, mesmo enquanto
estávamos no aguardo da diretora, pudemos ver diversos acontecidos.
Vimos que as crianças ao chegarem ficam conversando entre si até 13h30min,
então as professoras cantam músicas de acolhida e as levam para o lanche. Após esse
momento, as crianças voltam para as salas para realizar as atividades programadas e
planejadas por cada professora, às 15h30min tem outro lanche junto com um pequeno
intervalo, então, as crianças voltam para a sala, à professora realiza uma contação de
história ou música com eles, coloca a atividade para casa nos cadernos, e libera para
brincadeiras livres com os brinquedos. A partir das 16h30min os pais começam a chegar
para buscar as crianças.
No decorrer da semana pudemos observar melhor a rotina da Unidade de
Educação Infantil. A UEI está em um período que conta com estagiários de diferentes
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cursos, na quarta-feira tem estagiários de música, e nas quintas e sextas feiras têm
estagiários de educação física. O tempo das aulas é dividido com eles, que passam apenas
duas horas na UEI, planejados de acordo com o que a professora da sala está trabalhando.
Pois, como disse Hoffmann 2011, temos a
[...] tarefa de observá-las e compreendê-las, para lhes oferecer as
melhores oportunidades de conhecer a si próprias e a realidade, por
meio de experiências ricas e significativas. Compreendendo a criança,
o professor redimensiona o seu fazer a partir do mundo infantil
descoberto e ressignificado. (p. 17)

Sendo assim, os estagiários se articulam com a professora titular, para saberem
qual a melhor forma de trabalhar com as crianças.
A rotina da sala observada29 ocorre da seguinte forma, os alunos vão chegando até
aproximadamente 13h35min, durante esse tempo de chegada eles ficam livres brincando
e conversando dentro das salas. Nesse horário a professora canta músicas de acolhida e
faz a oração com a turma, então vão para o primeiro lanche no pátio. Na volta a sala, a
professora realiza uma roda de conversa para tratar o assunto abordado do dia, em seguida
fazem uma atividade dirigida, onde retira do quadro o nome da UEI, a data e é entregue
fichas que contem os nomes completos para eles fazerem. Em baixo dessa escrita, a
professora coloca a atividade do dia, quando terminam por volta de 15h30min, vai para o
segundo lanche que é de certa forma também um intervalo.
Na volta do lanche as crianças terminam a atividade que estavam realizando e
então à professora faz um momento de contação de história ou musicalização e então
deixa que eles tenham um tempo livre para brincar na sala ou no parquinho, enquanto os
pais vão chegando para buscá-los.
A professora explicou diversas atividades e a melhor maneira que ela considerava
para realiza-las, para que no período de regência, pudéssemos desenvolver as atividades
com mais clareza. Ela relatou que gosta sempre que os alunos façam o nome completo
todos os dias, pois já estão na pré-escola, e quando forem para o primeiro ano, não terão
tantas dificuldades em aprendê-lo. A semana observada foi bastante “corrida”, pois era a
semana das mães, e as crianças estavam produzindo cartazes, presentes e ensaiando uma
apresentação para suas respectivas mães. Contudo, a observação foi bastante significativa
e cheia de aprendizagem.
O estágio conta com uma semana de observação, duas de planejamento –
passamos esse tempo sem ir a UEI, pois estamos desenvolvendo as atividades que serão
executadas no período de regência que é de duas semanas.
O primeiro dia de aula contou com um mix de sentimentos: ansiedade, medo,
nervosismo entre outros. O projeto a ser trabalhado era sobre o meio ambiente.
Decidimos então contextualizar as crianças em “O que é meio ambiente?”. Utilizando
como metodologia de aula, uma roda de conversa, apresentando imagens do ambiente
natural, modificado, e dos seres vivos que compõe esses ambientes.
A aula teve um bom desenrolar, contamos com a ajuda excepcional da professora
titular, que fez de tudo para auxiliar no que foi necessário.
Após a apresentação do tema da aula, realizamos como atividade dirigida, a
construção de um cartaz, colando figuras dos diferentes ambientes e seres vivos. Por ser
a primeira experiência (quanto professora) em sala de aula, o que foi programado para
uma tarde inteira, acabou em dois momentos. Sobrou tempo. Sendo assim, após o lanche,
29
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para que as crianças não ficassem dispersas/agitadas, realizamos a atividade que seria
para casa, na sala de aula.
No decorrer dos dias, fomos nos habituando à rotina da sala de aula, os alunos já
estavam confortáveis com nossa presença, as atividades estavam cada dia mais
prazerosas. Percebemos com isso a fala de Alves (2004), apud Manguel (2001) quando
diz:[...] podemos afirmar que uma imagem dá origem a uma história que, por sua vez, dá
origem a uma imagem (p. 24).
Os alunos ao me receberem na primeira semana ficaram receosos em fazer
perguntas, e tímidos quando iam manter um diálogo. Com o passar dos dias, eles estavam
tão à vontade quanto eu, pois já tinham feito em suas memórias uma imagem sobre mim,
sabendo que poderiam se relacionar da mesma forma que se relacionavam com a
professora titular.
A partir do projeto “meio ambiente”, iniciamos o plano de quatro aulas, para falar
sobre as quatro estações do ano. Um dia memorável entre essas atividades foi a primavera.
Iniciamos uma roda de conversa, apresentando as características da estação para as
crianças. Comentamos que nessa época as flores desabrocham, ficam coloridas, os
animais se divertem, saem de suas casas, principalmente os que gostam de flores, como
as borboletas e as abelhas.
Como atividade dirigida, entregamos folhas de papel ofício às crianças, e pedimos
que desenhassem uma de suas mãos. Esse desenho após colorido seria recortado e
simbolizaria as pétalas de uma flor, para fazer o caule usaríamos palito de picolé.
As crianças precisaram de ajuda para desenhar as mãos, foi uma atividade
encantadora, onde todos se envolveram de forma significativa, fazendo sua tarefa e
auxiliando os colegas que estavam com dificuldades.
Após o lanche/intervalo, fomos para o momento de contação de história, dessa
vez, contamos a história da borboleta Nicola30, uma borboleta que tinha só uma asa. Para
isso, utilizamos recursos visuais, representando todos os personagens da história. No final
do momento, mostramos a moral da história, ressaltando que todas as pessoas são
diferentes, mas mesmo assim somos incríveis e podemos conquistar nossos objetivos.
As crianças interagiram bastante com a história, e começaram a falar suas
diferenças espontaneamente, todas felizes por poderem ser únicas da maneira que são.
Esse dia foi muito especial, pois além da participação na história, eles ficaram interagindo
sob o que tinham ouvido, se colocando no lugar e querendo recontar a história.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando iniciamos o processo de estágio, vamos a campo não apenas interessados
na prática pedagógica, mas como aprendizes, que querem ver como se da à prática
docente a partir dos professores que já estão atuando.
Antes de vivenciar a sala de aula quanto docente, escuta-se muito falar que a
prática está totalmente dissociada da teoria, pois muitos métodos não são possíveis de ser
aplicados, ou até mesmo por em determinados momentos não ser possível visualizar a
execução de algumas teorias.
Dessa forma podemos trazer a fala de Anjos (2015, p. 5). Quando diz que:

30

VIEGAS, Mila. Nicola, a borboleta de uma asa só. Gênero infantil. 2011 Disponível em:
https://youtu.be/ebyef9Xrlxc
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[...] a pesquisa no estágio favorece a transdisciplinaridade; potencializa
a reflexão tendo em vista à práxis pedagógica e a transformação da ação
docente, possibilitando o desenvolvimento do professor investigador e
produtor de conhecimento científico.

O que conseguimos identificar é que a teoria está intimamente ligada com a
prática, fazendo transcender momentos de aprendizagem e socialização das crianças.
Percebemos que por vezes não enxergamos essa ligação por não estar se pensando todo
o tempo em como que aquela atividade desenvolve o cognitivo daquelas crianças, mas
precisamos entender que sem a teoria, não teríamos embasamentos para realizar a prática
pedagógica, tornando essas duas inseparáveis.
Relacionando os dois momentos relatados, pode-se perceber que existem algumas
necessidades na UEI que não são supridas, como por exemplo, a qualidade da aula que às
vezes é afetada, não por falta de qualificação da professora, mas por ser uma turma muito
numerosa (vinte e cinco alunos), e a professora ter que “administrar” todas essas crianças
sozinha.
Em conversa com a diretora, ela nos relatou que o recurso que vem para a Unidade
de Educação Infantil é muito pouco tendo em vista as necessidades da UEI. Por vezes
faltam esses recursos não são suficientes para a execução de determinadas aulas ou até
mesmo para organizar estruturalmente a instituição. Ela também relata que sente a
necessidade de ter alguém para auxilia-la, até mesmo um estagiário, para ajuda-la, pois
está sem supervisora, e ela tem que resolver tudo “sozinha”.
Nesse ponto considero que algumas vezes precisamos “fazer emergir o que
escapa do nosso olhar embora esteja a nossa frente, queiramos ou não.” Monteiro (2001,
p.30). Pois se pôde perceber que algumas professoras a ajudam bastante, resolvendo
assuntos com pais, ou até mesmo participando de reuniões burocráticas na secretaria de
educação.
Apesar de ter um olhar divergente com o da diretora nesse ponto específico,
concordo com ela quando demonstra que muitas coisas teóricas como as leis, na prática,
não estão sendo realizadas por falta de apoio governamental.
Considero que a observação do estágio supervisionado foi muito significativa e
relevante, pois me proporcionou realizar leituras para o aprimoramento dos
conhecimentos teóricos, como também uma vivência na realidade da Educação Infantil,
fazendo com que eu possa acatar os pontos positivos e melhorar nos pontos negativos
quando estiver atuando na área. Finalizamos com Alves (2001, p.28) quando diz:
Ver é tecer um lugar no não lugar. Ver é observar a realidade que se
apresenta de forma complexa e inteira diante do seu olhar. Ver não é se
colocar como espectador de um mundo ilusório criado por outros
olhares. É a possibilidade de sentir antolhos e girar o rosto para
inviabilizar sua ação, de não se imobilizar diante do que se vê. Ver é
tornar-se capaz de perceber as alternativas e complexidades presentes
no cotidiano, mesmo quando não queremos vê-las.

O estágio supervisionado I superou nossas expectativas, trouxe as experiências
vivenciadas dentro da universidade, para a prática pedagógica, mostrando o quão
importante é que nos dediquemos a esse processo.
Pode-se afirmar que os objetivos da disciplina foram cumpridos, pois enquanto
graduandos pudemos perceber que o estágio vai além da teoria, é um espaço humano, e
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que o ser professor, se faz em várias esferas, nos levando a realizar reflexões resultantes
do confronto com a realidade.
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RESUMO
Neste artigo apresentamos as atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado II em
Educação do Campo, realizado durante o sexto semestre do Curso de Licenciatura em
Educação do Campo com Habilitação em Ciências da Natureza da Universidade Federal
do Recôncavo da Bahia (UFRB). O estágio foi desenvolvido no ano letivo de 2017, no
componente curricular Estágio Supervisionado II, em uma turma do 2º ano do Ensino
Médio, de uma escola pública do campo situada em um município do interior do estado
da Bahia. Tivemos como objetivo, relatar as experiências vivenciadas no
desenvolvimento do estágio na modalidade de projeto e discutir a importância do estágio
na formação inicial do professor de Ciências da Natureza da Educação do Campo.
Apresentamos as descrições das ações realizadas na escola, além de reflexões sobre o
estágio e sobre a metodologia e práticas utilizadas em sala de aula. Durante a regência
desenvolvemos três oficinas que ocorreram de forma lúdica, educativa, reflexiva e
interativa, fazendo com que todos os alunos pudessem aprender de forma participativa
em atividades desenvolvidas em oficinas. Nestas, procuramos usar metodologia de
trabalho em grupo, com abordagem fundamentada em atividades que promovessem a
articulação e o diálogo entre docentes e alunos, para que o conhecimento fosse construído
a partir da ação e da reflexão. As experiências aqui trazidas serviram para nos
proporcionar reflexões sobre os desafios encontrados na formação de professores de
Ciências na Educação do Campo. No final do processo os alunos socializaram as oficinas
em uma Feira de Ciências no pátio da escola, o que se configurou como um espaço de
socialização do estágio. O resultado das oficinas sugere ser essa prática pedagógica eficaz
na formação de professores.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado, Formação de Professores, Educação do
Campo.

INTRODUÇÃO
O estágio curricular obrigatório nos cursos de licenciatura tem como objetivo,
estabelecer uma relação entre a teoria e a prática, tal como expressa o Art. 1º, § 2º da
LDB, bem como o Art. 3º, XI. O estágio supervisionado é o momento de efetivar, sob a
supervisão de um profissional experiente, um processo de ensino e aprendizagem que,
tornar-se-á concreto e autônomo quando da profissionalização deste estagiário.
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Nas palavras de Pimenta e Lima (2006),
O estágio se constitui como um campo de conhecimento, o que significa
atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supera sua tradicional
redução à atividade prática instrumental. Enquanto campo de
conhecimento, o estágio se produz na interação dos cursos de formação
como campo social no qual se desenvolvem as práticas educativas.
Nesse sentido, o estágio poderá se constituir em uma atividade de
pesquisa. (PIMENTA; LIMA, 2006, p. 06)

Nesta lógica, o estágio torna-se uma ferramenta de aproximação, onde os
licenciandos desenvolvem as práticas educativas, articulando o conhecimento teórico ao
prático.
A Educação do Campo por ser uma conquista das populações do campo e que tem
como objetivo oferecer uma educação voltada para a realidade do trabalhador camponês,
possui seus princípios próprios dentre estes, a valorização da identidade da escola do
campo, que pode ocorrer por meio de desenvolvimentos de projetos pedagógicos que
abarquem conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos
estudantes do campo. (BRASIL, 2010)
Neste sentido, os licenciandos e futuros professores da Educação do Campo, são
convidados a refletir sobre a educação que vem sendo ofertada aos alunos, e como mudar
a realidade que é de um ensino tradicional, desvinculado do contexto do campo.
A Educação do Campo não nasceu como teoria educacional. Suas
primeiras questões foram práticas. Seus desafios atuais continuam
sendo práticos, não se resolvendo no plano apenas da disputa teórica.
Contudo, exatamente porque trata de práticas e de lutas contrahegemônicas, ela exige teoria, e exige cada vez maior rigor de análise
da realidade concreta, perspectiva de práxis. Nos combates que lhe têm
constituído, a Educação do Campo reafirma e revigora uma concepção
de educação de perspectiva emancipatória, vinculada a um projeto
histórico, às lutas e à construção social e humana de longo prazo. Faz
isso ao se mover pelas necessidades formativas de uma classe portadora
de futuro (CALDART, 2012, 262).

Adotando esta concepção de Educação do Campo, o Estágio Supervisionado II,
foi desenvolvido na modalidade projeto. Segundo Pimenta e Lima (2010), o estágio
realizado através de pequenos projetos possibilita que os estagiários vivenciem um
processo em todas as suas etapas: diagnóstico, planejamento, execução e avaliação, em
um espaço de tempo com começo, meio e fim, e lhes permitem serem aprendizes e autores
simultaneamente, enquanto aprende a organizar e gerir o que é necessário e possível em
um determinado tempo.
Compreendendo a importância do estágio no processo de formação docente,
apresentamos aqui neste trabalho o relato das atividades desenvolvidas durante o Estágio
Curricular Obrigatório II do Curso de Licenciatura em Educação do Campo com
habilitação em Ciências da Natureza. Este estágio caracterizou-se com execução de
oficinas temáticas, pois o uso dessa modalidade como metodologia de ensino permite
trabalhar conteúdos a partir de temas geradores que evidenciam como os saberes
científicos contribuem para a vida em sociedades, o que permite tornar o ensino mais
relevante para os alunos devido à interligação entre conteúdos e contexto social.
(MARCONDES, et al, 2008)
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Nas oficinas, o professor estagiário não apenas ensina o que sabe, mas cria
oportunidades de aprendizado sobre assuntos que o estudante necessita saber, pois a
abordagem é direcionada para o aprendiz. A construção de saberes e as ações decorrem,
partem do conhecimento prévio, dos interesses, das habilidades e das necessidades dos
estudantes.
A proposta da construção da oficina surgiu de um trabalho do componente
curricular Estágio Supervisionado obrigatório II, do Curso de Licenciatura em Educação
do Campo com habilitação em Ciências da Natureza da UFRB – Campus CETENS. Os
discentes matriculados neste componente foram desafiados a elaborar oficinas temáticas
para alunos do Ensino Médio, que tiveram como tema gerador “As Lagoas de Feira de
Santana”.
A seguir, apresentaremos uma breve revisão da literatura sobre a importância do
estágio supervisionado na formação de professores e sobre o conceito de oficinas
temáticas que utilizamos como norteador para elaboração e desenvolvimento das mesmas
e também os resultados e considerações finais.
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA MODALIDADE PROJETO POR MEIO DE
OFICINAS TEMÁTICAS NA EDUCAÇÃO DO CAMPO
A Educação do Campo é um projeto contra hegemônico que nasce nos
movimentos sociais, em especial do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras
(MST). Estes movimentos, lutam pela reforma agrária e pelo término das desigualdades
sociais e educacionais do campo.
Caldart (2012) reforça dizendo que para que os sujeitos do campo tenham direito
a educação de qualidade se faz necessário respeitar e valorizar as especificidades e a
realidade local, buscando entender e solucionar problemas vividos no cotidiano. Para
Silva (2007):
Propostas educacionais fundamentadas em diálogos problematizadores
desencadeiam processos analíticos que exigem sucessivas
contextualizações da realidade local, demandando tanto a construção de
totalizações que respondam aos porquês das condições socioculturais e
econômicas vivenciadas, quanto o resgate crítico e seletivo de corpus
teóricos da ciência que possibilitam o aprofundamento das análises
realizadas. (SILVA, 2007, p. 17)

Considerando esta perspectiva, a Educação do Campo procura em suas bases
pedagógicas um ensino contextualizado. E para dar conta deste projeto de educação várias
ferramentas são utilizadas, uma delas são as oficinas temáticas.
As oficinas temáticas podem proporcionar reflexões, questionamentos, debates
em relação aos conceitos trabalhados. Para Marcondes (2008), oficina temática representa
uma proposta de ensino e aprendizagem, que busca soluções para um problema a partir
dos conhecimentos práticos e teóricos. O autor sinaliza que:
A abordagem temática, nessa proposição metodológica, não é entendida
como apenas um pretexto para a apresentação de conteúdos químicos.
Tampouco se restringe a fornecer informações sobre processos
produtivos, tecnológicos ou usos que a sociedade vem fazendo de
materiais. Trata-se, sim, de abordar dados, informações e conceitos para
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que se possa conhecer a realidade, avaliar situações e soluções e propor
formas de intervenção na sociedade. (MARCONDES et al., 2007)

Objetivando proporcionar uma experiência educativa contextualizada para o
ensino médio por meio de abordagens temáticas que dialogam com as práticas e vivências
dos sujeitos do campo a proposta deste trabalho nasce através do componente Curricular
Estágio Curricular Obrigatório II. O Estágio supervisionado busca proporcionar aos
licenciandos uma vivência na interface entre teoria e prática, pois promove uma interação
constante entre o saber e o fazer. (SILVA; SCHNETZLER, 2008)
O estágio na modalidade de projeto possibilita o desenvolvimento de um trabalho
metodológico de intervenção, que gera produção de conhecimento e permite que o
aprendizado ocorra na teoria e prática. Nesse sentido Pimenta e Lima (2010, p. 220)
destacam que, “Somente acreditando que as pessoas, juntas, têm a capacidade de
transformar a realidade é que o projeto pode deixar de ser um instrumento burocrático
para ser um instrumento de ensino e de aprendizagem tanto do aluno como do professor”.
As oficinas foram direcionadas a área de biologia sendo desenvolvidas durante
quatro dias, sendo que três foram realizados na sala de aula dentro da universidade e o
último dia adotado em forma de exposição dos materiais e métodos utilizados no decorrer
das oficinas, ocorrido no pátio do Colégio Estadual Tecla Melo, sendo apresentado pelos
alunos da escola que participaram das atividades, tendo como público além dos estudantes
que participaram das oficinas, os professores estagiários e orientadores de estágio, a
comunidade escolar.
O diagnóstico permite enxergar de perto a realidade vivenciada, podendo projetar
com facilidade alternativas e soluções para sanar o problema, nesse sentido Pimenta;
Lima (2010 p. 224) destaca que:
Nesse 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. Dessa
forma, o diagnóstico da escola se torna base importante para o
desenvolvimento do estágio. (PIMENTA; LIMA 2010 p. 224).

Feito inicialmente uma vista na escola, podendo diagnosticar e enxergar de perto
a estrutura, o funcionamento e a organização, sendo possível ter um contato direto com
os docentes em uma reunião ocorrida no local.
As oficinas se procederam de forma lúdica e educativa, podendo haver uma
ligação maior entre estagiário e aluno, tomando assim maior proveito dos conteúdos
estudados, sendo utilizado a avaliação como observação e participação.
METODOLOGIA
Neste trabalho realizamos uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva,
desenvolvida por meio de estudo de caso, pois trata-se da reflexão da própria ação dos
estagiários em campo. Apresentado por meio do relato de experiência, elaborado durante
o desenvolvimento do estágio supervisionado II.
O estágio foi desenvolvido na sexta etapa do curso de Licenciatura em Educação
do Campo com que habilitação em Ciências da Natureza da Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia. Realizado em um colégio do estado, que atende alunos do campo,
localizado no município de Feira de Santana – Ba. O colégio oferece vagas para alunos
do Fundamental II e Ensino Médio, funcionando durante os turnos matutino e vespertino.
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A instituição de ensino comporta 7 salas de aula, secretaria, diretoria, sala de professores,
cantina, pátio, três banheiros masculino/feminino/professores. A mesma dispõe de 25
professores.
O estágio supervisionado II teve carga horária total de 136 horas, dividida em duas
etapas. A primeira foi desenvolvida no Tempo Universidade, termo utilizado para indicar
o tempo em que as atividades pedagógicas são desenvolvidas no ambiente universitário,
com duração de 68 horas. Neste período, foram realizadas diversas discussões sobre a
importância do estágio na formação do professor para a Educação do Campo e para a
formação por área de conhecimento.
A segunda etapa foi desenvolvida no Tempo Comunidade, termo utilizado para
indicar o tempo de desenvolvimento das atividades pedagógicas nos territórios das
comunidades do campo, perfazendo uma carga horária total de 68 horas. Nesta etapa a
carga horária foi dividida entre observação, planejamento das ações/oficinas, plano de
estágio e rodas de conversas.
Os sujeitos deste estudo foram os 30 alunos do 2º ano matutino e vespertino.
Nestas turmas foi aplicado um questionário para levantamento de informações que nos
nortearam na elaboração das oficinas, que teve como temática “As lagoas de Feira de
Santana”. Esta temática foi escolhida, por já está sendo desenvolvido um projeto na
escola. Com estas informações começamos a planejar as oficinas com o cuidado de
articular o tripé: Educação do Campo, As lagoas de Feira de Santana e os conteúdos
específicos.
DISCUSSÕES E RESULTADOS
O projeto de estágio foi desenvolvido em três oficinas, tendo como tema a
preservação ambiental da Lagoa Subaé em Feira de Santana na Bahia, neste, adentramos
especificamente a questão biológica sobre o tema da oficina.
Inicialmente houveram diversas aulas presenciais com a docente orientadora, com
o apoio necessário para executar o estágio na modalidade de projeto por meio de oficinas.
Antes de efetuar o estágio houve o contato direto com a instituição parceira, um Colégio
Estadual que atende alunos do campo, o que possibilitou o conhecimento do espaço
escolar e da turma.
Executado a primeira etapa no dia 27 de abril de 2018, com a turma do 2° ano do
ensino médio na UFRB, a primeira oficina teve o objetivo de conscientizar e refletir as
ações ambientais que influenciam na importância da água e o papel de cada um para à sua
conservação, utilizando-a de maneira consciente, sem desperdícios.
A princípio houve o momento da apresentação onde foi explicado a proposta das
oficinas e cantado de forma coletiva uma música composta por dos professores
estagiários, retratando sobre a importância da lagoa, onde todos cantaram juntos, sendo
que havia uma cópia da letra no data show.
Na sequência, houve uma dinâmica chamada tempestade cerebral, esta baseia-se
em ideias e soluções para os problemas relacionados à falta de água e o cuidado para a
preservação deste recurso. Para a dinâmica foram lançadas questões aos alunos: O que
você entende por meio ambiente? O que são problemas ambientais? Como você evita o
desaparecimento de água em casa? Esta dinâmica possibilitou o levantamento dos
conhecimentos prévios dos estudantes para a realização de outras atividades.
Após este momento, apresentou-se uma foto em que trazia a realidade encontrada
na lagoa e outra em que retrata a mesma de maneira preservada, onde a natureza se faz
presente, no intuito de interagir ainda mais, a sala foi dividida em duas equipes, onde cada
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um teria que fazer uma maquete, um que representasse a lagoa preservada e outra não
preservada, essa atividade fez com que os alunos usassem sua criatividade. As maquetes
ficaram de total capricho, fazendo uso de matérias disponibilizado pela universidade e
disponibilizados pelos pátios da mesma. No término das maquetes cada equipe apresentou
seu trabalho.
Para finalizar o primeiro dia, cada aluno recebeu um pedaço de cartolina em
formato de gota, para que escrevessem suas contribuições e aprendizado adquirido no
decorrer da oficina, cada um colou sua gota de contribuição em um painel, em que no
final foi compartilhado as ideias de cada um.
A segunda oficina foi iniciada com uma poesia, tratando sobre “A Água da Vida”
de Élcio José Martins, após foi cantado uma música da composição do professor
estagiário, retratando sobre o perigo da poluição e o dever de cada um fazer a sua parte
para a preservação do meio ambiente, após foi organizado a sala em forma de círculo
onde foi distribuídos fragmentos do texto “As lagoas de Feira, por Danilo Ferreira” na
sala de aula, foi feito a leitura de forma coletiva dos textos debatendo acerca do tema.
Foi apresentada a turma os livros pop up, confeccionados pelos discentes da
UFRB, como forma de demonstração e solicitado a confecção dos livros em 3D, levando
em conta a compreensão do conteúdo abordado nos textos socializados, a atividade
ocorreu de forma individual, logo após cada aluno apresentou o seu livro, onde os mesmos
foram expostos em um varal literário.
No terceiro encontro, os alunos foram divididos em grupos para que participassem
do “jogo do conhecimento”, onde eles demonstraram de forma lúdica o que aprenderam
durante a oficina. Em forma de acumulação de pontos, o jogo é executado com a
representação de um discente de cada equipe para jogar, onde a partir daí terão as
perguntas e o tempo necessário para que as equipes respondam. A execução do jogo
ocorreu de forma interativa e educativa, onde ao seu término foi somado os pontos e todos
inclusive a equipe não ganhadora foram premiados.
Por fim, ainda em círculo, foi realizado uma dinâmica reflexiva, em que foi
despejado uma pequena quantidade de água em uma das mãos de um participante e
proposto que mantivessem a água o maior tempo possível na mão e passassem para o
participante ao lado, assim foi dando continuidade e no final os últimos da roda nem
alcançaram uma gota de água. Essa dinâmica fez com que refletissem sobre a preservação
e economia da água em nosso planeta.
A terceira oficina foi, tanto quanto às demais muito importante para nossa
formação, havendo mediação dos saberes, onde após muitos estudos, orientações e
planejamentos, trabalhado com os alunos temas cruciais para vida cotidiana do nosso
planeta, bem como para nossa formação acadêmica.
Todos participaram desta atividade e demonstraram estar atentos às perguntas,
bem como um ótimo conhecimento acerca do assunto trabalhado. Após o final do jogo
foi premiado o grupo ganhador com um pacote de bala no acordo que dividissem com a
outra equipe para incentivar a solidariedade entre ambos.
No dia seguinte foram sistematizados os conhecimentos teóricos e práticos
adquiridos, através de uma exposição das atividades desenvolvidas durante as oficinas.
A princípio houve um momento de socialização e diálogo, onde ocorreu uma
reunião na sala de aula com a presença de alguns professores da UFRB e do Colégio
Estadual parceiro, estagiários e alunos da escola, nesse momento foi realizado uma
avaliação teórica do estágio pelos alunos e também discutir pontos importantes sobre o
estágio, onde os estudantes tiveram a oportunidade de expor suas impressões e análises.
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Em seguida, todos os alunos organizados por turma, com o auxílio dos estagiários
expuseram no pátio do Colégio os materiais produzidos nas oficinas. A partir deste
momento, os alunos exibiram seus trabalhos, explicando teoricamente e demonstrando a
parte prática, apresentando-os com muito empenho para seus colegas, estagiários e os
professores que foram em suas mesas de exposição prestigiá-los.
Contudo, este dia de extrema importância para todos presentes, um momento em
que foi possível discutir acerca do Estágio em forma de projeto, fazer análises da
importância das oficinas no processo de ensino aprendizagem. De maneira geral, foi
possível compartilhar saberes e aprimorar conhecimentos, havendo também muita
interação e coletividade. Por fim, foi bastante gratificante todo empenho e dedicação
demonstrado pelos envolvidos durante todo o estágio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho veio mostrar uma forma lúdica de aprendizagem tanto para o aluno
quanto para os estagiários, proporcionando vínculos duradouros, não somente de
aprendizagem, mas também de amizade.
O estágio em forma de oficina adotou uma forma diferente de ensino
aprendizagem, onde o aluno, professor e todo corpo escolar uniu-se para que este projeto
se tornasse um sucesso, além de desenvolver um modelo adotado pela primeira vez, a
experiência adquirida se torna única e produtiva, sendo o projeto o causador da autonomia
e criatividade, como ressalta Pimenta; Lima (2010 p. 228)
A realização dos estágios sob a forma de projetos pode estimular nos
estagiários o desenvolvimento de um olhar sensível e interpretativo às
questões da realidade, uma postura investigativa, uma visão de conjunto
do espaço escolar, uma percepção das dificuldades que as escolas
enfrenta, mais também das conquistas reveladas nas ações profissionais
que ali se encontram;uma compreensão da cultura escolar e das relações
que ali se estabelecem de conflitos, confrontos e cooperação e
participação. (PIMENTA; LIMA 2010 p. 228).
Essa modalidade de estágio possibilitou um novo aprendizado, em que é possível
ensinar realizando atividades interativas em que possibilita o uso maior da prática
educativa, sendo um trabalho construtivo em que engloba o coletivo, fazendo com que
todos possam participar e aprender, contribuindo também com conhecimentos
fundamentais em que envolve a experiência de cada um, tirando a ideia de que o professor
é o único detentor do saber.
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I – COMUNIDADE
(OBSERVAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E INTERVENÇÃO)
Elizane Regina Teixeira de Mendonça Rocha34
Antonia Janailma de Melo Santos35

RESUMO
Este trabalho é fruto das atividades realizadas durante a disciplina de Estágio Curricular
Supervisionado I, no curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo –
LEDOC da Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA realizado no Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS da cidade de Upanema, Rio Grande do Norte.
Uma unidade pública estatal responsável pela oferta de serviços continuados de proteção
social básica da Assistência Social. O seu objetivo consiste em refletir sobre a importância
do estágio para a nossa aprendizagem tanto no espaço formal quanto não formal. Nessa
perspectiva, o estágio foi de extrema importância para a nossa formação, onde adquirimos
o conhecimento e aprendizagem de todos que fazem e compõem o Centro de Referência
de Assistência Social - CRAS de Upanema/RN. Assim possibilitando compreender a
realidade social e cultural específica das populações que vivem, incorporam e promovem
o desenvolvimento social. Como também em conhecer os serviços e programas sociais
de proteção social básico ofertados pelo CRAS. Para se obter o compreendimento da
formação docente na atualidade Lima (2008, p.5) vem dizer que “é preciso atentar para o
fato de que a cultura vivenciada é trazida para a escola e entra em confronto com o
conhecimento formal trazido pelo currículo”. Nesse sentido é importante perceber que a
interdisciplinaridade na educação não deve permanecer apenas na prática empírica, ou
nas didáticas convencionais, mas em análise detalhada das práticas didática, histórica e
cultural contextualizadas. Desse modo, a disciplina Estágio Curricular Supervisionado I
– Comunidade nos possibilitou o conhecimento sob as práticas pedagógicas em contextos
não formais relacionados à educação, ou seja culminando a teoria com a prática. Como
caminhos metodológicos utilizou-se observações realizadas nas atividades oferecidas
pelo estágio, anotações através de entrevista e rodas de conversas durante o percurso do
estágio. Com isso, tivemos como resultados a importância do estágio para a nossa
formação acadêmica, sendo necessário para à educação formal e não formal, dentro e fora
dos espaços.
Palavras-chave: Estágio Curricular; Educação; Formação Docente; Espaço Não Formal.

INTRODUÇÃO
Situado no campo da formação docente este artigo apresenta parte das
experiências vividas durante a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado I, no curso
de Licenciatura em Educação do Campo – LEDOC, realizado no Centro de Referência
de Assistência Social – CRAS de Upanema/RN.
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Este trabalho tem como objetivo relatar a prática do Estágio Curricular
Supervisionado I, sobre o exercício de habilidades e competências no âmbito de ensino
formal e não formal, sobre a realidade observada, com vistas à proposta de intervenção.
Nessa perspectiva, o estágio foi de extrema importância para nossa formação,
onde tivemos o conhecimento e aprendizagem de todos que fazem e compõem o Centro
de Referência de Assistência Social - CRAS de Upanema/RN. Assim, possibilitando
compreender a realidade social e cultural específica das populações que vivem,
incorporam e promovem o desenvolvimento social. Como também em conhecer os
serviços e programas sociais de proteção social básico ofertados pelo CRAS.
Para tanto, verificamos que o estágio supervisionado teve como finalidade a
prática de desenvolver em cada discente não apenas a compreensão das teorias estudadas
durante a graduação, mas também de contribuir para com a formação, transformação e
construção da cidadania contextualizada a sua realidade.
O componente Curricular Estágio Supervisionado, aplicado nos cursos de
educação superior é considerado um dos mais importantes eixos para se trabalhar a
educação em seus diferentes espaços, possibilitando aos estagiários a vivência com outros
saberes e experiências mútuas ao longo de sua formação. Segundo o Art. 1° da Cartilha
Esclarecedora sobre a Lei do Estágio (2010):
Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à 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.

Dessa forma, o estágio oferece ao educando a oportunidade de colocar em prática
o conhecimento adquirido nas aulas teóricas. Deve ser supervisionado por um profissional
da área para que possa orientar e corrigir possíveis erros nas atividades desenvolvidas,
para que no momento em que vier a ser um profissional, já esteja preparado para enfrentar
os desafios da experiência prática.
Nesse sentido, é importante perceber que a interdisciplinaridade na educação, não
deve permanecer apenas na prática empírica, ou nas didáticas convencionais, mas em
análise detalhada das práticas didáticas e contextualizadas.
Como caminhos metodológicos utilizou-se observações realizadas nas atividades
oferecidas pelo estágio, anotações, avaliações, entrevistas e rodas de conversa feitas
durante o percurso deste componente curricular.
Para tanto, a avaliação do estágio supervisionado I, foi realizada em um processo
contínuo a fim de diagnosticar a aprendizagem no campo de estágio não formal. Nossa
avaliação se deu por meio de duas formas, a primeira relacionada ao campo de estágio no
Centro de Referência social – CRAS e a segunda relacionada as orientações acerca de
procedimentos legais sobre o Estágio na Universidade. Como forma de analisar o estágio
como espaço de mediação reflexiva entre a universidade e a realidade social no processo
de ensino e aprendizagem.
Por fim, reconhecemos a importância, os conhecimentos, as habilidades e
competências que este período de estágio nos proporcionou enquanto acadêmicas do
Curso de Licenciatura em Educação do Campo, sendo uma experiência essencial para
nossa formação profissional como docente, passando assim a compreender a importância
do estágio para a formação acadêmica, que até então não conhecíamos.
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BREVE HISTÓRICO DE ESTÁGIO NO BRASIL
Historicamente, no Brasil com a chegada da Família Real em 1808, começou a ser
pensada a ideia de que para se ter um bom emprego era preciso estudar, ir para a escola,
estudar as matérias e disciplinas, aproximando-se com a vida prática, o estágio. A partir
daí, foram implantados os primeiros cursos superiores, reconhecendo-se a importância do
estudo formal para a ocupação de um posto de trabalho.
Desde a década de 1940, diversas normas legais buscaram regulamentar o estágio
no Brasil. Entre elas: o Decreto-Lei nº 4.073/42, a Portaria nº 1.002/67 do Ministério do
Trabalho, o Decreto nº 66.546/70, o Decreto nº 75.778/75, a Lei nº 6.494/77 e o Decreto
nº 87.497/82. Também foram considerados os pareceres do Conselho Nacional de
Educação (CNE) interpretando a aplicação das normas já citadas (COLOMBO,
BALLÃO, 2014, p. 174).
É importante ressaltar que nas décadas citadas a cima, a fundamentação do estágio
era a de visar apenas o mercado de trabalho, o estudante passava um determinado período
em uma indústria, com mão de obra não remunerada, não havendo aproximação nenhuma
entre a escola e a empresa, ao qual não cumpria e ao menos propiciava um caráter
educativo para o estudante. “O estágio escolar somente foi instituído nas faculdades e
escolas técnicas no final da década de 60, quando em 1967, sob a ditadura militar, o
Ministério do Trabalho e Previdência Social sancionou a Portaria nº 1.002” (COLOMBO,
BALLÃO, 2014, p. 179).
No Brasil, na década de 80/90 as tarefas desenvolvidas no estágio eram
consideradas enfadonhas e de caráter não educativo, eram impostas aos estagiários para
serem desenvolvidas repetitivamente. Outro aspecto que permitia precarizar o trabalho
sob o manto do estágio era a possibilidade dada pelo artigo 82 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB) em que cada Estado poderia ter sua própria norma (LOMBO,
BALLÃO, 2014, p. 179). Contudo, ao passar do tempo iam surgindo mudanças
significativas na legislação do estágio em relação às propostas anteriores até a chegada
da lei aprovada em 25 de Setembro de 2008 pautada anteriormente no 1° Artigo com o
conceito de Estágio.
[...] agregando uma distribuição diferenciada entre prática profissional,
atividades complementares e a tentativa de um maior aclaramento ou
busca de aproximação entre o contexto da formação acadêmica, entre o
âmbito teórico e o prático, porém somente tomou maiores proporções
no governo de Luís Inácio Lula da Silva (LIMA, 2011, p. 4).

Diante do exposto a proposta da nova lei de estágio tinha como objetivo alterar os
enfoques dos assuntos trabalhistas para um conceito efetivamente educacional. A atual
Lei de Estágio (Lei 11.788/08) busca superar esta situação colocando em evidência a
necessidade de focar-se no interesse pedagógico da escola, inserindo o estágio como
componente curricular.
Nos dias de hoje não mais podemos ver o Estágio como uma forma de trabalho
precarizado, e sim uma forma de transformar as práticas de educação e contextualizá-las
com ações pedagógicas de acordo com as especificidades de cada campo/instituição.
O ESTÁGIO NA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO
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A origem da Educação do campo é marcada por lutas e movimentos populares que
a tornam única e diferenciada, dentro de um contexto social e econômico voltado para a
agricultura, bem-estar social e para o progresso no campo. Procura a todo tempo
desprender-se das raízes do capitalismo, pois é importante recordarmos que, dentro de
um processo histórico, a educação dos trabalhadores/as no Brasil foi e ainda é vista como
“desnecessária”. Até recentemente as políticas públicas estiveram voltadas às populações
social e economicamente mais privilegiadas. Uma das características mais marcantes
deste processo encontra-se estabelecida sobre a separação da população em classes
sociais.
O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório da licenciatura em Educação do
campo pode ser entendido como o período de aprendizagens que o estudante ganha
conhecimento em lugares ditos formais ou não formais para aprender a prática dos
mesmos e depois poder exercer sua profissão, que propõe uma relação pedagógica entre
o aluno estagiário e um profissional reconhecido em um ambiente institucional de
trabalho.
O curso de EDUCAMPO tem como princípio para sua organização
curricular a alternância dos tempos universidade e comunidade,
marcados pela pesquisa como orientadora de suas atividades seja para
organização e planejamento pel@s1 docentes que atuam nesse curso
como @s estudantes ao prepararem suas vivências de estágio, ambas as
ações têm como foco a possibilidade de uma educação dialógica e
propositiva, desvelando fenômenos do campo e suas contradições nos
processos de sustentabilidade local, e as possibilidades de mobilização
dos sujeitos à busca coletiva de soluções no contexto do campo.
(PAITER, BRITTO, REINERT, s/d, p. 1).

O educador precisa levar em conta o que o sujeito traz consigo antes de chegar à
escola, seus conhecimentos prévios, suas habilidades, gostos, seus costumes, entre outros
elementos que compõem cada indivíduo em seu determinado contexto. “É a história de
vida de cada sujeito é que contextualizará as atividades pedagógicas, sejam elas formais
ou não formais, das atividades intervencionistas com base na educação popular”,
conforme Amâncio (2004, p. 1). Para tanto, PAITER et al traz o seguinte parecer:
A experiência de estágio se insere na vivência realizada sob os
princípios da Pedagogia da Alternância, onde os dois períodos: tempo
universidade e o tempo comunidade interagem propiciando a
articulação entre o que estudamos e aprendemos nos componentes
curriculares na universidade com o que planejamos, vivenciamos e
refletimos na comunidade2 onde investigamos e atuamos. (PAITER;
BRITTO; REINERT, p.2).

O estágio curricular na Educação do campo é considerado privilegiado com vistas
à obtenção de um conhecimento que possibilita a vivência com a realidade estudada.
Aprender ao ensinar e ensinar ao aprender, possibilitando uma troca de experiências entre
educador (a) e educando (a) a fim de perceber as lições que o campo de aprendizagem
traz tanto para a formação docente quanto para a vida dos alunos.
É essencial tanto para o professor de estágio quanto para o estagiário situar-se no
campo em que está inserido. Procurar conhecer as limitações e possibilidades dos seus
alunos, para que possam medir o tempo, espaço e condições dos mesmos, isso possibilita
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propor alternativas metodológicas para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem,
assim como também possibilita criar um vínculo de confiança entre ambos.
[...] pode ficar despercebida uma questão fundamental, que está na base
de muitos dos nossos descontentamentos e conflitos no decorrer do
Estágio que é o movimento de aproximação de duas instituições de
ensino, cada uma trazendo valores, objetivos imediatos, cultura e
relações de poder diferentes, com o objetivo de realizarem um trabalho
comum: a formação de professores. (LIMA, 2008, p. 198).[...]

É preciso levar em consideração as especificidades de cada instituição, dos
professores e dos estagiários, pois quando ambos se relacionam ocorre uma junção de
conhecimentos e culturas distintas que precisam ser levadas em conta em sala de aula.
Apesar de que ao se encontrar no meio de duas instituições: Universidade e escola, o
estagiário se perceba em situação de desespero, sem saber como agir, o que fazer e como
fazer, é necessário que ele veja nesses espaços uma forma de interação, de troca de
saberes, de valores, nos quais possam construir educação independentemente de
contradições e especificidades.
A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS
O estágio representa uma experiência riquíssima para o educando. Mais do que
constituir uma atividade de pesquisa para fundamentar o estudo teórico, o estágio
proporciona experiência entre o aluno e os campos que o mesmo pode atuar.
É evidente a diversidade de opiniões acerca das tentativas de nomeação para
classificar a educação formal e não formal. A educação está para além dos muros da
escola. O que contempla o desenvolvimento da educação escolar é a educação que
acontece fora dela. O que o educando traz consigo em sua bagagem de experiências
cotidianas, sua cultura, seu contexto e o seu convívio com a sociedade e/em espaços
sociais fazem com que os termos não possam ser meramente dissociados.
Considerando a emergência de legislações afirmativas que sugerem
ações que resgatam e reafirmam os direitos sociais da cidadania,
passamos a suspeitar que essas práticas socioeducativas embora,
geralmente, ocorrendo fora dos muros escolares, também se configuram
como formais na medida em que se tornaram convencionais,
institucionais. (MOURA; ZUCCHETTI, 2010, p.631)

O trabalho dos atores sociais na execução de medidas socioeducativas é um
desafio constante para todos os envolvidos nesse processo. Se há espaços/instituições para
serem desenvolvidas essas atividades, torna-se questionável a expressão não formal’’
que é empregada ao termo. Há várias instituições de caráter social e educativo que nas
leis estão expostas claramente a sua formalidade e seriedade para serem executadas.
Como por exemplo, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), o CRAS (Centro de
Referência e Assistência Social), o CREAS (Centro de Referência Especializado de
Assistência Social) entre outros. Porém, a valorização desses programas encontra-se
escassa por parte do estado e das populações elitistas, formando um paradigma de que só
servem para atender as necessidades dos “fragilizados”, “subalternos”, “inferiores”.
Assim, Moura e Zucchetti vem dizer:
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A diferença entre o que se ensina e aprende no interior da escola daquilo
que se ensina e aprende nos processos de socialização próprios da
família, de uma comunidade (ou bairro), do clube ou dos amigos é que
os valores transmitidos e legitimados pela escola são os valores próprios
da cultura hegemônica, que se autoproclama erudita, certa, neutra,
padrão, em detrimento das culturas populares que são consideradas
desviantes e, por este motivo, inferiores. (MOURA; ZUCCHETTI,
2010, p.635)

A ideia de distinguir o que se ensina e aprende no interior da escola daquilo que
se ensina e aprende fora dela, parte de um sistema capitalista, de um estado elitista e de
uma cultura erudita que permeia o nosso país, desvalorizando os saberes populares e
priorizando uma neutralidade de valores hegemônicos padronizados, como se na escola
não existisse uma diversidade de culturas e experiências compartilhadas diariamente no
próprio ambiente escolar. Porém, tentam impor aos alunos os conhecimentos impostos no
currículo que é repassado sem liberdade de questionamento, sem poder fazer ligações
com suas próprias vivências, considerando sempre os saberes populares como inferiores,
sem valor algum.
A educação não é uma prática exclusiva da escola, a educação também
ocorre fora do espaço escolar e, nesse âmbito, possui objetivos e
finalidades diversos e, portanto, exige reflexões que são
complementares, porém de natureza distinta (MOURA; p.
ZUCCHETTI, p. 638).

Mesmo antes de ir à escola pela primeira vez, a criança já traz consigo
conhecimentos e habilidades prévias advindas de outros espaços, como em sua própria
casa com a família, do convívio com amigos, vizinhos e sociedade que possibilitam
mostrar-lhes suas raízes, seus princípios e desejos que devem ser engajados nas relações
sociais e nas práticas escolares para fundamentar a formação humana. Os conhecimentos
institucionais devem ser somados com os saberes populares para proporcionar ao
indivíduo o exercício da cidadania.
INTERVENÇÃO: CINE: “sorrindo com a vida” – uma ação sociocultural com o
grupo de idosos
A escolha da proposta do projeto de intervenção se deu por meio de observações
feitas no local campo de estágio, assim como também nos aportes teóricos desenvolvidos
durante a execução deste componente curricular. Fez-se necessário conhecer a realidade
do grupo de idosos “sorrindo com a vida” para perceber o que lhe realmente interessaria,
pois a escolha da melhor abordagem para lidar com idosos é um desafio para muitos, pois
exige habilidades, conhecimentos e técnicas que muitas vezes não fazem parte do
repertório ou área de atuação do profissional.
A inserção de idosos em grupos de suporte social proporciona uma
mudança no paradigma de velhice enquanto limitação e incapacidade,
porque nesses grupos é possível encontrar idosos ativos, autônomos,
satisfeitos com sua condição geral e que se relacionam
interpessoalmente com outras pessoas de mesma faixa etária ou não.
(MIRANDA; BANHATO, 2008, p.73).
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O envelhecimento acarreta perdas, que muitas vezes são irreparáveis, e o idoso
precisa encontrar formas de enfrentamento perante as situações difíceis que lhes venha
acontecer. É com base nesses apontamentos que se fundamenta a importância desse
trabalho, partindo de uma preocupação e o cuidado com a autoestima e bem-estar das
pessoas da terceira idade.
Este projeto validou-se pelo objetivo de buscar conhecer a importância de
compartilhar opiniões, memórias e acontecimentos de suas vidas (pessoal e coletiva) de
modo que venha proporcionar alegria, bem-estar e reflexão de uma visão positiva da
velhice.
A atividade destinou-se ao grupo de idosos “sorrindo com a vida” que conta em
média com a participação de 36 idosos, (homens e mulheres) com faixa etária entre 43 e
78 anos, sendo a maioria de idade dos participantes de 70 anos. Em sua maior parte
aposentados (as), ambos residentes da cidade de Upanema-RN, apresentam diferentes
estados civis: solteiros, viúvos, casados, divorciados, separados, etc.
O projeto foi desenvolvido através da exibição de um documentário gravado com
os próprios participantes do grupo “sorrindo com a vida” para caracterizar o “cinema dos
idosos”. O mesmo foi gravado e editado pelas autoras deste trabalho, por meio de um
aparelho de celular, smartphone. Lembrando que os que participaram do vídeo foram por
concordância livre e espontânea.
Em um primeiro momento foi feita a acolhida dos participantes, deixando-os a
vontade para vivenciar um momento novo em relação aos encontros corriqueiros que lhes
são apresentados, acompanhado de uma breve introdução à temática e a significância da
atividade realizada por nós, estagiárias da instituição em questão naquele período
estabelecido.
No segundo momento efetivou-se a exibição do filme, que foi transmitido em um
telão, em uma sala climatizada, sendo seu espaço apropriado para o público alvo. Logo
após o término da exibição foi feita uma roda de conversa a fim de ouvir os participantes
acerca do momento vivido sobre (críticas, acréscimos, apontamentos, opiniões, etc.).
E por último aconteceu o “forró dos idosos”. que se caracteriza-se como a
atividade realizada continuamente nos encontros de convivência do grupo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades realizadas durante o percurso do Estágio, tanto no local/campo
quanto na Universidade nos fizeram refletir acerca das práticas de educação formais e não
formais que permeiam a vida docente acerca das experiências vivenciadas nesses dois
campos.
Enquanto graduandas do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, e
estagiárias do CRAS, sentimo-nos lisonjeadas em pensar uma proposta que interviu de
forma positiva com o público de convivência de todas as sextas-feiras durante a carga
horária do Estágio Supervisionado I, finalizado com uma bagagem de novas experiências
e conhecimentos adquiridos durante este período.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LIBRAS COMO L1 NA ESCOLA
ESTADUAL LOURENÇO GURGEL DE OLIVEIRA
Daniel Silva Guedes36
Everton Viana da Silva37
Niascara Valesca do Nascimento Souza38

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar as experiências, dificuldades e
atividades desenvolvidas no Estágio supervisionado em LIBRAS como L1 II do curso de
Licenciatura em Letras/LIBRAS da Universidade Federal Rural do Semi – Árido –
UFERSA. Previamente realizou-se o planejamento das atividades a serem desenvolvidas
durante o período de regência. O estágio encontra respaldo nas leis vigentes atendendo
assim às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394/96), bem
como na literatura: Almeida (1994); Ibernon (2006); Pimenta (2002). Durante o estágio
o aluno de licenciatura em Letras/ LIBRAS tem a oportunidade de entrar em contato com
a área na escola parceira, de forma a complementar e aperfeiçoar as competências e
habilidades profissionais através da parceria universidade e escola que proporcionou o
contato com diversos profissionais da educação, em especial com as metodologias do
ensino de Língua brasileira de sinais (LIBRAS). Através do estágio foi possível perceber
que mesmo com o reconhecimento da LIBRAS como língua oficial do surdo, percebese que há um longo percurso a ser trilhado no sentido de proporcionar uma maior difusão
da LIBRAS.
Palavras-chave: Estágio; Libras; ensino; Formação de professor

INTRODUÇÃO
O presente trabalho relata as atividades desenvolvidas no Estágio supervisionado
em LIBRAS como L1 II, na escola estadual Lourenço Gurgel de Oliveira, como
componente curricular obrigatório do curso de Licenciatura em Letras/LIBRAS da
Universidade Federal Rural do Semi – Árido – UFERSA em cumprimento à exigência da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394/96), bem como apresenta o
desenvolvimento dessa atividade pelos pesquisadores-alunos.
Durante o estágio houve a oportunidade de entrar em contato com o ensino da
Língua brasileira de sinais - libras na escola pública, visando o complemento e
aperfeiçoamento das competências profissionais teóricas na prática, sendo possibilitados
através da parceria entre universidade e escola, além da inserção dos professores em
formação no âmbito escolar. Ainda, houve a viabilidade de contato com profissionais da
educação, principalmente com um professor de Libras lotado na escola.
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Neste trabalho, procura-se discutir as atividades desenvolvidas ao longo do
estágio e apresentar as experiências na perspectiva dos professores em formação (na
condição de estagiários) durante toda a regência e trabalho realizado, bem como as
dificuldades encontradas durante o estágio supervisionado em Libras, além de perceber
quais tarefas estão imbricadas no âmbito escolar, dentre estas as possivelmente
previsíveis e imprevisíveis.
O artigo está dividido em cinco partes: introdução; o contexto escolar; a
caracterização dos alunos; as experiências vivenciadas no estágio e considerações finais
do estágio. Nestes breves tópicos serão realizadas algumas considerações acerca da
regência realizada no Estágio supervisionado em LIBRAS como L1 II. Faz-se uma
contextualização escolar procurando apresentar toda a parte física da instituição e
igualmente o quadro de profissionais aos quais pode-se ter acesso. Com base na literatura
especializada, são analisadas possíveis contribuições acerca da formação e prática
docente do professor-aluno de Libras.
São apresentadas algumas atividades desenvolvidas durante a permanência na
escola, as experiências e dificuldades encontradas, as características do público atendido
pelo profissional da LIBRAS na escola. Por fim, algumas considerações acerca do estágio
supervisionado em LIBRAS.
Segundo o projeto político pedagógico - PPP (2011), “do ponto de vista do
conhecimento escolar (conteúdo), a escola adota novas formas de organização, em torno
de uma ideia integradora”. (p.6). Neste sentido se faz necessário utilizar de mecanismos
nas atividades pedagógicas relativas ao processo de planejamento, considerando como
eixos norteadores e prioritários, a contextualização e a transversalidade entre as áreas de
conhecimento.
O CONTEXTO ESCOLAR
A Escola Estadual Prof. Lourenço Gurgel de Oliveira atende ao Ensino
Fundamental I e II, Ensino Médio Regular, Educação de Jovens e Adultos - EJA e Ensino
Médio de Nível Técnico. Está situada a Rua Professora Valdelice Gurgel, nº 365 - Bairro
Centro, Caraúbas – RN, atende a uma demanda oriunda da Sede do Município, assim
como alunos provenientes da Zona Rural.
A Escola foi criada em 1967, pelo Decreto Lei nº 3346/67 de 17.08.1967 como
Grupo Escolar Lourenço Gurgel de Oliveira, Ensino de 1º e 2º Graus. Teve seu Ensino
Fundamental Regular autorizado pela Portaria nº 384/80 de 20.05.1980 como Escola
Estadual Prof. Lourenço Gurgel de Oliveira.
Em 2003, a referida escola passou a ministrar o Ensino Médio de acordo com a
Portaria do Ensino Fundamental e Médio, Decreto nº 16.516/2002 publicado no DOE de
28.11.2002. A Educação de Jovens e Adultos – EJA foi criada no ano de 2009. Já a
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, foi criada pelo Decreto n.º 21.988 de 03
de novembro de 2010.
De acordo com o PPP (2011), a escola conta com um quadro de servidores, com
nível de formação adequada, embora necessitando de mais qualificação, especialmente
no segmento docente. E ainda conforme o documento acima citado, o espaço físico foi
recentemente reformado, atualmente conta com:
Tabela 1 - Contabilização do espaço físico da escola
Salas de aula
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Salas de laboratório de informática para
cursos técnicos
Sala de professores
Biblioteca
Secretaria escolar
Sala de arquivo
Almoxarifado
Sala da direção
Sala de depósito
Banheiros
Banheiros adaptados
Sala do programa mais educação
Salão de eventos
Cozinha
Depósito de alimentação escolar

03
01
01
01
01
02
01
01
12
02
01
01
01
01

Apesar da estrutura física melhorada, faz-se necessária a construção de uma
quadra poliesportiva para a prática das atividades físicas dos discentes, tendo em vista
que a escola possui um espaço amplo para construção de uma quadra poliesportiva no
local.
Ao se analisar a realidade de como se encontra a escola em seus aspectos
administrativos e pedagógicos, pode-se elencar várias possibilidades de crescimento,
como também, problemas que precisam ser enfrentados a curto, médio e longo prazo.
Sendo assim, refletindo sobre o fluxo escolar referente ao ano 2017, e com base
nos dados do sistema integrado de gestão da educação – SIGEDUC, a escola possuía 452
alunos matriculados, destes, apenas um é surdo. No entanto, no estágio, que funcionou
como um projeto de extensão através do curso de Letras/LIBRAS da Universidade
Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), foram atendidos 8 surdos com idades diversas
oriundos de outras escolas.
Em relação a grade curricular, a escola estadual professor Lourenço Gurgel de
Oliveira, está organizada a partir de sua proposta pedagógica (plano de ação) atentando
para identificar e mediar os componentes ideológicos do conhecimento, de forma
interpretativa e crítica, no seu contexto social.
Do ponto de vista do conhecimento escolar, ou seja, do conteúdo, a escola adota
novas formas de organização, em torno de uma ideia integradora, para se utilizar de
mecanismos nas atividades pedagógicas relativas ao processo de planejamento,
considerados como eixos norteadores e prioritários: a contextualização e a
transversalidade, entre as áreas de conhecimento.
Atentos ao processo de desenvolvimento integral e aos novos desafios que a
sociedade contemporânea exige da escola, os conteúdos curriculares para o ensino
fundamental priorizam a criatividade e formação humana do educando, considerando os
aspectos de igualdade e acesso ao conhecimento, como meio para garantir uma educação
com qualidade do ponto de vista social e individual.
No tocante ao ensino médio regular, faz relação com conhecimento a ser mediado
nas dimensões: do trabalho, cultura, ciências e tecnologia, favorecendo o protagonismo
juvenil, além de considerar o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como
princípio pedagógico, numa perspectiva de formação humana integral.
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Para dar suporte ao trabalho docente, a escola dispõe de equipamentos didáticos
pedagógicos como: TVs, DVD, Vídeo Cassete, projetor, projetor multimídia, micro
system, computadores, impressora laser e multifuncional HP 1310, acervo bibliográfico
de 2500 exemplares, 70 fitas VHS e 230 DVD’s multimídia.
Com o objetivo de oferecer um ensino significativo e garantir o acesso e
permanência dos alunos foram estabelecidos critérios para a organização das turmas que
levam em consideração a faixa etária de alunos novatos e alunos oriundos de uma mesma
comunidade rural, em cada turma. É importante destacar que existe uma preocupação
com a otimização do tempo pedagógico, como fator relevante para a ampliação das
oportunidades de aprendizagens significativas, com a atenção voltada para o currículo,
dando ênfase à formação cidadã, como foi possível perceber na análise do PPP escolar.
CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS
A estrutura curricular da escola busca proporcionar ao educando uma formação
básica mediante sua compreensão do ambiente político, tecnológico e artístico para
desenvolvimento de seus valores culturais, morais sociais e o fortalecimento dos vínculos
de família bem como o reforço dos traços de solidariedade humana.
Os alunos, oriundos da zona rural e urbana do município de Caraúbas – RN
buscam na instituição um ensino que venha de encontro às suas necessidades na formação
básica. Neste sentido, é dever do estado oferecer uma formação pública, gratuita e de
qualidade, como define a lei de diretrizes bases da educação Básica - LDB de 1996. A lei
em seu artigo 4º aponta para a necessidade de uma educação que respeite o direito à
educação:
Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será
efetivado mediante a garantia de:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a
ele não tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino
médio;
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos
com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de
ensino;
IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero
a seis anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do
educando;
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com
características e modalidades adequadas às suas necessidades e
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as
condições de acesso e permanência na escola;
VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por
meio de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde;
IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a
variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis
ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
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Estes alunos, majoritariamente, oriundos de famílias humildes, procuram na
escola dar continuidade a sua formação. Na referida instituição, os alunos têm acesso a
cursos de formação técnica, contando com laboratórios específicos para contribuir com a
qualificação destes alunos na comunidade.
Há na instituição o ensino da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, tanto para
os funcionários, professores e alunos que desejam aprender, como para pessoas da
comunidade: surdos e ouvintes com o mesmo interesse. Os alunos surdos são de origem
humilde e em sua maioria estão em um processo inicial da aquisição da Libras.
São alunos surdos de Caraúbas – RN e de Apodi – RN (zona rural) que
participaram do curso de extensão organizado como atividade do estágio supervisionado
em LIBRAS como L1 II promovido pelo curso de Letras/Libras da UFERSA entre 26 de
julho à 19 de setembro de 2017.
Durante o estágio, percebeu-se que não há um grande número de surdos
regularmente matriculados na escola, na verdade existe até o momento um único aluno
surdo matriculado na instituição, por esta razão o estágio foi aberto a alunos surdos da
comunidade.
O único aluno surdo matriculado regularmente na instituição, desde o início do
ano letivo tem aulas de Libras com o professor de Libras, responsável pelo ensino desta
língua na escola. O referido aluno atualmente está cursando o 3º ano do ensino médio. No
período de realização do estágio cursava o 1º ano do ensino médio.
AS EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NO ESTÁGIO
Durante o estágio foram abordados diversos temas e conteúdos. Os conteúdos
trabalhados em sala de aula são organizados em três unidades: a primeira unidade com
Libras básico; a segunda unidade com português para surdos, focando na produção de
textos; e a terceira com literatura surda, narrativas em Libras, sendo adaptação, tradução
e/ou criação.
Observa-se uma tabela com os temas e conteúdos abordados nas aulas de libras,
tais como:
Tabela 2: Disposição dos conteúdos
UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Apresentações, sinais e
alfabeto;

Pronomes pessoais, pronomes
possessivos;

Poesia em LIBRAS

Saudações, números e cores;

Verbos (presente/passado/futuro)
afirmativos e negativos

Contos infantis em
LIBRAS;

Calendário, estações do ano,
meses, dias da semana e
horas;

Sinônimos e antônimos;

Teatro surdo;
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Família, meios de
transportes e meios de
comunicação;

Produção textual em língua
portuguesa;

Alimentos, bebidas, frutas e
verduras;

Ensaios para
apresentação
cultural

Ensaios e
apresentações
culturais;

Para a abordagem destes conteúdos em sala de aula utiliza-se diversas estratégias,
como por exemplo, o uso de imagens, uma vez que o surdo tem uma melhor experiência
visual e a Libras é uma língua visual-espacial (QUADROS, 2004). Desta forma há maior
possibilidade de levar os alunos a interagir durante as aulas. Foi relevante em todo o
ensino, principalmente por fazer-se uso da alteridade (nota de rodapé - pedagogia surda),
reconhecendo a surdez como completude e não como falha. O ensino de português
configura-se como um grande desafio. A língua portuguesa no Brasil é considerada como
segunda língua do surdo, visto que a sua língua materna é a língua de sinais.
Embora tenha-se procurado utilizar estratégias que favorecem a aprendizagem de
alunos surdos, pode-se perceber a grande dificuldade e o atraso que os surdos da região
do médio oeste potiguar apresentam em relação à Língua Portuguesa. Alguns alunos até
possuem o ensino médio completo, no entanto apresentam uma grande lacuna quando é
exigido deles o uso do português padrão, ou seja, gramaticalmente adequado e
estruturalista.
Produções coletivas ou em pequenos grupos também foram utilizadas como
estratégias, objetivando ajudar o aluno a se expressar através da escrita. A utilização de
letras móveis com cores diferentes para designar elementos distintos de uma frase,
contribui com esse processo de ensino do português para surdos.
Durante os momentos de aula, procurou-se explorar a leitura através com o auxílio
de imagens, pois como já mencionado anteriormente o surdo é visual e por esta razão o
educador precisa considerar esta perspectiva, ou seja, organizar seus planejamentos
incluindo imagens de objetos e seus respectivos nomes em português e mostrando seu
sinal em LIBRAS.
Solicitar ao aluno para olhar o rosto do interlocutor é importante, pois assim, ele
poderá observar as expressões e sinais para que possa adquirir a capacidade de fazer a
leitura facial, considerando a expressão facial como um dos parâmetros fundamentais
para a coerência da sinalização. Isso será útil para a aprendizagem do aluno, bem como
para a interação com outras pessoas. Desta forma é bom evitar a oralização, inclusive com
alunos que possuem algum percentual de audição.
Para os alunos surdos, o ideal é que todos aprendam a LIBRAS, para só depois
aprender uma segunda língua: a Língua Portuguesa. A tentativa de oralizar o aluno acaba
na verdade prejudicando sua aprendizagem, pois impede que este aprenda, tanto a
LIBRAS, como a Língua Portuguesa.
Durante as aulas ministradas pelos estagiários utilizou-se, como metodologia, a
interação entre alunos surdos e estagiários buscando conhecer os conhecimentos do aluno
em relação à Língua portuguesa. No entanto tal procedimento, apesar de necessário, em
alguns casos não foi significativo, uma vez que alguns temas, como por exemplo, durante
as narrativas perceberam-se algumas dificuldades dos alunos. Tais dificuldades decorrem
do desconhecimento por parte do surdo do universo da oralidade.
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De modo geral é possível perceber diversas dificuldades no ensino para surdos,
entre elas a ausência do estabelecimento de relação entre letra e som, pois como sabemos
o surdo não possui o domínio do vocabulário da Língua Portuguesa, pois não escuta, por
isso não faz esta relação. Os surdos, em alguns casos de isolamento, utilizam com maior
frequência os sinais caseiros desenvolvidos no seio familiar, por não conhecerem a
LIBRAS.
O docente precisa além dos conhecimentos de sua área de formação, igualmente
saber intervir de forma relevante no processo de ensino/aprendizagem. O docente precisa
conhecer as metodologias, estratégias, materiais, etc., objetivando utilizá-los da forma
mais adequada, pois isso interfere diretamente na didática do professor tornando-a eficaz
ou não na aprendizagem do aluno.
De acordo com Ibernón (2006), cabe ao professor preocupar-se com questões
relacionadas à diversidade cultural e social, como levar os alunos a uma construção
significativa de aprendizagens científicas e ao desenvolvimento de habilidades
necessárias à formação das pessoas.
Uma das possibilidades para a aquisição de tais habilidades é procurar uma
formação, como aperfeiçoamentos e no caso do aluno de Letras /LIBRAS orienta-se que
durante o estágio procure confrontar teoria e prática revisitando conceitos, ou seja,
momento em que o aluno de graduação tem a oportunidade de realizar reflexões acerca
de conceitos apresentados durante a graduação.
A relação alunos e profissionais do magistério na escola, através da troca de
experiência leva o graduando a diversas aprendizagens que vão desde a compreensão de
conceitos até a relação teoria e prática. A relação professor/aluno em formação favorece
as aprendizagens necessárias à formação docente: reflexão, criatividade, entre outras.
De acordo com Almeida (1994)
[...] o cotidiano da sala de aula caracteriza-se como fonte inesgotável de
conhecimentos, e desta fonte que deverão ser retirados os elementos
teóricos que permitam compreender e direcionar uma ação consciente
que procure superar as deficiências encontradas e recuperar o real
significado do papel do professor, no sentido de apropriar-se de um
“fazer” e de um “saber fazer” adequados ao momento que vive a escola
atual (ALMEIDA, 1994, p. 39).

“A formação dos educadores deve ser submetida à reflexão, considerando que o
professor é um importante elo entre os conhecimentos historicamente construídos e os
alunos”. (FELÍCIO; OLIVEIRA, 2008, p.220). Esta é na verdade, uma concepção que
surge e ganha força partir dos anos 90, como bem nos afirma Pimenta (2002).
O estagiário deve procurar avaliar e questionar as metodologias, os planejamentos
dos professores e a aprendizagem dos alunos. Ao concebermos o estágio supervisionado
como sendo um local de questionamento e confronto entre teoria e prática, vamos
perceber que este espaço caracteriza-se como sendo imensurável para a formação do
aluno de licenciatura.
Assim compreendemos como o autor que: “[...] a prática pode ser vista como um
processo de aprendizagem por intermédio do qual os professores retraduzem sua
formação e a adaptam à profissão [...]” (TARDIF, 2002, p. 53).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Considerando que é dever do estado oferecer uma educação inclusiva, percebe-se
que ainda há um longo caminho a ser trilhado para haver a efetivação desse direito, pois
mesmo com o reconhecimento da LIBRAS como Língua oficial do Brasil e própria do
surdo, é possível presenciar grandes dificuldades na comunicação e inclusão destas
pessoas no mercado de trabalho e em diversos outros âmbitos sociais.
A escola campo de estágio possui boa estrutura e recursos materiais, no entanto
como qualquer outra instituição de ensino pública sofre com a ausência de professores
dos componentes curriculares. A escola possui um bom número de alunos, oriundos tanto
da zona urbana, quanto das comunidades rurais do município.
O professor de Libras é extremamente qualificado para exercício da docência e
ensinar esta língua, pois possui fluência na sua língua materna, ou seja, na sua L1, a
Libras. Tem formação na área da educação o que torna um profissional extremamente
qualificado e apto a atuar na área de Libras.
Mesmo com toda a qualificação dos docentes da escola foram percebidas, durante
a estadia enquanto estagiário do curso de Letras – LIBRAS, algumas barreiras que
precisam ser rompidas, de fato, tendo em vista as dificuldades na comunicação entre os
demais profissionais ouvintes e o professor de língua de sinais da escola. Constatou-se
que há um certo distanciamento entre os professores ouvintes e o professor surdo, pois
durante período de observação não foi possível observar momentos de interação entre
eles.
Por fim infere-se que há a necessidade urgente de maior envolvimento de todos
no sentido de proporcionar maior interação entre todos os profissionais da escola, não
sentir medo e buscar aprender a Língua brasileira de sinais, levando a difusão da LIBRAS.
Deixando de lado os preconceitos e passar a respeitá-la como forma de comunicação entre
a comunidade surda e ouvintes de modo geral.
Os professores em formação, ainda em nível de graduação, devem considerar o
estágio como o momento propício a aprendizagem nas diferentes áreas da atuação
profissional. O estagiário precisa viver situações reais durante sua formação, para que
venha favorecer descobertas significativas em relação à atuação profissional futura.
Os cursos de formação de professores precisam formar profissionais para a prática
propiciando a troca de conhecimentos entre os alunos que exercem a prática pedagógica
com os que ainda não a exercem, apresentando-se desta forma relevante por trazer
subsídios para a compreensão da prática docente. Este momento é importante e por isso
deve ser considerado como uma oportunidade de aprendizagens significativas.
Durante o estágio observou-se o quanto é importante o momento da prática do
ensinar, e sobre isso PIMENTA (2004) nos afirma:
Como componente curricular, o estágio pode não ser uma completa
preparação para o magistério, mas é possível, nesse espaço, professores,
alunos e comunidade escolar e universidade trabalharem questões
básicas de alicerce, a saber: o sentido da profissão, o que é ser professor
na sociedade em que vivemos como ser professor, a escola concreta, a
realidade dos alunos nas escolas de fundamental e médio, a realidade
dos professores nessas escolas entre outras. (PIMENTA, 2004,
p.100).

No entanto, mesmo com o estágio nota-se que há um grande distanciamento entre
a escola e o estagiário, quando na verdade deveria ocorrer uma maior aproximação, pois
seriam mais proveitosas para ambas as partes: ao professor em formação porque teria
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mais oportunidade de vivenciar a prática e a escola ganharia com as concepções de ensino
atualizadas trazidas pelos estagiários das licenciaturas.
Por fim, a teoria e a prática não devem caminhar de forma Isolada, pois elas são
indissociáveis. O estágio proporciona ao aluno saber como proceder em momentos que
exigem do professor solucionar e vencer as dificuldades do dia a dia na sala de aula.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Jane Soares. Estágio Supervisionado em prática de ensino: relevância
para a formação ou mera atividade curricular? Revista ANDE, v.13, n. 20, p.39-42,
1994.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, Lei nº. 9394, de
20 de Dezembro de 1996.
FELÍCIO, H. M. S.; OLIVEIRA, R. A. A formação prática de professores no estágio
curricular. Educar, Curitiba, n. 32, p. 215-232, 2008. Editora UFPR. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/er/n32/n32a15 Acesso em: 05 de setembro de 2017.
IMBERNÓN, Francisco. Formação Docente e Profissional. São Paulo: Cortez, 2006.
PIMENTA, Selma Garrido. (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. 3. ed. São
Paulo: Cortez, 2002.
QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos
lingüísticos. ArtMed: Porto Alegre, 2004.
SEEC. Projeto Político Pedagógico. Caraúbas, 2011.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 2 ed. Petrópolis: Vozes,
2002.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

93

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LIBRAS COMO L1: relato de experiências
de um professor de Libras em formação
Mauro Silvano Medeiros Pereira39
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RESUMO
O estágio é de grande relevância no processo de aprendizagem do educando, pois é o
local de futuro ambiente profissional. Portanto, para que essa base seja formada de modo
a atender as necessidades impostas ao desempenho da profissão, torna-se necessário que
essa formação esteja firmada em concepções e práticas que levem a reflexão no sentido
de promover os saberes teóricos e práticos permitindo ao futuro Professor de Letras Libras
uma análise integral da ação educativa de forma investigativa, nesse sentido o estágio
supervisionado desempenha importante papel na formação do futuro profissional de
Letras Libras. O Estágio supervisionado em Libras como LI 1 teve como objetivo geral,
compreender o contexto da realidade social de uma escola pública que tem o ensino de
Libras, de modo a permitir ao professor em formação, posicionar-se criticamente à
realidade e participar de sua transformação. Tem como objetivos específicos, explorar o
ensino-aprendizagem da Libras, como também, investigar o contexto educativo e refletir
sobre a sua prática profissional e as práticas escolares de modo a propor soluções para os
problemas que se apresentem. O estágio teve como observação em sua especificidade os
alunos surdos, residentes de cidades diferentes, residentes da zona rural e zona urbana. O
estágio teve o alvo total de treze alunos surdos, nove do sexo masculino e quatro do sexo
feminino, com faixa etária de idades diferentes de 17 a 34 anos de idade. As aulas tiveram
em todos os seus momentos observados a utilização de recursos variados, isto é, sua
produção de material didático, algum desses materiais já tem a finalidade educacional,
pois são voltados especificamente para o uso em situações de ensino na aprendizagem
escolar. Percebemos assim, que a educação de surdos ainda está limitada e à passos lentos,
sendo assim, precisamos aprofundar os assuntos, levar discussões, promover indagações
e, contudo avançar o saber individual e coletivo sobre o mundo e a ciência. O campo de
estudo necessita de evolução, principalmente nas estratégias de ensino de primeira língua
para surdos e, por isso, essas reflexões farão atentarmos para o futuro da carreira docente
do professor de Libras em nosso país.
Palavras-chave: Estágio em Libras; Educação de Surdos; Inclusão; Professor em
Formação.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi desenvolvido como ferramenta de registro do Estágio
Supervisionado em Libras como L1 I do Curso de Letras Libras pela Universidade
39
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Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), como cumprimento da Lei Nº 11.788, de 25 de
Setembro de 2008 (BRASIL, 2008), onde em seu artigo de nº 1º é colocado:
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.

O estágio é de grande relevância no processo de aprendizagem do educando, pois
é o local de futuro ambiente profissional. Portanto, para que essa base seja formada de
modo a atender as necessidades impostas ao desempenho da profissão, torna-se
necessário que essa formação esteja firmada em concepções e práticas que levem a
reflexão no sentido de promover os saberes teóricos e práticos permitindo ao futuro
professor de Letras Libras uma análise integral da ação educativa de forma investigativa,
nesse sentido o estágio supervisionado desempenha importante papel na formação do
futuro profissional de Letras Libras.
O estágio foi realizado em uma escola pública, que atende ao público de jovens e
adultos, desde o Ensino Fundamental ao EJA como veremos esses dados mais detalhados
a seguir. O Estágio supervisionado tem como objetivo geral, compreender o contexto da
realidade social da escola investigada, de modo a permitir ao discente estagiário,
posicionar-se criticamente à realidade e participar de sua transformação. Tem como
objetivos específicos, explorar o ensino-aprendizagem da Libras, como também,
investigar o contexto educativo e refletir sobre a sua prática profissional e as práticas
escolares de modo a propor soluções para os problemas que se apresentem.
O estágio teve como observação em sua especificidade os alunos surdos,
residentes de cidades diferentes, tanto da zona rural e zona urbana. O estágio teve como
alvo de observação o total de cinco alunos surdos, quatro do sexo masculino e uma do
sexo feminino, com faixa etária diferentes de 17 a 34 anos de idade.
As aulas tiveram em todos os seus momentos observados a utilização de recursos
variados, isto é, sua produção de material didático, algum desses materiais já tem a
finalidade educacional, pois são voltados especificamente para o uso em situações de
ensino aprendizagem escolares. São exemplos de: Slides temáticos, objetos de
demonstração para exemplos de aulas temáticas de esporte, frutas e verduras, reciclagem
e, entre outros. Portanto, com a utilização desses materiais didáticos, permitimos
aprofundar discussões sobre determinados temas que têm recentemente se tornado foco
de interesse para a aprendizagem da disciplina de Libras.
No decorrer desta pesquisa veremos as considerações sobre a formação docente e
suas contribuições para o estágio, a descrição da escola do campo de estágio, o papel do
professor, os alunos como aprendizes, o desenvolvimento do planejamento, e as
considerações sobre estágio supervisionado em Libras como L1 I.
REFLEXÕES SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O estágio supervisionado em Libras como L1 permite um vislumbre da futura
profissão, permitindo assim uma vivência mais próxima da realidade em que o processo
formativo está se configurando para o ensino da língua para surdos, como língua materna.
O período de observação do estágio assimila as teorias que giram em torno da docência
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com as vivências em sala, fazendo com que o professor em formação confronte as
realidades da teoria e da prática para sua própria formação.
Apesar de alguns acreditarem que o saber docente se faz pela imitação, na
reprodução de algo que já existe, é preciso ponderar sobre muitos fatores, tais como os
exemplos ou contraexemplos da prática docente que vivenciamos diariamente tanto na
nossa educação básica, como no processo formativo do professorado. Pimenta e Lima
(2008) nos apresentam que:
A profissão de professor também é prática. E o modo de aprender a
profissão, conforme a perspectiva da imitação será a partir da
observação, imitação, reprodução e, às vezes, da re-elaboração dos
modelos existentes na prática, consagrados como bons. Muitas vezes
nossos alunos aprendem conosco, observando-nos, imitando, mas
também elaborando seu próprio modo de ser a partir da análise crítica
do nosso modo de ser. Nesse processo escolhem, separam aquilo que
consideram adequado, acrescentam novos modos, adaptando-se aos
contextos nos quais se encontram (PIMENTA; LIMA, 2008, p.7).

Dessa forma, percebemos que o processo formativo é permeado por muitos
mecanismos, exemplos, contraexemplos, pessoas e funções, e assim o estagiário deve
posicionar-se como pesquisador durante esse processo como afirmam as autoras, uma vez
que estão envoltos por muitas condições é importante que possam problematizar e
investigar os contextos que estão inseridos em busca de compreender melhor e ajudar a
realidade a qual estão adentrando.
Percebemos o ensino de Libras ainda anda muito aquém do que poderia ser, tendo
em vista a falta de sistematização desse ensino, materiais publicados para este propósito
e muitos outros fatores, como o próprio ensino da educação básica nas escolas públicas.
Quadros (2006) nos mostra em sua produção que o Ministério da Educação – MEC,
passou a valorizar algumas lutas da comunidade surda, como o caso da presença do
professor surdo e/ou professor ouvinte dominante da língua e conheça a cultura surda.
Reconhecem que o uso da língua de sinais é um direito e uma forma de
garantir melhores condições de escolarização – por exemplo, o Plano
Nacional de Educação Especial (MEC/Seesp,1994) propõe o incentivo
ao uso e à oficialização da Língua Brasileira de Sinais. Entretanto, são
vagas as recomendações para a escola regular e seus professores –, não
ficam especificadas diretrizes no sentido de oportunizar a construção de
uma condição bilíngüe do surdo ou de oferecer um ensino que, em
algum aspecto, seja desenvolvido por meio da língua de sinais
(QUADROS, 2006, p. 66).

Assim, pensamos que o ensino de Libras e a própria formação do professor passa
ainda por muitas transformações, seja na condição bilíngue dos seus professores e para
os seus alunos que vá além do ensino de língua, até mesmo para o ensino sobre as
particularidades e manifestações da cultura e identidade surda como apontam as pesquisas
de Perlin (2000), que são deveras importantes para o ensino de língua materna.
Em vista disso, é preciso que o processo formativo dos professores de Libras passe
para além de metodologias de ensino, mas que possa envolver o conhecimento dos seus
artefatos culturais para a melhor forma de compreender o seu aluno surdo no processo de
aquisição de linguagem.
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METODOLOGIA
A pesquisa enquadra-se com uma abordagem quantiqualitativa e foram utilizados
métodos de observação participante, que conforme Correia (2009) explica:
A Observação enquanto técnica exige treino disciplinado, preparação
cuidada e conjuga alguns atributos indispensáveis ao observador
investigador, tais como atenção, sensibilidade e paciência. Tem por
referência o(s) objetivo(s), favorecendo uma abordagem indutiva, com
natural redução de “pré-conceções”. A possibilidade de vir a clarificar
aspetos observados e anotados em posterior entrevista e em observações
mais focalizadas, constitui um ganho excecional face a outras técnicas
de investigação (Correia, 2009, p. 35).

Tendo em vista esta abordagem, o investigador está interessado na dinâmica
natural do processo observado, uma vez que este caminho de observação permite e
promove uma perspectiva holística e natural dos itens investigados.
Dessa forma, foram observadas quatro aulas de Libras como primeira língua para
surdos, identificando principalmente: metodologias, dificuldades dos alunos, processos
de aquisição de língua e aprendizagem, materiais didáticos utilizados e outros. Após as
observações faremos uma análise das aulas observadas apontando as reflexões sobre o
processo de ensino de língua materna para surdos e consequentemente refletindo sobre o
processo de formação do professor de Libras.
ANÁLISES E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS
Nesta seção apresentaremos os dados encontrados durante as observações das
aulas do ensino de Libras como primeira língua para surdos. Para uma melhor
compreensão, dividiremos em algumas subseções: caracterização da escola; perfil dos
alunos, perfil dos professores e aulas observadas.
Caracterização da Escola
Nesta subdivisão serão apresentadas as caracterizações da escola pública
investigada, explorando através do Projeto Político Pedagógico (PPP). A escola em que
realizamos a pesquisa atende ao Ensino Fundamental e Médio, como também o Ensino
Médio na Modalidade de Jovens e Adultos e Ensino Médio de Nível Técnico, a instituição
se encontra situada a na cidade de Caraúbas – RN, atendendo alunos da zona rural, como
os alunos da zona urbana.
A escola foi criada em 1967, pelo Decreto Lei nº 3346/67 de 17.08.1967 como
Grupo Escolar e com apenas o ensino de 1º Grau. Teve seu Ensino Fundamental Regular
autorizado pela Portaria nº 384/80 de 20.05.1980 como escola estadual. Em 2003, a
referida escola passou a ministrar o Ensino Médio de acordo com a Portaria do Ensino
Fundamental e Médio, Decreto nº 16.516/2002 publicado no DOE de 28.11.2002.
Atualmente a escola compreende um quadro de servidores, com um nível de
formação na maioria satisfatória, embora necessitando de qualificação específica, isto é
a comunicação por Libras, principalmente no segmento docente.
O espaço físico foi recentemente reformado e ampliado ficando com quatorze
salas de aula, três salas de laboratórios, sendo que, uma para curso técnico oferecido,
sala de professores com dois banheiros, biblioteca, laboratório de informática, secretaria

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

97

e sala do passivo, sala do Programa Mais Educação, almoxarifado, sala da direção,
depósito, doze banheiros comuns, dois banheiros adaptados, um salão de eventos e uma
cozinha e depósito de alimentação escolar. A Escola continua na melhoria da
infraestrutura, apesar da estrutura física melhorada, faz-se necessário a construção de
uma quadra poliesportiva para a prática das atividades físicas dos educandos.
Perfil dos alunos
A escola atualmente tem 436 alunos matriculados, sendo 127 do 6º ao 9º ano, 167
do ensino médio e 105 do ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(EJA), divididos em seus três turnos de funcionamento diário, tendo três alunos surdos.
Os alunos são residentes da zona rural e zona urbana no município de Caraúbas do estado
do Rio Grande do Norte.
A referida escola com parceria com a Universidade Federal Rural do Semi-Árido
(UFERSA) promovem cursos de extensão na localidade da universidade para os alunos
da escola e a comunidade escolar.
O estágio teve como observação em sua especificidade os alunos surdos,
residentes de cidades diferentes, tanto de zonas rurais quando de zonas urbanas. O estágio
teve como alvo de observação o total de treze alunos surdos matriculados, nove do sexo
masculino e quatro do sexo feminino, com faixa etária de idades diferentes de 17 anos a
34 anos de idade.
Ao observar os alunos participantes do curso de extensão, percebemos que os
alunos têm níveis intermediários sobre as suas habilidades comunicacionais em Libras,
na medida em que podemos identificar através de sua comunicação e hábitos linguísticos
regionais, pois são residentes de municípios diferentes, como mostra na tabela 02, a
seguir.
Tabela 01: Participantes do curso de extensão em LIBRAS na UFERSA.
Municípios dos alunos cursistas
Caraúbas
04
Governador Dix-Sept Rosado
02
Apodi
07
Fonte: Elaboração própria.

Como podemos observar a tabela 01, os alunos participantes do curso de extensão
em sua maioria são dos municípios de Apodi, Caraúbas e Governador Dix-Sept Rosado,
percebemos também que os discentes possuem incentivo pela universidade, onde
notamos o interesse em aprender a Libras.
Perfil dos professores
A escola em que pesquisamos assiste os alunos com 23 professores, distribuídos
em várias disciplinas e suas ciências, entre eles, a escola dispõe de um professor de Libras
surdo que acompanha a sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE).
O corpo docente do curso de extensão da escola com parceria da UFERSA, em
que focamos nesta pesquisa, conta com o apoio e orientação de uma professora do curso
de Letras Libras da UFERSA e estes professores em formação são alunos do curso de
Licenciatura em Letras Libras, isto é, os docentes ministrantes ainda estão em formação
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acadêmica no sétimo semestre do cursos de Licenciatura em Letras Libras na UFERSA,
para atender a futura demanda do cargo de professor de libras.
Percebemos que os professores em sua maioria estão na primeira graduação e,
sentem-se temerosos por terem dificuldades no processo de ensino, a principal é por não
terem experiência na docência, tendo o primeiro contato com a sala de aula, percebemos
também que, as docentes sentem um pouco de dificuldade durante a ministração da
extensão.
Aulas observadas
Nesta seção iremos dialogar sobre as atividades realizadas durante o estágio
supervisionado em Libras como L1 I. As observações registradas em aula, temáticas
trabalhadas como conteúdo de ensino-aprendizagem para surdos, como também possíveis
colaborações anotadas a partir do momento assistindo.
Observação 01
O primeiro momento de observação foi realizado na escola, onde fomos conhecer
as instalações físicas da instituição. Durante a visita pudemos fazer algumas perguntas
sobre a escola para coletar material de elaboração de relatório como também, receber o
projeto político pedagógico (PPP) e, fazer os registros em fotos. Momento de grande
importância para adentrarmos na dinâmica da escola que pretendíamos fazer a observação
sendo um passo importantíssimo para compreender a dinâmica daquele ambiente escolar.
Observação 02
O segundo momento de observação, a aula teve início com a professora da
instituição introduzindo sobre o curso de extensão, logo depois informando que os
discentes da disciplina de estágio iriam conduzir o curso, porém com o auxílio da
professora.
A primeira aula teve como tema: Modalidade esportiva; onde fiquei encantado,
pois ainda se carece de pessoas surdas em muitas modalidades desportivas. A aula teve
como ferramenta demonstrativa o uso do equipamento de data show onde mostravam-se
alguns conceitos e imagens sobre as modalidades esportivas, no segundo momento foi
realizado uma atividade sobre a temática, comparando e relacionando as imagens com os
sinais.
Observamos que algumas pessoas tratam a educação de surdo de maneira rasa,
precisamos aprofundar mais os assuntos, levar discussões, promover indagações e
contudo, avançar o saber do indivíduo sobre mundo e a ciência. A educação de surdos
deve ser encarada como assunto científico e de mundo. Só assim, o indivíduo surdo irá
aprender a entender sobre língua, mundo, ciência, cultura e entre outros assuntos.
Observação 03
O terceiro momento de observação do estágio supervisionado, a aula teve como
temática abordada: Frutas e verduras. É comum irmos ao supermercado comprar
mantimento, por isso a importância do ensino trabalhado, pensando em uma perspectiva
letrada para os alunos surdos participantes.
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Na aula foram demonstradas propostas de café da manhã, lanche da manhã,
almoço, lanche da tarde e jantar, a ministração teve demonstrações claras, com o uso de
produtos alimentares, folhetos de supermercado e slides, porém, precisamos entender as
nossas necessidades alimentícias, e infelizmente o surdo não sabe por qual motivo comer
tal alimento, e qual fonte do alimento.
Acreditamos que o ensino para surdos deve contemplar também aspectos da sua
vida cotidiana, poder trabalhar com o conhecimento que os alunos já possuem é
fundamental para esse processo de ensino-aprendizagem e dessa forma, refletimos a
necessidade de evoluir as estratégias de ensino para os surdos, e por isso deixamos nossas
reflexões para atentar em mais pesquisas para a educação de surdos.
Observação 04
No quarto momento assistido, teve a temática de reciclagem, as professoras
ministrantes explicaram sobre o conceito do tema da aula. Mostraram as vantagens e
desvantagens sobre a reciclagem e entre uma das vantagens seria a arte e o artesanato, no
final foram expostos tipos de materiais recicláveis: vidro, papel, metal, plástico e as
indicações das respectivas cores. No segundo momento da aula, a ferramenta avaliativa
foi uma atividade que mostrava algumas imagens no quadro, onde os surdos iriam
relacionar com as latas expostas sobre uma cadeira, relacionado ao material reciclado e
cor.
A atividade promoveu grande participação e assiduidade dos participantes
presentes, logo após a atividade, foi mostrado um vídeo em Libras sobre reciclagem,
ampliando assim o conhecimento e feedback. Acredito que essas atividades foram
bastante significativas para refletir e entender sobre as práticas de Estágio Supervisionado
em Libras como L1 I, como também fazer uma análise do futuro ambiente de Estágio em
Libras como L1 II e consequentemente na minha futura profissão, como o caso de tratar
no ensino bilíngue de temas transversais como este.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho foi desenvolvido como ferramenta de registro do Estágio
Supervisionado em Libras como L1 I do Curso de Letras Libras pela UFERSA, tendo
como objetivo geral, compreender o contexto da realidade social de uma escola pública,
de modo a permitir ao discente estagiário, posicionar-se criticamente à realidade e
participar de sua transformação. Teve como objetivos específicos, explorar o ensinoaprendizagem da Libras, como também, investigar o contexto educativo e refletir sobre a
sua prática profissional e as práticas escolares de modo a propor soluções para os
problemas que se apresentem.
Nesta pesquisa foram apresentadas as caracterizações da escola, explorado através
do PPP, como também, o perfil dos alunos da escola, o perfil dos professores de Libras
e, as atividades que foram realizadas durante o estágio de observação. A escola em
questão atende ao Ensino Fundamental e Médio, como também o Ensino Médio na
Modalidade de Jovens e Adultos e Ensino Médio de Nível Técnico, onde o corpo docente
do curso de extensão em sua maioria estão na primeira graduação, sentindo-se temerosos
por terem dificuldades no processo de ensino, pois foi a primeira experiência na docência,
como relataram.
O estágio teve como observação em sua especificidade os alunos surdos,
residentes de cidades diferentes, da zona rural e zona urbana. O estágio teve o alvo total
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de treze alunos surdos matriculados, nove do sexo masculino e quatro do sexo feminino,
com faixa etária de idades diferentes de 17 anos a 34 anos de idade.
A partir do que foi discutido no decorrer do trabalho, podemos perceber o Estágio
Supervisionado em Libras como L1 I, como um momento de grande relevância, pois vem
acrescentar na nossa formação, entrar em contato com nosso futuro ambiente de trabalho.
Sobre sua importância na nossa formação, Lima (2008, p. 201) coloca: “Dessa forma, o
período do Estágio/Prática de Ensino, mesmo que transitório, pode tornar-se um exercício
de participação, de conquista e negociação sobre as aprendizagens profissionais que a
escola pode proporcionar”. Coloca ainda que o que dá sentido às atividades práticas dos
cursos de formação é pelo fato desse movimento que acontece a partir das leituras,
práticas, saberes conhecimentos, que se confrontam e se intercruzam. Além disso, o
estudo discute a respeito de temas referentes ao dia a dia do alunado, sendo algo de grande
importância junto à comunidade escolar. As temáticas trabalhadas na sala de aula
puderam despertar reflexões sobre a educação de surdos, entre elas, o conhecimento
aprofundado sobre assuntos diários, como o caso de temática como: esportes,
alimentação, política, educação, saúde e entre vários assuntos.
A educação de surdos ainda está limitada e de maneira rasa, sendo assim,
precisamos aprofundar os assuntos, levar discussões, promover indagações e, contudo
avançar o saber individual e coletivo sobre o mundo e a ciência. O campo de estudo
necessita de evolução, principalmente voltados às estratégias de ensino de primeira língua
para surdos e, por isso, essas reflexões farão atentarmos para questões que os discentes
vivenciam no estágio supervisionado seguinte, isto é, o Estágio Supervisionado em Libras
como L1 II.
Nesse sentido vemos a partir do exposto, as diversas lições adquiridas com o
estágio, bem como sua grande relevância, pois vem a somar com nossos conhecimentos,
fortalecendo assim nossa formação como professores de Libras.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LIBRAS NO ENSINO FUNDAMENTAL I:
relatos de experiências de professoras em formação
Antonia Raila da Silva41
Sunamita Fernandes da Silva42
Francisco Ebson Gomes-Sousa43

RESUMO
O estágio supervisionado tem como objetivo transformar em prática os conteúdos
repassados em sala de aula pelos os professores. Complementa a formação do aluno e
contribui para o desenvolvimento das práticas, também oportuniza os alunos a realizar
suas habilidades, ou seja, o objetivo do estágio é a realização da ação na reflexão. Esta
pesquisa tem como objetivo investigar as metodologias do ensino de Libras como
primeira língua para surdos em uma sala de aula de AEE – Atendimento Educacional
Especializado e sala de aula regular no ensino fundamental I em uma escola pública.
Especificamente, pretendemos também refletir sobre a formação do professor de Libras
e a realidade educacional do ensino para surdos. Para atingir nossos objetivos, realizamos
uma pesquisa de abordagem quantiqualitativa com métodos de observação participante
que foram registradas em diários de bordo. Amparamos nossas reflexões em Dorziat
(2011) e Skliar (2016) sobre os estudos surdos, em Quadros (1997) sobre o ensino de
Libras, e Pimenta (2006) sobre o estágio na formação de professores. Durante o estágio
supervisionado em Libras como L1 I, podemos perceber que a realidade educacional da
escola investigada ainda está muito aquém de oferecer um ensino de Libras de qualidade,
tendo em vista a falta de formação por parte dos professores, apesar de seus interesses,
bem como as metodologias empregadas são basicamente voltadas para os alunos
ouvintes, sendo que a educação de surdos é sempre esquecida ou minimamente atendida
nas aulas do ensino tanto regular quanto no ensino especializado na sala do AEE. Fazendo
um contraste entre a sala de aula regular e o AEE, percebemos que apenas este último
tem uma preocupação mínima para com a inclusão da aluna participante de nossa
pesquisa. Com este estágio podemos refletir mais ainda sobre a importância do ensino de
Libras para os alunos surdos e também ouvintes, para uma melhor comunicação e
compressão do meio em que o surdo vive e da forma mágica que é quando o aluno surdo
pode ter acesso a Libras, refletimos também como o termo inclusão ainda é tão teórico,
tão ausente em nossas salas de aulas.
Palavras-chave: Estágio em Libras; Inclusão; Educação de Surdos; Professoras em
Formação; Libras.
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O ensino de LIBRAS pelo que percebemos hoje em dia ainda está aquém de ser
valorizado na sociedade, e é notório que muitos surdos têm perdido os seus direitos,
principalmente ao acesso e permanência na educação. Por ser uma classe minoritária,
muitas vezes não tem vez, não tem direito a expressão de sua fala, mas sim, eles também
se comunicam, comunicam-se com as mãos, com o seu olhar que por muito tempo
quiseram privá-los desse direito que é natural deles.
Nós como professoras em formação de Libras entramos nessa luta e somos
conscientes de que todos os surdos têm o direito de aprender em sua própria língua. Desse
modo Skliar (2005), nos orienta em seus estudos que
[...]o nosso problema, em consequência, não é a surdez, não são os
surdos, não são as identidades surdas, não é a língua de sinais, mas, sim
as representações dominantes, hegemônicas e “ouvintistas” sobre as
identidades surdas, a língua de sinais, a surdez e os surdos. Desse modo,
a nossa produção é uma tentativa de inverter a compreensão daquilo
que pode ser chamado “normal ou cotidiano. (SKLIAR, 2005, p. 30)

Dessa forma, a nossa pesquisa tem o objetivo relatar a experiência do estágio
obrigatório de professoras em formação do 6° período do curso de Letras Libras da
UFERSA, como cumprimento da disciplina de Estágio Supervisionado em LIBRAS
como L1 I, sendo uma exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº
9394/96). O estágio aconteceu em uma escola pública no ensino fundamental I, onde foi
realizado em dois momentos, sendo o primeiro em uma sala de aula regular e o segundo
em uma sala de AEE - Atendimento Educacional Especializado.
O processo do estágio foi desenvolvido através de observações para analisarmos
como o ensino de Libras estava sendo transmitido para uma aluna surda e quais as
metodologias e estratégias eram utilizadas por parte das professoras para ensinar Libras,
sendo que estas, como veremos mais a diante, não têm formação na área de Libras.
Durante o estágio podemos perceber também que entre elas existe um diferencial ainda
que pequeno diante das necessidades que a aluna surda tem, mas que reflete diretamente
em seu dia a dia no âmbito escolar.
O artigo mostrará também a importância do estágio para o processo de formação
do aluno, este processo que é indeterminado, como também sua influência no pensamento
do aluno enquanto futuro professor ou profissional atuante em alguma área da educação.
Mostraremos as atividades realizadas durante as aulas, o perfil dos alunos, dos
professores, como acontece a interação entre aluno e professor e também colegas de sala
de aulas e outros pontos que são indispensáveis no momento da inclusão, pois sabemos
que a inclusão no Brasil, ainda é muita falha porque nem sempre existem profissionais
qualificados para trabalhar com determinadas necessidades específicas.
Por vez, que a inclusão do surdo não é diferente, muitos padecem por falta de
acesso a sua língua natural. Também problematizamos e refletimos sobre da falta do
ensino de Libras nas escolas, e qual a sua importância que pode auxiliar o aluno surdo
para um mundo de possibilidades, mesmo que estejamos pensando no ensino e
aprendizagem de Libras em uma experiência, podemos enxergar possibilidades para
outras realidades em nosso país tais como esta que analisamos.
REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE LIBRAS E A FORMAÇÃO DO
PROFESSOR
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O ensino de Libras ainda não é tão presente na maioria das escolas e os surdos
têm sofrido bastante por falta desse ensino em sua própria língua, por consequência disto,
muitos têm abandonado a escola ou apenas frequentam as salas de aula sem aprender
absolutamente nada, com isso gerando alunos surdos frustrados, oprimidos e sem
oportunidades numa sociedade em que tanto prega a inclusão, mas que pouco vive essa
prática e que predomina o oralismo. Olhando para isso, percebemos que o ensino de
Libras deveria ser uma realidade em todas as escolas, pois além de ser a língua natural
dos surdos, existe a lei que obriga e dar o direito aos surdos de receber o ensino em sua
própria língua, que é a Lei de Libras (BRASIL, 2002), Lei nº 10.436, oficializada em 24
de abril de 2002.
Por falta de execução dessa lei, muitas vezes para os surdos, a escola deixa de ser
um lugar onde ele pode aprender, conhecer novas pessoas e evoluir profissionalmente e
também humanamente, e acaba se transformando em um lugar que marca o sofrimento
na vida de muitos deles. Essa falta, acontece muitas vezes pela ausência de profissionais
formados nesta área, levando uma prática docente voltada apenas para os alunos ouvintes
como se o sujeito surdo fosse invisível na sala de aula, resultando em um dia a dia escolar
sem comunicação entre professor e aluno, o que faz o aluno surdo se sentir ignorado,
aumentando o índice de evasão nas escolas.
Desse modo, Dorziat, (2011) argumenta em seus estudos que:
Quando se trata de inclusão, a valorização da língua de sinais para os
surdos é questão essencial, como possibilidade de igualdade de
condições de desenvolvimento entre as pessoas. Contudo, para que a
prática pedagógica se dê, visando a viabilizar a formação na sua
globalidade, a abordagem da língua deve ser a relacional, contextual, e
não apenas a informacional, restrita a códigos e padrões
predeterminados. De acordo com Dorziat (1999), é preciso que as
escolas estabeleçam de maneira firme e clara, as relações entre por que
fazer, para que fazer, para quem fazer e como fazer. A escolha do
currículo, de conteúdo, de práticas pedagógicas específicas etc. deixa
claro a quem a escola está servindo, uma vez que não existe fazer
pedagógico neutro e que se adapte a qualquer situação escolar.
(DORZIAT, 2011, p.27).

De acordo com Dorziat (ibidem) a Língua de Sinais é primordial para os surdos e
que o professor precisa ter uma prática que atinja uma esfera ampla de seus alunos, pois
em uma única sala de aula pode haver alunos de comunidades culturais diversas e com
diferentes necessidades educacionais. A escola tem o dever de se adaptar as mais diversas
necessidades educacionais específicas que possam existir na vida educacional do aluno,
ela precisa esta preparada para os quesitos: Por que fazer? Para que fazer? Para quem
fazer? Como fazer? Feito isso, a escola poderá evitar problemas que poderiam ser
ocasionados futuramente. É importante que o professor seja consciente e valorize a língua
de sinais para melhor atender a demanda dos alunos surdos, e para que aconteça uma boa
interação entre aluno e professor, faz-se necessário que o professor conheça a cultura e
identidade de seu aluno.
É importante que a escola esteja preparada para atender todos os alunos, porque
sem o mínimo de condições adequadas o processo de ensino e aprendizagem torna-se
mais difícil para essas pessoas que já muitas vezes vem com essa bagagem de sofrimento
de casa e assim o ensino não se tornará efetivo na vida dessas pessoas. Góes (2012), em
seus estudos sobre Linguagem, surdez e educação nos explica que:
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A questão está no fato de que integrar não é só “alocar” a criança na
sala de ensino regular; e o atendimento em escola especial não pode ser,
automaticamente, interpretado como segregação. A inserção na escola
regular, pelo menos tal como organizada neste momento, leva a
acentuar discrepâncias de oportunidades e, portanto, a segregar. Faz se
necessário um grande cuidado em projetos desse tipo, porque, se os
caminhos oferecidos são iguais , impede-se o alcance de metas iguais,
invertendo-se a tese de metas comuns e caminhos diferentes
(VYGOTSKY, 1993). A busca de soluções é bastante complexa.
Conforme lembra Behares (1993c), o fundamental é que as diretrizes
de inovação atendam à condição bilíngue da pessoa surda e às
peculiaridades culturais implicadas por sua participação em
comunidades de ouvintes e de surdos. (GÓES, 2012, p. 55).

Góes (2012) nos deixa claro que inserir uma criança com deficiência em uma
escola regular, não é apenas “alocar” ela naquele lugar, é necessário que se tomem
medidas sérias para que aquela criança seja bem recebida. A escola precisa estar sempre
criando novas metodologias de ensino de acordo com cada deficiência, pois sabemos que
cada aluno pode se desenvolver com métodos de ensinos diferentes. Da mesma forma é
na sala de atendimento especializado, a solução não é apenas ter esse espaço reservado
na escola, é muito mais que isso: precisa-se de professores capacitados que possam
trabalhar e estimular o desenvolvimento do aluno, precisa também que este professor
esteja sempre criando novas técnicas, novos métodos de ensino de acordo com a
deficiência do aluno.
Não basta apenas que o aluno frequente a sala de AEE por ele ter uma deficiência,
é necessário que ele também participe das aulas juntos com os alunos que não tem
nenhuma deficiência, nesse caso se a escola não estiver preparada para atender os alunos
com necessidades educacionais específicas juntos com aquelas que não têm nenhuma
necessidade específica, então iria acontecer a segregação desses alunos.
Dessa forma os alunos estão em sala de aula, mas estão sendo excluídos de tudo
o que eles têm por direito que é ser tratado como igual aos alunos ouvintes, porque eles
estão ali para aprender. Como os professores não têm qualificação específica para ensinar
a criança surda, ela frequenta a sala de AEE como se isso fosse a solução, mas na verdade
o que realmente está acontecendo é a segregação desses alunos. Enquanto isso na sala de
AEE tem acontecido o mesmo que na sala de aula regular, os professores também não
têm formação específica na área de LIBRAS e muito menos fazem uso de metodologias
que se adeque no desenvolvimento desses alunos. Góes (2012) apoia-se nos estudos de
Behares para lembrar que “o fundamental é que as diretrizes de inovação atendam à
condição bilíngue da pessoa surda e às peculiaridades culturais implicadas por sua
participação em comunidades de ouvintes e de surdos”. (Goés 2012, p. 55).
Diante disso, podemos frisar o quanto é importante que os professores no contexto
do aluno surdo realizem aulas mais visuais, já que a percepção de surdos com o uso de
imagens é melhor para o seu entendimento da aula. Usar materiais concretos e também
acompanhar, se estes materiais são eficazes para a aprendizagem do surdo, pois se estes
não forem, é interessante procurar fazer o uso de outros, como também lembrar que não
adianta adaptar as atividades somente em dias de provas, pois não vai adiantar pelo fato
do aluno não estar acostumado nem mesmo com as atividades adaptadas, o processo de
aprendizagem e inclusão de qualquer aluno deve ser no dia a dia. Skliar (2016), apoia a
ideia de que:
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O que fracassou na educação de surdos foram às representações
ouvintistas acerca do que é o sujeito surdo, quais são os seus direitos
linguísticos e de cidadania, quais são as teorias de aprendizagem que
refletem condições cognitivas dos surdos, quais as epistemologia do
professor ouvinte na sua aproximação com os alunos surdos, quais são
os mecanismos de participação das comunidades surdas no processo
educativo, etc. (SKLIAR, 2016, p.18)

Vemos também que um dos principais motivos pelo fracasso na educação dos
surdos é o fato dos alunos surdos muitas vezes ser de uma sala de aula em que os
professores não são qualificados em Libras e acham que por esse motivo não devem
buscar os conhecimentos na área, confiando muitas vezes nas aulas que os alunos surdos
têm no AEE, como se isso fosse o suficiente, sem pensar que o maior tempo dos alunos
na escola, é na sala de aula regular.
Quadros (1997), em seus estudos sobre a educação dos surdos, aponta a ideia da
criação de escolas bilíngues, que surdos e ouvintes possam aprender juntos, porque, assim
como os sujeitos surdos podem vivenciar a cultura ouvinte, é necessário também que os
ouvintes participem da cultura surda, porque não adianta só os surdos aprenderem a língua
de sinais e não poder se comunicar com os ouvintes por eles não ter o conhecimento da
língua, para que a comunicação aconteça é necessário que tanto os surdos como os
ouvintes saibam se comunicar em língua de sinais.
O bilinguismo é uma proposta de ensino usada por escolas que se
propõe a tornar acessível a criança surda duas línguas no contexto
escolar. Os estudos têm apontado para essa proposta como sendo mais
adequada para o ensino de crianças surdas, tendo em vista que considera
a língua de sinais como língua natural e parte desse pressuposto para o
ensino da língua escrita. (QUADROS, 1997, p. 27).

O bilinguismo além de ser uma proposta para as escolas, para ensino da língua de
sinais, é baseado na lei de Libras que defende o direito de todo surdo ter o ensino da
língua de sinais, levando em conta que é sua língua natural, mas não esquecendo que o
uso de português é de suma importância para sua escrita, ajudando também na
comunicação. Necessário também perceber que o bilinguismo é essencial para a inclusão,
pois nas relações culturais, os surdos com o ensino de português conhecem melhor os
ouvintes e os ouvinte com o ensino de Libras conhecem melhor os surdos.
Quanto ao ensino da língua portuguesa, a proposta bilíngue para surdos
concebe o seu desenvolvimento baseado em técnicas de ensino de
segundas línguas. As técnicas partem das habilidades interativas e
cognitivas já adquiridas pelas crianças surdas diante das suas
experiências naturais com a LIBRAS. Levanta-se a seguinte questão:
como uma criança surda, filha de pais ouvintes que nunca viram a
língua de sinais, não conhecem pessoas surdas e nem imaginam o que
fazer para comunicarem-se com o seu filho, vai adquirir a primeira
língua? Esse é um grande obstáculo para o desenvolvimento
psicossocial da criança surda e para o ensino eficiente da língua
portuguesa, pois a criança nem se quer nasce em um ambiente que
favoreça o desenvolvimento de sua primeira língua, no caso do Brasil,
a LIBRAS. (QUADROS, 1997, p, 29).
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Diante disso, podemos perceber a importância da criação de escolas bilíngues no
Brasil para o desenvolvimento social dos surdos e ouvintes e o quanto é importante termos
professores capacitados nessas áreas, pois esses profissionais são de fundamental
importância na vida desses sujeitos. Um processo importante para formação de
professores é o estágio, existem dois tipos: o obrigatório e não obrigatório.
O estágio obrigatório faz parte da grade curricular de todas as graduações como
complemento para a conclusão ao longo do curso, é também o momento em que os alunos
podem transformar em prática as teorias adquiridas através dos professores,
oportunizando o aluno a descobrir e manifestar suas capacidades no viés de futuro
profissional. O estágio obrigatório difere do estágio não obrigatório, que por sua vez pode
ser exercido até mesmo antes de se fazer uma graduação ou em qualquer momento de
algum curso, este não contribui como quesito para cumprimento da carga horária de
graduações, ele pode ser remunerado, enquanto o obrigatório não.
A pesquisa no estágio, como método de formação dos estagiários
futuros professores, se traduz pela mobilização de pesquisas que
permitam a ampliação e análise dos contextos onde os estágios se
realizam. Mas também e, em especial, na possibilidade de os estagiários
desenvolverem postura e habilidades de pesquisador a partir das
situações de estágio, elaborando projetos que lhes permitam ao mesmo
tempo compreender e problematizar as situações que observam.
(PIMENTA e LIMA, 2006, p.14).

De acordo com os autores citados acima o estágio é uma experiência que contribui
para tornar o aluno em um sujeito crítico e enriquecer a formação do profissional que
futuramente será agente de transformação na educação, também fazer refletir sobre o
profissional que deseja ser ou não ser, porque no estágio o aluno coloca em prática toda
teoria estudada no momento do curso, porém, usando suas estratégias e vendo de perto a
realidade que ele irá enfrentar futuramente, exercendo suas habilidades próprias e
construídas no processo de formação.
Voltando para a nossa experiência no estágio supervisionado, percebemos a
diferença que a Libras pode fazer quando se trata de inclusão, ainda que esta em grande
parte seja mais teórica do que prática, vemos o quanto é significativo o uso desta língua
na vida de todos os profissionais da educação e alunos que participam de escola onde tem
surdos, tendo como resultado a permanência destes alunos surdos na escola.
METODOLOGIA
Para alcançarmos os resultados almejados, realizamos uma pesquisa de
abordagem quantiqualitativa, utilizando métodos de observação participante que foram
registrados em diário de bordo, com o objetivo de investigar as metodologias do ensino
de Libras como primeira língua para surdos em uma sala de aula de AEE - Atendimento
Educacional Especializado, e também na sala de aula regular no ensino fundamental 1 em
uma escola pública. Para obtenção das informações coletadas, inicialmente foram feitas
observações presenciais em dois momentos em salas de aulas, no primeiro momento
visitamos a sala de AEE, que é o local onde uma aluna surda é atendida e recebe o mínimo
de ensino em LIBRAS.
No segundo momento visitamos a sala de aula regular onde a aluna surda estuda,
sabíamos que estávamos ali para observar como era utilizada as metodologias do ensino
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de Libras pelos professores observados, mas como professoras em formação, sentimos o
desejo de observar também a sala de aula regular, que é o local onde a aluna passa a maior
parte do seu tempo na escola. Queríamos sentir de perto como a aluna surda se sentia em
uma sala de aula onde todos os professores eram ouvintes e seus colegas de classe também
e o ensino era totalmente oralizado, achamos que era importante essa observação para a
nossa aprendizagem já que somos ouvintes e somos as futuras professoras de LIBRAS,
para que possamos oferecer um melhor ensino para os nossos alunos.
Para completar alguns dados, mantivemos contato por meio de entrevistas
semiabertas com a direção da escola, coordenador pedagógico, professores e pais da aluna
surda para nos fornecer algumas informações, como: a caracterização da escola, alguns
dados da aluna e professores. Amparamo-nos em alguns teóricos, como: Dorziat (2011),
Skliar (2016), Quadros (1997), Pimenta (2006), Góes (2012), que realizaram estudos de
acordo com o nosso tema de pesquisa, eles foram de fundamental importância para o
embasamento do nosso referencial teórico e para chegarmos à conclusão de nossa análise
dos dados coletados.
ANÁLISE DOS DADOS
No primeiro momento na sala de AEE, observamos que a professora tenta oferecer
a aluna surda um pouco do ensino em Libras, mas a partir de entrevistas a qual realizamos
com a mesma, ela nos afirmou que não tem qualificação específica na área, a professora
é formada no curso de pedagogia e especialista em psicopedagogia, o pouco que ela sabe
de Libras foi através de cursos básicos realizados pela internet, em que a mesma tenta
criar materiais didáticos voltados para Libras para melhor atender a aluna.
Apesar do esforço da professora, percebemos que esse ensino ainda é pouco na
vida da aluna surda, diante do que ela precisa para sua vida educacional, porque o ensino
em Libras a criança só tem na sala de AEE e ela só é atendida duas vezes na semana
durante uma hora, e esse ensino ainda é fragmentado porque a professora só sabe o básico
de Libras.
No segundo momento na sala de aula regular, observamos que a aula é totalmente
oralizada e em português com o mínimo de gestos ou sinais possíveis para que a aluna
pudesse compreender alguma coisa. A sala conta com duas professoras ouvintes, com
formação em pedagogia, 23 alunos ouvintes e apenas uma aluna surda. Isso significa que
a aula é voltada apenas para os alunos ouvintes e as professoras não utilizam metodologias
adequadas para que a aluna surda possa participar da aula. Percebemos na observação de
uma atividade realizada em sala, um momento em que a aluna surda não fez a referida
atividade corretamente, porque a professora só deu orientações oralizando, dificultando
assim o entendimento da mesma, ou seja, a aluna surda foi excluída das orientações.
Analisando esses dois momentos, podemos perceber o que Góes (2012) explica
em seus estudos sobre linguagem, surdez e educação, que
A questão está no fato de que integrar não é só “alocar” a criança na
sala de ensino regular; e o atendimento em escola especial não pode ser,
automaticamente, interpretado como segregação. A inserção na escola
regular, pelo menos tal como organizada neste momento, leva a
acentuar discrepâncias de oportunidades e, portanto, a segregar. Faz se
necessário um grande cuidado em projetos desse tipo, porque, se os
caminhos oferecidos são iguais , impede-se o alcance de metas iguais,
invertendo-se a tese de metas comuns e caminhos diferentes
(VYGOTSKY, 1993). A busca de soluções é bastante complexa.
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Conforme lembra Behares (1993c), o fundamental é que as diretrizes
de inovação atendam à condição bilíngue da pessoa surda e às
peculiaridades culturais implicadas por sua participação em
comunidades de ouvintes e de surdos. (GÓES, 2012, p. 55).

Góes (2012) nos explica que apenas "alocar" a criança na sala de aula regular e na
sala de atendimento especial, não é a mesma coisa de integrar ou incluir a criança em sala
de aula, caso isso, pode acontecer a segregação do aluno. Então podemos levantar uma
hipótese, de que isso pode estar acontecendo nessa escola, na vida da aluna surda, visto
que as professoras não têm formação em Libras, são todas ouvintes e o pouco de Libras
que a aluna surda tem contato é na sala de AEE, onde ela é atendida sozinha, apenas com
o básico de Libras que a professora conhece. Voltando para sala de aula regular a aula é
totalmente oral, pois a maioria dos alunos são ouvintes e como só tem uma aluna surda
ela fica um pouco despercebida pelas professoras, menos vista na sala de aula e sua forma
de participação é apenas copiando as atividades.
A aluna surda é filha de pai surdo que sabe um pouco de Libras e de mãe ouvinte,
só que a aluna não convive com o seu pai, ela tem mais contato com a sua mãe e a família
da mãe dela, ao qual são todos ouvintes. Aqui podemos pensar, como a aluna surda vai
aprender português assim como os seus colegas de classe, se ela ainda nem mesmo
aprendeu a sua língua natural, que é a Libras, já que ela só tem contato com a cultura
ouvinte? É o que nos explica Quadros (1997), em seus estudos e já citados aqui no nosso
referencial teórico.
Quanto ao ensino da língua portuguesa, a proposta bilíngue para surdos
concebe o seu desenvolvimento baseado em técnicas de ensino de
segundas línguas. As técnicas partem das habilidades interativas e
cognitivas já adquiridas pelas crianças surdas diante das suas
experiências naturais com a LIBRAS. Levanta-se a seguinte questão:
como uma criança surda, filha de pais ouvintes que nunca viram a
língua de sinais, não conhecem pessoas surdas e nem imaginam o que
fazer para comunicarem-se com o seu filho, vai adquirir a primeira
língua? Esse é um grande obstáculo para o desenvolvimento
psicossocial da criança surda e para o ensino eficiente da língua
portuguesa, pois a criança nem se quer nasce em um ambiente que
favoreça o desenvolvimento de sua primeira língua, no caso do Brasil,
a LIBRAS. (QUADROS, 1997, p, 29).

Sabemos que a aluna surda é filha de pai surdo, mas sua mãe é ouvinte, e ela tem
mais contato com a família ouvinte e com as pessoas da escola que são todas ouvintes
também. Então como essa criança vai aprender português, se ela nem ainda aprendeu a
Libras como sua língua natural? Quadros (1997) nos orienta que esse é um grande
obstáculo no desenvolvimento da criança surda, porque para que ela aprenda a língua
portuguesa, se faz necessário que ela tenha aprendido a sua língua natural e as pessoas
que estão convivendo com ela também precisa ter esse contato, porque assim ela poderá
transmitir o ensino como segunda língua para o surdo.
Diante da análise dos dados, podemos afirmar que para um melhor
desenvolvimento da aluna surda e dos outros surdos também, precisamos ter um ensino
bilíngue, onde surdos e ouvintes podem aprender juntos, vivenciando as duas línguas,
tanto a LIBRAS como a língua portuguesa. Assim podemos afirmar que a inclusão do
aluno surdo está sendo realizada.
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Ao pensarmos na escola investigada, percebemos é considerada uma das que tem
melhores estruturas escolares da cidade e, sua proposta é focar que a educação infantil
precisa ser trabalhada de maneira que possa garantir ao aluno uma trajetória mais segura
no ensino fundamental, assim como também o ensino fundamental possa ser a base
sustentável para o ensino médio e ingresso em futuras faculdades, permitindo que o aluno
possa viver em sintonia com o mundo moderno.
As metodologias de ensino usadas na escola dentro do AEE são mostrar imagens
e relacionar aos sinais, atividades adaptadas, jogos e vídeos na internet. Vemos que apesar
da dificuldade de ensinar a aluna surda, a professora ainda demonstra algum interesse em
buscar um pouco de Libras para a aluna, ela realiza o atendimento a aluna durante duas
vezes por semana, o que torna o acesso de Libras pouco para aluna.
Na sala de aula regular, tem duas professoras ouvintes, elas são formadas também
em Pedagogia, diferente da professora de AEE, elas não tem nenhum curso básico de
LIBRAS. Por consequência disso as aulas são todas oralizadas e apenas é utilizados
algum tipo de gesto para tentar se comunicar um pouco com a aluna surda.
A aluna surda demonstra interesse e vontade de aprender, na sala de AEE ela é
atenta e aprende com rapidez o ensino em que lhe é transmitido em Libras. O que a aluna
mais gosta de fazer na sala de atendimento especializado é assistir vídeos, já que os surdos
aprendem de forma visual, isso se mostra como um excelente recurso para o ensino de
surdos. Voltando nosso olhar para a sala de aula regular, podemos perceber que os alunos
ouvintes têm interesse de aprender Libras, através do pouco conhecimento da língua pela
aluna surda, eles são inteligentes e atentos, também e tentam se comunicar com a colega
surda por gestos, pois já entendem que a forma de sua colega surda se comunicar é
diferente da deles. Na sala de aula regular podemos perceber que a aluna surda, mesmo
sem o ensino de LIBRAS se sente muito à vontade na companhia de seus colegas,
comunicam-se um pouco através de gestos caseiros ou que criam naturalmente na hora
da comunicação.
Outro fato que observamos, que apesar do atendimento muito deficitário, a escola
tem recebido visitas de alunos bolsistas e voluntários da UFERSA, para o ensino de
Libras, especificamente na maioria das vezes na sala da aluna surda, onde eles realizam
projetos de intervenção e ensinam um pouco de Libras para os alunos e professores que
ali se fazem presentes, por isso eles já conhecem alguns sinais da LIBRAS.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o estágio é um momento de grande importância na vida de um
acadêmico, pois permite que ele reflita ainda mais sobre as práticas profissionais a qual
ele irá exercer futuramente. O trabalho aqui desenvolvido teve a função de relatar as
nossas experiências como professoras em formação, realizado no estágio supervisionado
em Libras como L1.
O estágio supervisionado, nos fez refletir ainda mais sobre o ensino de Libras
como L1, em que pudemos vivenciar de perto o que aprendemos teoricamente em sala de
aula com o nosso professor, sentimos na pele a importância de dar o direito ao surdo de
aprender em sua própria língua, pois eles têm a sua própria identidade, cultura e precisam
vivenciar isso, o professor como um bom profissional que é, precisa capacitar-se ainda
mais, está sempre se aprofundando no ensino de Libras e participar da comunidade surda,
para que ele possa viver e entender a cultura do seu aluno, para que as barreiras da
comunicação possam ser quebradas entre eles.
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Refletimos sobre a profissional que queremos ser ou não ser no futuro, vivendo a
realidade do quanto alguns surdos ainda não são valorizados e do quanto devem ser vistos
como sujeitos com direito à educação de qualidade. Atentando também ao fato de que
nunca devemos estar satisfeitos com os conhecimentos que já temos, devemos sempre
buscar novos aprendizados, principalmente se estes puderem fazer a diferença na vida do
nosso aluno, transformando esse termo “inclusão” que ainda é tão teórico em prática.
Pensar nessas especificidades diariamente e dando oportunidades de acesso aos conteúdos
de forma justa e que todos possam aprender plenamente.
Concluímos este artigo com o desejo ainda mais profundo, de que a Libras possa
ser disseminada para toda comunidade surda e outras pessoas em todo o Brasil, e que
todos os cidadãos surdos possam ser alcançados, pois se eles existem, os seus direitos
precisam ser respeitados, assim como os das pessoas ouvintes. Nós como futuras
professoras de Libras, acreditamos no potencial que os surdos têm de aprender em sua
própria língua, e isso de fato precisa ser executado nas escolas o mais rápido possível,
pois há muito tempo que os surdos vêm sendo privados do uso da sua própria língua, e
para que isso venha acontecer precisamos que as leis entrem em vigor e que as autoridades
governamentais possam ter um olhar mais atento para essa classe que são minorias na
sociedade, mas que estão presentes no nosso mundo e precisam ter os seus direitos
respeitados.
De fato essa experiência contribuiu muito para nossa formação enquanto futuras
professoras de Libras, primeiro porque podemos ver de perto a realidade no contexto de
surdos nas escolas e depois por poder refletir sobre as formandas que estamos sendo e
profissionais que seremos.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS LICENCIATURAS: e a sua importância na
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RESUMO
O estágio supervisionado nas licenciaturas tem um papel de grande importância na
formação dos futuros professores, onde os estudantes saem da teoria e partem para a
prática, e os estágios buscam mostrar aos discentes da graduação as realidades vividas
nas escolas de nível básico, incluindo o ensino fundamental e médio, é nos estágios onde
são adquiridos experiências com os próprios alunos da escola, e também com a
convivência com a gestão escolar, e passam a ter conhecimento sobre o dia a dia no
ambiente escolar durante o período de estágio, assim é uma maneira também de
estimulação, pois há uma grande vontade de querer ensinar, que passa a aumentar cada
vez mais no estagiário conforme as suas participações na escola, o contato com os alunos,
despertam os graduandos a planejarem como serão suas aulas como professor quando
estiver exercendo a função de docente, o que utilizar e o que não utilizar como métodos
de ensino, o estágio no ensino de todas as licenciaturas, é uma etapa que os discentes
devem obter o máximo de experiência possíveis, juntamente com seu
professor/orientador da escola campo, pois é a partir daí que suas expectativas vão ser
desmascaradas, e se é realmente esse seu objetivo, ensinar, pois para um educador de
ensino de qualidade é preciso coragem e muito esforço para conseguir vencer todos os
obstáculos que surgem na educação, o amor por ensinar é um dos motivos que fazem
sempre ficarmos firmes no único objetivo, ensinar, o que seria fornecer um ensino de boa
qualidade para alunos de nível básico, que são de extrema validez, pois serão seus
ensinamentos que servirão para construção de seres pensantes críticos e com altos valores,
capazes de entender o mundo que o cerca e suas relações com a sociedade e meio
ambiente. Os estagiários também têm suas vantagens, uma vez que possuem certa
oportunidade de aplicar materiais didáticos como metodologia ativa inovadora, que
nenhum outro professor dentro de determinada escola possa ter feito, e assim levam aos
alunos uma forma diferente de ensino como demonstrações de materiais didáticos
confeccionados de sua própria autoria, para ajudar na fixação do conteúdo, trazendo uma
forma mais dinâmica de aprendizado para os alunos, que torne a aula mais leve e que
deixe os alunos menos entediados, pois aulas sem material de ensino, jogos lúdicos, e
com muitas aulas repetitivas e sem interação, causa desmotivação, e o professor sempre
precisa ter meios de ensino, algo que chame a atenção dos alunos. O presente trabalho
tem como objetivo com base em análises bibliográficas, mostrar a importância e as
vantagens que o estágio supervisionado pode trazer para os discentes de licenciaturas.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Educação. Prática Docente. Ensino Básico.
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INTRODUÇÃO
Ao iniciar uma licenciatura, muitas vezes nos deparamos com a insegurança e o
receio de não conseguirmos desenvolver um bom trabalho em sala de aula. Alguns temem
não conseguir dominar a classe, outros se preocupam em não saber todo o conteúdo que
julgam necessário, uns questionam-se quanto ao método que adotarão e outros, ainda,
anseiam por ministrar aulas. Há ainda uns que se quer pensam em lecionar. (JANUARIO
2008).
O estágio supervisionado é uma das etapas fundamentais, em qualquer curso de
licenciatura, pois transforma o conhecimento teórico do aluno para a obtenção da
experiência na prática, é por meio deste que o discente em licenciatura fica de frente com
as realidades existentes no âmbito escolar, que por consequência mostra como na teoria
é bem mais fácil do que na prática, visto neste contexto de educação, pois é onde se
observa as inúmeras problemáticas que rodeiam a escola, como a falta de motivação dos
professores, a falta de materiais didáticos que ajudam na fixação dos conteúdos, a
estrutura da escola ser precária, pois muitas delas, não possuem laboratórios de ciências,
biblioteca, sala de informática, inclusive os recursos que o próprio professor pode utilizar
como ferramenta de ensino/aprendizagem, ou seja, em sua maioria o professor quando
chega em sala de aula, se depara com um livro, caneta piloto, quadro e apagador, apenas,
e eles precisam buscar técnicas de ensino, além do que é fornecido para ele, mas ainda
assim existem diversos educadores que com o passar do tempo acaba se desestimulando
e lutar contra esses empecilhos da educação, acaba se tornando algo cansativo e ineficaz,
fazendo com que fique desmotivados e aceitando as condições que lhe é proposta.
Segundo Rodrigues (2013), a profissão docente é historicamente desvalorizada no
Brasil: escolas sem condições salutares de abrigar alunos e profissionais da educação;
baixos salários; amplas jornadas de trabalho; mau preparo docente etc. São vários os
fatores que fazem os cursos de licenciatura serem esvaziados ou terem uma grande
evasão.
O interesse em ser educador atualmente vendo sendo um problema, ser professor
é muito difícil e com isso, mostra que a quantidade de pessoas que realmente querem
cursar a licenciatura é uma porcentagem muito pequena, em relação aos outros cursos que
facilitam a entrada no mercado de trabalho, e o salário ser bem melhor do que ser docente.
Com base nisso é fundamental os incentivos na educação para que pessoas sejam
sensibilizadas a fazer parte deste grupo que lutam para a formação do ser pensante e
principalmente crítico, para que possa socializar durante sua vida pessoal e acadêmica.
O Estágio Curricular Supervisionado, indispensável na formação de docentes nos
cursos de licenciatura é um processo de aprendizagem necessário a um profissional que
deseja realmente estar preparado para enfrentar os desafios de uma carreira e deve
acontecer durante todo o curso de formação acadêmica, no qual os estudantes são
incentivados a conhecerem espaços educativos entrando em contato com a realidade
sociocultural da população e da instituição. (MOLINARI, 2013)
A contribuição que o estágio curricular proporciona ao discente em formação, é
importante pois é onde é conseguido alcançar a prática, como realmente funciona em sala
de aula, também levar em consideração que toda prática independente de qual seja, tem
mais eficácia de ser compreendido com mais facilidade, pois é difícil de esquecer, em
relação a teoria, a probabilidade de ser perdidas as informações passadas através dos
conteúdos na formação de professores é mais alta.
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Por isso, devemos estar dispostos para buscar a educação para dentro de nós e
poder transferir todos os conhecimentos quanto professores, para novas gerações, e
ficarmos felizes com os resultados mesmo que seja difícil pois segundo Cury (2003, p.55)
“educar é acreditar na vida, mesmo que derramemos lágrimas. Educar é ter esperança no
futuro, mesmo que os jovens nós decepcionam no presente. Educar é semear com
sabedoria e colher com paciência. Educar é ser um garimpeiro que procura os tesouros do
coração”.
JUSTIFICATIVA
Diante todo o desenvolvimento nos cursos de licenciatura, tendo as fases do
estágio supervisionado como componente curricular na formação de professores a parte
mais importante na construção do docente, faz se necessário todos os incentivos através
de trabalhos acadêmicos, com isso o trabalho se justifica a fim de reforçar a questão da
importância do estágio, juntamente com os desafios que os acompanham e como fazer
para quebrar todas essas barreiras existentes na educação e no aprendizado dos alunos,
contribuindo assim para que essa questão cresça no meio acadêmico como incentivo aos
discentes que irão se formar como educadores.
OBJETIVO GERAL
De acordo com as problemáticas e os desafios que são encontramos na educação
atualmente, o objetivo geral deste trabalho é demonstrar a importância da prática docente
no âmbito escolar, fase excepcional na qual todos os estudantes de licenciatura deve
presenciar, pois é nessa etapa que é possível ver as diversas realidades das escolas e todo
o conjunto que se faz relação, envolvendo o comportamento dos alunos, a violência entre
eles, a comunicação e a relação com a comunidade escolar, a falta de recursos para
melhorar a estrutura da escola, inclusive até a falta de incentivo e força de vontade de
vários professores que se sentem esgotados e desmotivados em meio a crise educacional.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nos últimos anos a formação inicial de professores tem sido foco de estudo de
diferentes pesquisas, as quais abriram espaço para algumas discussões e considerações a
respeito da finalidade do estágio enquanto componente de formação, bem como de sua
estruturação no currículo dos cursos. (CASTRO, 2012).
Para Pimenta; Gonçalves (1992), o estágio pode ser compreendido como um
espaço de formação que possibilita ao acadêmico uma aproximação à realidade em que
será desenvolvida a sua futura prática profissional, permitindo que o mesmo possa refletir
as questões ali percebidas sob a luz das teorias.
Os estágios supervisionados possuem variações, onde existem os obrigatórios que
são estabelecidos dentro da grade curricular do curso de licenciatura, e os não obrigatórios
onde é possível participar de programas educacionais a fim de obter ainda mais
conhecimentos sobre a prática docente, segundo Pimenta e Lima (2004), compete aos
cursos de formação possibilitar aos futuros professores a compreensão da complexidade
das práticas e ações praticadas pelos profissionais, como alternativa no preparo para a
inserção profissional.
Além disso os próprios professores do curso de licenciatura deve trabalhar bem
com os discentes a respeito da suas vivências e experiências adquiridas em sua formação,
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para assim passar segurança aos alunos sobre a possibilidade deles terem que enfrentar
quando estiverem de frente com as escolas e suas realidades.
A teoria aprendida na graduação é uma ferramenta importante na vida do
estudante para a execução da prática. Assim, o Estágio Curricular Supervisionado adquire
um papel fundamental no processo de aprendizagem da docência, pois, o mesmo
caracteriza-se como a
prática baseada na teoria (FRAGA, 2011).
A educação deve conter a integração com o outro, não apenas professor com
professor, mas também professor e estagiário. Compartilhar a maneira como trabalha, a
forma como encaminha o trabalho, são sugestões que somam à bagagem que o acadêmico
está formando para que possa desempenhar sua tarefa com mais segurança. (MOLINARI,
2013).
O letramento científico também é valioso na questão de avaliação da relação entre
professor/aluno, pois na graduação é constante o uso de linguagens difíceis de entender e
os discentes acabam se acostumando, tornando as palavras ditas facilmente e isso deve
levar em consideração na hora de dar aulas para alunos de ensino fundamental e médio
que quase sempre não compreendem o significado dessas palavras com termos mais
científicos, o que se torna dificultoso para eles, uma vez que existem alunos que sentem
vergonha, que se sentem retraídos de expressar e perguntar o significado de tal palavra,
pois sabemos que irão existir alunos que dirão que estão entendendo tudo, ou seja, o
conteúdo que está sendo ministrado, quando na verdade não estão compreendendo nada,
por isso a importância de mudar o tipo de linguagem na hora da prática do estágio
supervisionado é fundamental também para se iniciar a rotina, ou seja, um papel que será
desenvolvido pelo docente na sua prática de professor formado. Porém o letramento
científico pode ser utilizado de maneira adequada, fornecendo aos alunos seus
significados, pois além de fazer ter a compreensão o professor deve ter a capacidade de
aplicar esses conceitos e pensar sob uma perspectiva científica junto com seus alunos a
fim
que
eles
comecem
a
ser
estimulados
no
meio
científico.
Segundo Ayala (1996), o letramento científico, entendido como um trabalho
diário de conhecimento da ciência, é tão necessário quanto a leitura e a escrita
(letramento, no sentido geralmente entendido) para um modo de vida satisfatório no
mundo moderno. Eu desejo sustentar que o letramento científico é necessário para que
haja uma força de trabalho competente, para o bem-estar econômico e saudável do tecido
social e de cada pessoa, e para o exercício da democracia participativa.
Além disso, no letramento científico, alguns desses objetos de pesquisa focalizam
sua atenção na aprendizagem básica de crianças e jovens, outros focalizam no texto ou
textos, unidade de ensino elegida pelas diretrizes oficiais atuais. (SILVA, 2012).
É amplamente reconhecida a importância de se ter algum conhecimento de fatos
básicos científicos, conceitos e vocabulários, particularmente no mundo atual altamente
habilitado por tecnologias decorrentes de desenvolvimento científico. Aqueles que
possuem tal conhecimento são mais capazes, não somente de acompanhar as notícias
sobre ciências, mas principalmente de participar no discurso público sobre questões
relacionadas à ciência. (GOMES, 2015).
No sentido de compreender o estágio como via fundamental na formação do
professor, é essencial considerar que o mesmo possibilita a relação teoria-prática,
conhecimentos do campo de trabalho, conhecimentos pedagógicos, administrativos,
como também conhecimentos da organização do ambiente escolar, entre outros fatores.
Dessa forma, o objetivo central do estágio é a aproximação da realidade escolar, para que
o aluno possa perceber os desafios que a carreira lhe oferecerá, refletindo sobre a
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profissão que exercerá, integrando - o saber fazer – obtendo (in)formações e trocas de
experiências.
(BORSSOI,
2008).
O estar em sala de aula exigirá o planejar, executar as ações, refletir e avaliar sua
prática, e esta dinâmica do aprender a ser professor, não é uma tarefa simples, pois a
prática nos leva a uma aprendizagem contínua, no sentido de sempre buscar a melhorar
nossa atuação enquanto educadores. (FRAGA, 2011).
Porém, ainda existem discentes de licenciatura que vê o estágio supervisionado
como algo difícil de ser realizado, segundo BORSSOI (2008), percebe-se que os
acadêmicos ficam angustiados, mais com os estágios supervisionados, do que com as
atividades práticas desenvolvidas durante curso. Ou seja, reportando-se ao
comportamento dos alunos na realização do estágio supervisionado, nota-se uma
preocupação, além da reflexão sobre a importância do mesmo na formação docente. Vêse que muitos acadêmicos desenvolvem as atividades do estágio supervisionado com uma
facilidade extrema, sem precipitações. Já, outros encaram-no como “algo de outro
mundo”,
“desconhecido”.
Por isso, a experiência obtida no Estágio é importante para o aluno pensar sobre
como agiu e como agirá no ambiente escolar, após essa reflexão vai perceber se precisa
modificar algo em sua prática como professor. (FRAGA, 2011).
As novas exigências que recaem sobre a figura do professor demonstram o quanto
a esfera da profissão docente é ampliada, de modo que uma formação profissional
qualificada se torna cada vez mais exigida, visto que a formação de professores é
considerada peça fundamental para a melhoria do sistema de ensino. Esta formação
precisa ser considerada a partir do curso de graduação e das oportunidades de
aprendizagem que os acadêmicos possuem ao longo deste, uma vez que a formação inicial
fornece as bases para a construção de um conhecimento pedagógico especializado
(MIZUKAMI;
REALI,
2002).
Os estágios se caracterizam como etapa obrigatória na formação de todo professor,
sendo elementos desafiadores da prática pedagógica e das concepções dos futuros
educadores durante a formação inicial. Estes têm como objetivo a realização da prática
de ensino estabelecendo a relação teoria e prática como efetivação do processo de ensino
aprendizagem. Por isso, os estágios são momentos privilegiados de aprendizagem da
docência, uma vez que permitem uma inserção mais efetiva do acadêmico no ambiente
escolar, onde encontrará situações reais relacionados ao processo de ensinoaprendizagem, a organização escolar e as políticas públicas que viabilizem o ensino.
(CASTRO 2012).
Portanto, com base em diferentes autores é esclarecido a importância do estágio
supervisionado, a fim de formar um docente mais capacitado para a sua prática como
educador.
METODOLOGIA
A metodologia determinada para este trabalho foi referente a diversas análises
bibliográficas, como artigos, visto que a importância do estágio supervisionado é uma das
fases fundamentais para a conclusão do curso de licenciatura, pois é preciso ter a prática
como processo de finalização de conhecimentos teóricos visto em sala de aula da
graduação.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Os resultados alcançados neste trabalho foram de grandes conhecimentos, pois foi
possível analisar outras variantes e favorecer ainda mais o incentivo a uma boa prática de
estágio supervisionado, para que os discentes possam desfrutar de todas as oportunidades
que tiverem, colaborando para sua formação docente, quando o discente de licenciatura
não se empenha para fazer suas atividades no estágio, dificulta a sua formação e mostra
que ele já começou desmotivado, e esse é um problema, pois já começou mal, é
importante ter aquela postura de empolgação do início, mesmo que ao longo da jornada
de educador seja difícil e acabe se tornando cansativo e desmotivante, e quando isso
acontecer é preciso não deixar se abalar pelos obstáculos que surgirem, é importante a
busca de incentivo e motivação.
Os materiais didáticos por sua vez é uma das metodologias ativas, que favorecem
o ensino e principalmente na fixação e aprendizado dos alunos, e até mesmo quando o
educador leva pra sala de aula algum modelo, eles ficam maravilhados e isso prende a
atenção deles, deixando-os muito motivados a prestarem atenção nas aulas e é uma troca
de animação, pois o educador também se sente empolgado com a empolgação dos alunos
e isso também é uma forma de incentivo e motivação para o docente, saber que os alunos
estão gostando das aulas, ou seja, não está sendo aquela aula chata e monótona, mas sim
de
interação
mútua.
A interação do estagiário com os alunos também reflete na sua formação, pois a
cada contato eles têm a chance de se aperfeiçoar cada vez mais, acabando muitas vezes
com a timidez, um dos motivos mais complicados de conseguir superar, e irá chegar um
momento que simplesmente irá tudo fluir naturalmente e as oportunidades de falar em
público não mais serão um problema.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, é certo que o estágio supervisionado como componente curricular, é uma
das partes mais esperadas de todo o discente de licenciatura, pois é lá que são observadas
na prática tudo o que se foi aprendido com os docentes na graduação, as dificuldades
encontradas, a luta diária pela educação de qualidade, o âmbito escolar, e a própria gestão
democrática
da
escola.
É fundamental a participação dos estagiários com todas as disposições e
empolgações possíveis, pois serão eles os próximos futuros professores e o aluno do
ensino básico precisa dessa força de vontade para crescer na vida pessoal e acadêmica. A
importância dessas práticas torna a mente do licenciando mais abrangente e aumenta
ainda mais o amor e a estimulação pela educação, em direção a uma educação básica de
qualidade e acreditando cada dia em um país melhor.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO NO CURSO DE PEDAGOGIA:
a importância do acompanhamento do professor formador no campo do estágio
Lorena Gadelha de Freitas Brito47
Regina Lúcia Alves Costa48

RESUMO
A formação do professor, resultado das atividades de estudos teórico-práticos, tem nas
suas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia –
Licenciatura (2006; 2015), a obrigatoriedade das práticas de ensino, estruturadas em
modelo de disciplinas de Estágios Supervisionados obrigatórios. Esta experiência deve
potencializar ao estudante um olhar reflexivo frente às práticas pedagógicas no contexto
escolar. Neste sentido, o presente trabalho tem o objetivo de refletir sobre a importância
da atividade de acompanhamento das professoras formadoras no campo do estágio,
realizado no curso de Pedagogia – Licenciatura, em uma turma do 5º período do Instituto
de Educação Superior Presidente Kennedy (IFESP), para a formação de professores.
Embora o curso tenha outras funções profissionais, neste estágio o objetivo específico foi
direcionado ao ensino. Assim, o Estágio Supervisionado I – Educação Infantil tem a
finalidade de mobilizar os conhecimentos adquiridos pelos os estudantes em atividades
de ensino como elo entre teoria-prática e promover reflexões acerca da prática dos
docentes das escolas parceiras. O campo educativo foi um meio para a implementação
metodológica e como estratégia de pesquisa utilizou-se da observação durante o
acompanhamento dos estudantes. Para tanto, inicialmente, estabeleceu-se previamente
como categoria de análise à prática pedagógica desses estudantes considerando as
orientações organizadas na sala de aula para o Estágio. Para fundamentar os estudos,
teóricos como: Libâneo (1998); Fazenda (2018); Kenski (2018); Pimenta (2013) entre
outros foram essenciais para a reflexão sobre a atividade docente. No contexto das
atividades realizadas, as observações registradas pelas professoras formadoras, durante a
etapa de acompanhamento nas escolas parceiras permitiram um novo olhar e, assim,
foram estabelecidas novas categorias de análise: a infraestrutura da escola, a proposta
pedagógica e os planejamentos das estudantes como elementos determinantes para o
processo de ensino-aprendizagem. Os resultados revelaram, a importância no
acompanhamento do professor (a) formador (a) às escolas durante as atividades do
estágio, pois é neste momento que as etapas de observação e inserção expressas no
planejamento são consolidadas no campo de estágio como meio para a reflexão de teorias
e práticas em diferentes campos de atuação do pedagogo.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Formação de professores. Teoria-prática
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O Estágio Supervisionado está vinculado ao processo de formação e tem
comprovado ser um instrumento de grande valia para um ensino de qualidade,
propiciando ao discente um contato sistematizado com o contexto da sala de aula, fazendo
uma relação da teoria e da prática no processo de ensino- aprendizagem. Dessa forma
sabe-se que o propósito do Estágio Supervisionado de forma geral é aproximar os
discentes da realidade educacional.
De acordo com Buriolla (1999, p 10) apud Pimenta e Lima:
O estágio é o locus onde a identidade profissional é gerada, construída e referida;
volta-se para o desenvolvendo da ação vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve ser
planejado gradativa e sistematicamente com essa finalidade. (PIMENTA; LIMA, 2013,
p. 62).
Os espaços destinados ao Estágio são um campo facilitador no processo de ensinoaprendizagem para o estudante, considerando a criança como um ser livre, com diferentes
habilidades e grandes potenciais de aprendizagens.
Dessa forma, o Estágio Supervisionado: Educação Infantil tem como objetivos
conhecer as especificidades do trabalho pedagógico na Educação Infantil, observar,
participar e planejar ações a serem desenvolvidas com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses,
articular teoria e prática durante todo o período de estágio em instituições de Educação
Infantil, refletir sobre a prática pedagógica observada, podendo gerar problematizações
que se constituem em instrumentos de iniciação à pesquisa e ao ensino e propor e executar
propostas de intervenção relacionadas ao processo de aprendizagem na Educação Infantil.
A Educação Infantil constitui um segmento importante no processo educativo,
reconhecida como primeira etapa da educação Básica, na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei 9394/96 – art. 29), ela adquire uma função transcendental como
o primeiro e decisivo passo para a efetivação de uma educação. (BRASIL, 2013).
Assim, a importância do estágio Supervisionado: Educação Infantil para a
formação do Acadêmico de Licenciatura em Pedagogia se dá pelo fato de vivenciar um
ambiente de sala de aula até então desconhecido no sentido de perceber o nível da
Educação Infantil e relacionar a teoria e a prática de forma a contribuir com o processo
de ensino e aprendizagem das crianças.
O Estágio assim foi baseado na observação participativa durante a inserção no
contexto escolar e na Regência.
O CONTEXTO DO ESTÁGIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: teorias e leis que
amparam essa etapa da educação
O percurso metodológico utilizado para este trabalho foi a observação participante
direcionados também as leituras de textos acadêmicos, direcionados a prática pedagógica,
bem como a importância do estágio na formação docente desses futuros professores, no
sentido de favorecer direcionamentos pedagógicos que norteiam o âmbito da Educação
Infantil.
Assim, este trabalho tem o objetivo de refletir sobre a importância da atividade de
acompanhamento das professoras formadoras no campo do estágio, realizado no Curso
de Pedagogia – Licenciatura em uma turma do 5º período do Instituto de Educação
Superior Presidente Kennedy (IFESP), destinado a formação de professores. Embora o
curso tenha outras funções profissionais, neste estágio o objetivo específico foi
direcionado ao ensino.
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O IFESP é uma Instituição de formação de professores e tem a missão de formar
professores de qualidade da rede pública do Estado do Rio Grande do Norte.
A definição de criança nos marcos legais da educação brasileira, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação - LDB nº 9394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Básica, DCNEB (2013), às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Infantil - RCNEI (2013), bem como, Declaração Universal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei 8.069/90) regulamentam e esclarecem sobre a educação infantil como
direito constitucional. para todas as crianças independentemente de seu grupo social o
qual está inserido.
Essa vinculação institucional diferenciada refletia uma fragmentação
nas concepções sobre educação das crianças em espaços coletivos,
compreendendo o cuidar como atividade meramente ligada ao corpo e
destinada às crianças mais pobres, e o educar como experiência de
promoção intelectual reservada aos filhos dos grupos socialmente
privilegiados. Para além dessa especificidade, predominou ainda, por
muito tempo, uma política caracterizada pela ausência de investimento
público e pela não profissionalização da área (BRASIL, 2009).

Ao compreender os espaços como um direito, novos paradigmas são estabelecidos
e outro superados, como a visão que caracterizava as atividades das creches e pré-escola
para a classe menos favorecida, como uma atividade voltada ao cuidar e o brincar, sem a
preocupação com a ação de educar.
Neste sentido, entende-se que a educação para esta etapa de ensino dá-se em
âmbito formal e informal, no contexto da sala de aula, os professores trabalham na
perspectiva de desenvolver na criança suas capacidades físicas, cognitivas, estéticas,
expressivas e emocionais como meio de integração social.
Portanto, no âmbito das atividades do Estágio Supervisionado na Educação
Infantil, pensar sobre o espaço escolar e as particularidades desses sujeitos, são pontos
fundamentais para a estruturação das atividades que envolvem o planejamento da rotina,
observando, caso necessite, de ajustes e adequação junto às crianças.
Assim, o diálogo estabelecido entre a observação dos estagiários, nesta etapa do
estágio e as observações registradas pelos professores formadores, possibilitaram a
reflexão sobre o que de fato é considerado na etapa de imersão e observação no campo
do estágio.
A leitura e discussão em sala de aula dos Diários de Bordos, apresentam
fragilidades quanto às práticas educativas registradas pelos estagiários e evidenciam a
preocupação no registro burocrático sem detalhamento do fenômeno observado. O quadro
que segue, traz recortes dos textos coletados durante a análise dos dados que nortearam a
elaboração da proposta da intervenção docente.
Quadro 1 - O Estágio Supervisionado na Educação Infantil: o que observar?
Campo de
Estágio

Estagiário 01

O que foi registrado nos diários
de bordos quanto ao trabalho
pedagógico no campo de estágio
As

atividades

da

O que foi observado pelos
professores
formadores
durante o acompanhamento
do Estágio Supervisionado

coordenação Na escola - campo do estágio,
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pedagógica acontecem de forma a atividade da coordenação
pontual e descontextualizadas
pedagógica
limita-se
ao
controle do plano de aula e ao
cumprimento do horário.
Estagiário 02

O olhar pedagógico da coordenação A coordenação informou que o
não é considerado na tomada de professor planeja sozinho, ou
decisão.
seja, traz seu plano de aula
pronto, ou faz cópia das
atividades
de
outros
professores.

Estagiário 02

As
atividades
do
Estágio
Supervisionado é visto na escola
como uma ação obrigatória. Não
reconhece as possibilidades de
contribuições para a melhoria do
trabalho no espaço escolar.

Não há preocupação com as
atividades realizadas pelos
estagiários, muitos ficam sem
a presença do professor titular
que prefere ficar em outro
espaço, principalmente na fase
da docência.

Estagiário 01

As rotinas desenvolvidas pelos
professores na escola (campo de
estágio)
são
meramente
burocrática. Não Há reflexão sobre
a prática. A orientação é seguir o
modelo do professor para não
atrapalhar a dinâmica da sala de
aula.

Os estagiários realizam as
atividades
seguindo
as
orientações dos professores quanto às atividades do
brincar, cuidar e educar são
descontextualizadas. Não se
observa uma intencionalidade.
Apenas segue a rotina.

Estagiário 02

As atividades realizadas pelo
estagiário são imitações das
atividades
realizadas
pelos
professores
das
turmas
professores titulares das salas de
aulas. Seguem a rotina estabelecida.
Dia da atividade de brincar de faz
de conta, por exemplo.

Ao observar as atividades
realizadas pelos estagiários,
evidenciou-se a reprodução de
temas sem a preocupação com
a série e/ou idade da criança.
Os espaços físicos favorecem
boas
práticas,
mas
as
atividades são prioritariamente
realizadas em sala de aula.

Estagiário 01

O espaço para o ensinoaprendizagem - pequeno e quente
para o número de crianças, não
possibilita o movimento e a
autonomia da criança nas atividades
voltadas ao cuidar e brincar.

O espaço definido para o
cuidar não apresenta a mínima
estrutura, por exemplo, para as
atividades de descanso. Em
sala de aula, as carteiras são
próximas e não permite a
circulação do professor nem
tão pouco dos alunos.

Fonte: Dados coletados pelas autoras - 2017
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O quadro 1- O Estágio Supervisionado na Educação Infantil: o que observar? foi
elaborado a partir das informações coletadas nos diários de bordos de estagiários em
contextos diferentes. Uma experiência - Estágio 1, realizada numa escola particular e a
experiência 2 - numa instituição pública. As duas experiências evidenciaram a relevância
do acompanhamento do professor formador, responsável pela disciplina de estágio. Ao
comparar os registros dos estagiários e as observações realizadas pelas professoras,
percebe-se que o registro dos estagiários, limita-se a descrever o fato, sem a necessidade
de compreender o fenômeno. Este processo para Bizzo (2018, p.71) se reflete no modelo
construído ao longo da formação e a metodologia é vista como uma grande redentora das
práticas escolares.
Imagem 1 - espaço interno de aprendizagem

Fonte: Acervo das autoras, 2017
A imagem 1 mostra algumas adequações para o acesso de crianças com
dificuldades de locomoção, porém também se observa baixa iluminação, bem como,
algumas situações que compromete a segurança para a circulação mais autônoma das
crianças. Piso irregular, com cerâmicas soltas.
Embora observe-se esses pontos de atenção no ambiente interno da instituição de
atuação do estagiário 2, na instituição particular (campo escolhido pelo estagiário 1)
limita-se a um casa pequena com espaços reduzidos sem a mínima condição de realização
das atividades que envolvem o cuidar, brincar e educar.
Podemos compreender de acordo com Zabalza que: “ O espaço acaba tornando-se uma
condição básica para poder levar adiante muitos dos outros aspectos-chaves”.
(ZABALZA, 1998. p.50). Nas instituições observadas a necessidade de um ambiente
amplo e constituído de materiais pedagógicos para evitar o improviso que, embora
funcione pontualmente, não atende a necessidades educativas mais completas e
complexas.
Podemos compreender de acordo com Zabalza que: “O espaço acaba tornando-se
uma condição básica para poder levar adiante muitos dos outros aspectos-chaves”.
(ZABALZA, 1998. p.50). Nas instituições observadas a necessidade de um ambiente
amplo e constituído de materiais pedagógicos para evitar o improviso que, embora
funcione pontualmente, não atende a necessidades educativas mais completas e
complexas.
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Imagem 2 - Espaço externos de aprendizagem

Fonte: Acervo das autoras, 2017
A quadra aberta para esportes e brincadeira, imagem 2 atende as expectativas
quanto às atividades motoras, o espaço organizado para o jogo de amarelinha favorece
ao professor trabalhar regras, desafios e contagem de números. Nesta brincadeira é
possível explorar a lateralidade e equilíbrio. No relatório do estagiário nenhuma atividade
foi registrada com estas finalidades.
Imagem3 - Espaço externos de aprendizagem

Fonte: Acervo das autoras, 2017
Durante a socialização da experiência do estágio, questionamos sobre as
atividades que envolviam a sensibilidade, o tato. Ainda reforçamos como os professores
compreendiam as atividades no parque da escola, para muitos a reclamação priorizava o
depoimento, “eles se sujam, ficam transpirando, cheios de areias e os pais reclamam
quando vão buscar justificando que seus filhos são alérgicos, por esse motivo evitamos
utilizar o espaço do parque.” Estagiário 2.
Refletindo sobre as imagens 1, 2 e 3, os espaços foram fotografados apenas como
parte da análise da estrutura física. O olhar foi apresentar uma estrutura física ampla, com
espaços para atividades diversificadas, esses espaços são pouco explorados, mesmo
considerando a tríade que fundamenta a educação infantil - brincar, cuidar e educar.
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No relatório do estagiário 2, as atividades cotidianas são relatadas como rotinas
meramente burocráticas e estão expressas no quadro 1 quando afirma a continuidade das
atividades de rotina, na etapa de intervenção, ou seja, exercício da docência. Quando
questionado sobre as atividades planejadas nos espaços externos, visto que, percebemos
a potencialidade desses espaços, o depoimento do estagiário evidencia a ausência de
intencionalidade nestes espaços. As brincadeiras das crianças são apenas observadas pela
professora mas não há uma proposta que justifique por exemplo, o participar dos desafios
no parque da escola.
Na Escola escolhida pelo estagiário 1- não foi fotografada pois a estrutura física
Essas reflexões
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados revelaram, a importância no acompanhamento do professor (a)
formador (a) nas escolas durante as atividades do estágio, pois é neste momento que as
etapas de observação e inserção expressas no planejamento são consolidadas no campo
de estágio como meio para a reflexão de teorias e práticas no momento da regência.
É importante desenvolver nos alunos, futuros professores, habilidades para o
conhecimento e análise das escolas O estágio, assim realizado, permite que se traga
contribuição de pesquisas e o desenvolvimento das habilidades de pesquisar (PIMENTA;
LIMA, 2005/2006, p. 20).
Dessa forma, este trabalho vem reforçar o entendimento de que os Estágio
supervisionado da Educação Infantil é um momento para infinitas aprendizagens e sua
construção em espaço adequado gera momentos de reflexões e aprendizagens tanto para
os futuros professores quanto para o professor como mediador do conhecimento.
A partir dessas reflexões, reforça o entendimento da importância e necessidade
também de um espaço reservado para atividades lúdicas da escola na Educação Infantil,
no sentido de avaliar a criança, de acordo com o seu desenvolvimento através de
observação, socialização, iniciativa, linguagem e suas diversas potencialidades,
considerando assim, que são necessários espaços propícios para as atividades lúdicas no
sentido de favorecer o pleno desenvolvimento da criança, seja no espaço escolar, seja no
seio familiar.
Assim o Estágio Supervisionado na Educação Infantil se consolida de certa forma
como uma excelente oportunidade na relação teoria e prática, no ambiente escolar, de
convivência entre os alunos e de aprendizagens.
Esta experiência do estágio nos fez refletir sobre a formação dos futuros
professores e também sobre a atuação direta das professoras formadoras em todas as
etapas do estágio, em que podemos indagar sobre algumas questões: tais como: Que tipo
de professores estamos formando? De que forma podemos melhorar essa formação?
Como esses espaços de aprendizagens influenciaram no processo de ensino e
aprendizagem dos futuros professores? Essas indagações foram possíveis devido a
excelente experiência do Estágio da Educação Infantil, refletindo assim sobre a
importância do estágio na formação de professores com todas as suas especificidades
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: um olhar a
partir do estágio supervisionado
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RESUMO
O Estágio Supervisionado é compreendido como espaço-tempo essencial na formação de
docentes, favorecendo a compreensão sobre a relação teoria e prática. Este trabalho é um
recorte de uma pesquisa mais ampla, intitulada Formação Inicial de Professores de
Biologia: uma análise a partir do Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Médio,
que tem como objetivo investigar as contribuições e os desafios do Estágio Curricular
Supervisionado para a formação inicial de Professores de Biologia. A pesquisa de
abordagem qualitativa utilizou como estratégia de aproximação com a realidade a
realização de entrevistas com catorze estudantes do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB), que estão realizando estágio em Escolas de Ensino Médio, no Maciço de
Baturité-CE. Os resultados revelam que os estudantes compreendem o Estágio
Supervisionado como elemento importante para o encontro com o curso de licenciatura e
com o desejo de exercício profissional da docência, contribuindo de forma significativa
ao processo de formação do futuro professor, requerendo boa articulação entre a
instituição de ensino superior e as escolas de educação básica, proporcionando um espaço
privilegiado para a problematização do ensino e da aprendizagem, buscando novas
possibilidades para os desafios que cotidianamente se apresentam na escola. Sendo assim,
o Estágio Supervisionado não é apenas um componente curricular com obrigatoriedade
de cumprimento ao longo do curso de licenciatura, mas favorece aos licenciandos/futuros
professores, por meio da inserção no seu espaço de atuação profissional, a construção de
saberes docentes que ao serem associados aos conhecimentos teóricos rompem o
distanciamento entre teoria e prática. A formação docente requer uma postura crítica e
não se resume somente ao ato de lecionar, permitindo aos licenciandos conhecer, na
perspectiva de futuro professor, as combinações que se escondem e se revelam no cenário
da educação e nos personagens que compõem o espaço escolar.
Palavras-chave: Formação de Professores. Ciências Biológicas. Estágio Supervisionado.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa mais ampla, intitulada
Formação Inicial de Professores de Biologia: uma análise a partir do Estágio Curricular
Supervisionado no Ensino Médio, que tem como objetivo investigar as contribuições e os
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desafios do Estágio Curricular Supervisionado para a formação inicial de Professores de
Biologia.
O Estágio Supervisionado é parte integrante e obrigatória da formação do futuro
professor, considerando a escola e seu campo de atuação como objeto de análise, reflexão
e investigação, oportunizando um olhar mais crítico aos docentes em formação e uma
maior apropriação do contexto em que desenvolvem suas atividades profissionais
(PIMENTA; LIMA, 2017). Sendo assim, os licenciados podem perceber que o Estágio
Supervisionado ultrapassa uma disciplina obrigatória, pois favorece o encontro teoria e
prática, universidade e escola.
Considerando a importância da disciplina de estágio supervisionado na formação
inicial do professor de biologia, o presente trabalho objetiva investigar as contribuições e
os desafios do Estágio Curricular Supervisionado para a formação inicial de Professores
de Biologia, uma vez que, para Pimenta e Lima (2017), o estágio como reflexão da práxis
oportuniza aos licenciados que ainda não exercem a docência aprender com os que já
atuam na educação, problematizando e refletindo sobre as experiências vivenciadas na
escola, permitindo, desta forma, a articulação teoria e prática.
A formação inicial de professores deve oportunizar a base do conhecimento
pedagógico, proporcionando uma interligação real com as situações educativas,
analisando-as, renovando-as e equilibrando teoria e prática (IMBERNÓN, 2011).
Partindo desse pressuposto, o Estágio Supervisionado, portanto, integra a formação do
futuro docente, tomando a escola e seu campo de atuação como objeto de análise, reflexão
e investigação, oportunizando um olhar mais crítico aos futuros professores e uma maior
apropriação da realidade em que atuarão (PIMENTA; LIMA, 2017).
Em virtude de sua complexidade, a pesquisa é de abordagem qualitativa,
valorizando “a subjetividade dos pesquisadores e dos sujeitos; combina várias técnicas de
coleta e de análise de dados, está aberta ao mundo da experiência, a cultura e ao vivido;
valoriza a exploração indutiva e elabora um conhecimento holístico da realidade”
(ANADÓN, 2005, p. 20). Partindo dessa premissa, tomou como o Estágio Supervisionado
por meio da integração entre escolas de Ensino Médio e estudantes da licenciatura em
Ciências Biológicas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira (UNILAB).
A investigação utilizou como estratégia de aproximação com a realidade a
realização de entrevistas com catorze estudantes do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas da UNILAB, que estão realizando estágio em Escolas de Ensino Médio, no
Maciço de Baturité-CE. As entrevistas são consideradas como o “encontro de duas
pessoas, afim de que uma delas obtenha informações a respeito de um determinado
assunto, mediante uma conversação de natureza profissional” (LAKATOS; MARCONI,
1991, p. 195).
Compreendemos que o Estágio Supervisionado como atividade investigativa
possibilita aos envolvidos a compreensão dos limites e possibilidades das práticas de
ensino como questões de pesquisa a serem problematizadas no diálogo entre os sujeitos
envolvidos e os conhecimentos teóricos já produzidos. Desta feita, tem-se a aproximação
entre os conhecimentos estudados no âmbito da licenciatura, que servem de suporte para
a problematização das diversas experiências vivenciadas pelos estagiários nas escolas de
Ensino Médio no Maciço de Baturité-CE.
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS DA UNILAB
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O Estágio Supervisionado geralmente acontece a partir da segunda metade do
curso de licenciatura e deve proporcionar aos estudantes/futuros professores uma vivência
com o ambiente escolar, ou seja, favorecer ao estudante/estagiário espaços-tempos de
aproximação com a realidade educacional, acompanhados pela compreensão do todo
fazer pedagógico, tendo como característica a capacidade de intervir na própria prática
pedagógica, oportunizando a inserção e socialização profissional.
O Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da
UNILAB perfaz um total de 405h/a e encontra-se dividido em quatro disciplinas, quais
sejam: i) Estágio Supervisionado I (90 h); ii) Estágio Supervisionado II (90 h); iii) Estágio
Supervisionado III (105 h); iv) Estágio Supervisionado IV (120 h). Os estágios I e II são
focados no Ensino Fundamental e os estágios III e IV são focados no Ensino Médio
(UNILAB, 2016a).
O Estágio Supervisionado no âmbito da UNILAB é regulamentado pela
Resolução N° 15/2016/CONSUNI, de 22 de julho de 2016, que em seu Art. 4º, o
considera como “atividade acadêmica de inserção dos discentes da graduação em
ambientes de trabalho relativos à sua área de formação, para o exercício de atividades
profissionais fundamentadas em uma prática reflexiva e em consonância com a missão
da UNILAB” (UNILAB, 2016b, p. 4).
Com efeito, o Estágio Supervisionado na UNILAB deve primar pela capacidade
de refletir, analisar e ressignificar a ação pedagógica, isto é, que seja capaz de construir e
reconstruir a práxis docente pelo viés da autonomia e da reflexão em uma perspectiva
crítica e comprometida com a emancipação humana.
Na composição das ementas de Estágio Supervisionado, o coletivo de docentes
que compõe as disciplinas pedagógicas do ICEN assumiu o compromisso com a
interculturalidade e a integração internacional como princípios educativos, buscando
oportunizar ao docente em formação a construção de uma visão articulada, que se paute,
especialmente, na consciência crítica da educação tanto no contexto loco regional quanto
no internacional, por entender que a educação não pode estar desvinculada do contexto
sociocultural, histórico e político.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: um olhar a
partir do estágio supervisionado
A formação inicial deve propiciar ao licenciando o trabalho com várias
dimensões: a ética, a estética, a afetiva, a dos valores emocionais, a dos sentidos, além da
cognitiva, obviamente. Desta feita, contribui para a formação de professores criativos,
hábeis para a resolução de problemas, solidários para o trabalho em equipe com os seus
pares com vistas a garantir uma educação de qualidade aos discentes (GHEDIN;
ALMEIDA; LEITE, 2008).
O Estágio Supervisionado favorece aos licenciados/futuros professores, por meio
da inserção no seu espaço de atuação profissional, a construção de saberes docentes que
ao serem associados aos conhecimentos teóricos rompem o distanciamento entre teoria e
prática. A formação docente requer uma postura crítica e não se resume somente ao ato
de lecionar, permitindo aos licenciados conhecer, na perspectiva de futuro professor, as
combinações que se escondem e se revelam no cenário da educação e nos personagens
que compõem o espaço escolar.
As entrevistas realizadas com discentes do curso de Ciências Biológicas da
UNILAB revelaram que contamos com um público formado por estudantes brasileiros e
estrangeiros, com onze estudantes do Brasil, dois de Guiné Bissau e um de São Tomé e
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Príncipe, revelando a dupla missão da UNILAB, de inserção regional e integração
internacional.
Buscando favorecer o deslocamento para a universidade, boa parte dos estudantes
loca residências nos municípios de Acarape e Redenção, compartilhando-as com amigos,
colegas de curso ou da mesma nacionalidade. Dez dos estudantes entrevistados residem
nos referidos municípios, que são vizinhos e têm uma localização privilegiada, pois
contam campi da UNILAB. Dois estudantes residem em Aracoiaba, um em Pacatuba
(região metropolitana) e um em Fortaleza (capital do Ceará). Isso já revela que há
constantes deslocamentos entre os estudantes para realizarem o seu curso de licenciatura.
Apenas três estudantes cursaram toda a educação básica em escola pública; os demais
estudaram tanto na rede pública como na rede privada.
Onze dos participantes ingressaram no curso de Ciências Biológicas por meio do
Exame Nacional do Ensino Médio e três por meio de processo seletivo de estudantes
internacionais realizado em seus países de origem. Os motivos foram bem variados:
alguns motivados pela afinidade com a disciplina de Biologia no Ensino Médio; dois já
tinham começado outros cursos na Unilab e pediram transferência; uma estudante
internacional revelou que não queria estudar em Portugal e foi o curso mais próximo de
Biomedicina.
Os participantes foram convidados a refletir sobre as vivências do Estágio
Supervisionado no âmbito do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, destacando
que:
O Estágio Supervisionado foi um momento onde pude integrar o
aprendizado teórico com a prática em sala de aula, tanto no Ensino
Fundamental, quanto no Ensino Médio, entendendo plenamente a
realidade escolar, o que é o fazer pedagógico, passando a compreender
o papel de ensinar e, o mais importante, como ensinar com qualidade.
(Tacila)
Bem, a minha vivência no estágio supervisionado, mais concretamente
no âmbito do curso de licenciatura em ciências biológicas foi muito boa,
uma vez que me ajudou a conciliar a teoria e a prática. No início foi um
tanto amedrontador porque nós tínhamos aprendido muita teoria, teoria
da prática, mas até mesmo a prática da teoria, mas não na realidade
escolar, o que torna tudo totalmente diferente, mas depois, as coisas
foram diferentes. (Vine)
Permite que o aluno seja inserido na realidade da escola, mas ainda senti
falta de me sentir parte da escola no tempo de estágio. (Erika)

Os estudantes elencaram ainda como aspectos positivos nas vivências de estágio
supervisionado: o próprio planejamento; o conhecimento sobre a profissão docente; os
estudos de fundamentação teórica e a imersão na escola com observações e regências,
equilibrando teoria e prática; o estágio como pesquisa; a experiência prática de docência,
a superação da timidez.
É preciso refletir ainda que a UNILAB conta com um calendário acadêmico
distinto do calendário letivo das escolas, o que nem sempre favorece maior tempo de
imersão dos estagiários nas escolas de educação básica. Por outro lado, os professores de
estágio supervisionado aproveitam os momentos em sala para o planejamento da ida às
escolas, a problematização do que lá foi vivenciado, com uma escuta sensível, novo
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planejamento para o desenvolvimento de novas ações.
Estudos de Lima (2008, p. 198) revelam os desafios e contradições presentes na
relação entre a Escola e a Universidade, posto que são
[...] duas instituições de ensino, cada uma trazendo valores, objetivos
imediatos, cultura e relações de poder diferentes, com o objetivo de
realizarem um trabalho comum: a formação de professores. No meio
destes dois campos de força está o estagiário, preocupado em cumprir
os requisitos acadêmicos propostos pelo professor – orientador da
disciplina e transitar de maneira satisfatória pela escola na busca de
aprendizagens sobre a profissão.

A pesquisadora compara o Estágio Supervisionado a uma ponte entre dois campos
de força em que o estagiário deve tirar lições e aprendizagens várias. Pimenta e Lima
(2017, p. 96), por sua vez, compreendem o Estágio Supervisionado como “[...] espaço de
convergência das experiências pedagógicas vivenciadas no decorrer do curso e,
principalmente, ser uma contingência de aprendizagem da profissão docente, mediada
pelas relações sociais historicamente situadas.”.
As vivências oportunizadas pelo Estágio Supervisionado favorecem aos
licenciandos elementos para compreender esse processo de inserção na escola e
ultrapassar possíveis desafios iniciais, visando à integração teoria e prática, universidade
e escola.
Os estudantes entrevistados também elencaram as contribuições do estágio
curricular supervisionado para a sua formação inicial como professor, conforme os
excertos que seguem:
O estágio supervisionado é de extrema importância para a formação
docente do aluno de Ciências Biológicas. Tendo em vista que nosso
curso é uma licenciatura, o estágio nos proporciona uma experiência
dentro da escola, na sala de aula, nos permitindo pôr em prática toda
teoria que aprendemos na universidade (João Lucas).
As contribuições do estágio curricular supervisionado para a minha
formação inicial como professor são inúmeras visto que com o estágio
tive oportunidade de ter contato com a profissão, de pesquisar a
realidade escolar conhecendo a estrutura e o funcionamento, de
compreender a importância do planejamento, de melhorar a minha
didática, de adquirir várias experiências por meio do diálogo com
docentes mais experientes, bem como produzir novos conhecimentos
(Dex).
Me ajudou a planejar uma aula, a sempre usar um plano B, enfim não
existe um bom profissional sem o estágio (Reges).

Os excertos revelam que os estudantes compreendem o Estágio Supervisionado
como elemento importante para o encontro com o curso de licenciatura e com o desejo de
exercício profissional da docência, contribuindo de forma significativa ao processo de
formação do futuro professor.
Os participantes desvelaram diversas contribuições do estágio curricular à sua
constituição como docente. Assim,
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O Estágio Supervisionado tem como objetivo proporcionar aos
estudantes de licenciatura e futuros professores uma vivência com a
realidade e com o ambiente escolar, ou seja, favorece ao
estudante/estagiário espaços-tempos de aproximação com a realidade
educacional, acompanhados pela compreensão do todo fazer
pedagógico, tendo como característica a capacidade de intervir na
própria prática pedagógica, oportunizando a inserção e socialização
profissional (MARTINS; ALMEIDA, 2018, p. 2).

De um modo geral, percebemos nas falas dos estudantes a importância que eles
dão ao Estágio Supervisionado. Compreendem que esse momento é fundamental para
aliar os estudos teóricos à prática nas escolas. O momento de reflexão sobre a prática
desenvolvido na UNILAB também é considerado de grande crescimento para os
licenciandos.
Buscando uma compreensão dialética do fenômeno em tela, os participantes
forma instados a refletir sobre os desafios vivenciados por ocasião das disciplinas de
Estágio Supervisionado na Licenciatura em Ciências Biológicas, conforme revelam os
depoimentos abaixo.
O maior desafio da profissão docente é conseguir trabalhar com as
inúmeras realidades que lhe são apresentadas pelos seus alunos, os
professores têm que tentar compreender individualmente todos os seus
estudantes. Outro desafio é a desvalorização da profissão, que está
presente em nossa sociedade (Jessica).
A superlotação das salas de aula, a falta de estrutura da maioria das
escolas com relação aos ambientes de ensino e aos materiais didáticos.
Além da falta de motivação dos professores em inovar em sua didática
(João Lucas).
Os possíveis desafios para a docência apontados pela minha
participação no estágio curricular supervisionado são a adequação dos
métodos de ensino a realidade dos alunos, enfrentamento das políticas
públicas que operam no sistema educativo e a desvalorização da
profissão docente (Guiné).
A meu ver é conseguir prender a atenção do aluno no mundo onde a
tecnologia tem vindo a crescer cada vez mais e juntamente com elas as
diversões e as distrações (Vine).

Alguns dos desafios elencados pelos participantes dialogam com os estudos de
Pimenta e Lima (2017), que revelam a necessidade de superação do que os estagiários
poderão encontrar nas escolas, como: real condição das instituições escolares,
desestímulo de alguns profissionais da educação, distanciamento entre os discursos
oficiais e a realidade escolar.
O trabalho com o Estágio Supervisionado, aliando ensino e pesquisa favorece
uma compreensão da prática docente pautada na ação-reflexão-ação (PIMENTA; LIMA,
2017), analisando e problematizando o que foi vivenciado no âmbito da escolas de
educação básica. Nesse sentido, nota-se que a experiência do Estágio Supervisionado
favoreceu uma real vivência com a prática, desvelando desafios próprios do cotidiano
escolar e que, possivelmente, serão encontrados pelos licenciandos quando efetivamente
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estiverem atuando como docentes.
A experiência dessa investigação com estudantes da Licenciatura em Ciências
Biológicas da UNILAB favoreceu reflexões várias sobre o Estágio Supervisionado,
permitindo-nos compreender que esse componente curricular, assentado no trabalho
cotidiano do docente, pode favorecer aos estagiários variadas aprendizagens sobre a
profissão, a sala de aula, a escola e a comunidade em que ela está inserida, bem como
conhecimentos específicos da própria licenciatura e das dificuldades que se apresentam
no exercício do cotidiano profissional em uma instituição de ensino. Tais situações
partilhadas no âmbito da Universidade podem favorecer uma formação individual e
coletiva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação docente requer uma postura crítica e não se resume somente ao ato de
lecionar, permitindo aos licenciandos conhecer, na perspectiva de futuro professor, as
combinações que se escondem e se revelam no cenário da educação e nos personagens
que compõem o espaço escolar.
Os resultados revelam que os estudantes compreendem o Estágio Supervisionado
como elemento importante para o encontro com o curso de licenciatura e com o desejo de
exercício profissional da docência, contribuindo de forma significativa ao processo de
formação do futuro professor, requerendo boa articulação entre a instituição de ensino
superior e as escolas de educação básica, proporcionando um espaço privilegiado para a
problematização do ensino e da aprendizagem, buscando novas possibilidades para os
desafios que cotidianamente se apresentam na escola.
A despeito dos desafios iniciais, os resultados revelaram que o estágio pode
contribuir de forma significativa no desenvolvimento da prática docente de futuros
professores de ciências biológicas, pois é um espaço-tempo de aprendizagens e partilhas
de conhecimentos adquiridos durante a formação.
Sendo assim, o Estágio Supervisionado não é apenas um componente curricular
com obrigatoriedade de cumprimento ao longo do curso de licenciatura, mas favorece aos
licenciandos/futuros professores, por meio da inserção no seu espaço de atuação
profissional, a construção de saberes docentes que ao serem associados aos
conhecimentos teóricos rompem o distanciamento entre teoria e prática.
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RESUMO
O estágio supervisionado curricular caracteriza-se como uma das principais vivências
dentro dos cursos de graduação em licenciatura. É um periodo de muitos aprendizados e
experiências que servirão de base para a futura prática docente. Neste relato de
experiência pretendemos expor as vivências de maior relevância nas aulas de Educação
Física Escolar, desenvolvidas durante o período de regência no estágio supervisionado
curricular no Ensino Fundamental, que ocorreu no Colégio Municipal Rotary, no
município de Mossoró-RN, no ano de 2018. Historicamente a Educação Física escolar
privilegia a prática dos esportes, principalmente os coletivos, apontados como carro-chefe
das aulas. Diante da realidade encontrada, surgiu o interesse por parte das estagiárias de
propor diferentes práticas corporais, a fim de ampliar a cultura corporal dos estudantes.
A partir de diálogos com a supervisora de campo, foi possível estabelecer uma conexão
entre a Lei nº 11.645/2008, que determina que nos estabelecimentos de ensino
fundamental e de ensino médio, públicos e privados, tornam-se obrigatório o estudo da
história e cultura afro-brasileira e indígena, juntamente com a Base Nacional Comum
Curricular – BNCC. Este documento tematiza, em seis unidades, possibilidades de
conhecimentos para o ensino da Educação Física ao longo do Ensino Fundamental.
Dentre várias possibilidades de práticas corporais foram comtempladas: Os jogos dos
povos Indígenas, no qual foi utilizado a construção e jogo da peteca (peikrãn), corrida
com tora (jãmparti), pintura corporal, brincadeiras tradicionais e o cabo de guerra
humano. A vivência do Badminton, que contempla o ensino de esportes de rede, além das
danças populares da região: Araruna e Ciranda. Tais atividades foram desenvolvidas nas
turmas do ensino fundamental I, mais precisamente com os quartos anos, durante o
processo de regência, foram ministradas quatro aulas: duas de danças populares, uma de
badminton e uma de jogos indígenas. Ao final, esse relato de experiência aponta as
diversas possibilidades que a educação física pode promover no contexto da escola,
superando a tradicionalidade do ensino de determinados conteúdos.
Palavras-chave: Educação Física; Estágio; Intervenção Pedagógica.
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O estágio supervisionado curricular caracteriza-se como uma das principais
vivencias dentro dos cursos de graduação, para as licenciaturas torna-se essencial, pois,
segundo Pelozo (2007) o estágio possibilita, aos indivíduos que não exercem a profissão,
um ambiente privilegiado para que o mesmo possa vivenciar as práticas pedagógicas de
maneira que consiga melhor compreender a profissão docente.
A lei nº 11.788, DE 25 de setembro de 2008 Art. 1º, dispõe sobre o estágio de
estudantes, no qual acredita que “o estágio é ato educativo escolar supervisionado,
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo
de educandos [...]”. Além disso, a resolução n. 1, de 2002, que trata das diretrizes
curriculares nacionais para os cursos de formação de professores traz que:
§ 3º O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado
em escola de educação básica, e respeitado o regime de colaboração
entre os sistemas de ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da
segunda metade do curso e ser avaliado conjuntamente pela escola
formadora e a escola campo de estágio (BRASIL, 2002a).

Almeida e Pimenta (2014) comentam ainda que, durante o curso de graduação
começam a ser construídos os saberes, as habilidades, posturas e atitudes que formam o
profissional. Em períodos de estágio, esses conhecimentos são ressignificados pelo aluno
estagiário a partir de suas experiências pessoais em contato direto com o campo de
trabalho que, ao longo da vida profissional, vão sendo reconstruídos no exercício da
profissão.
É um periodo de muitos aprendizados e experiências que servirão de base para a
futura prática docente. O mesmo se caracteriza pela insdissociação da teoria e a prática.
A importancia dessa relação fica bem evidente com a fala de Pimenta e Lima (2017, p.36),
que “o estágio não é atividade pratica, mas teórica, instrumentalizadora da práxis docente,
entendida esta como atividade de transformação da realidade”.
Comentam Barreiro e Gebran (2006) que a formação para a docencia de qualidade
deve se pautar na pespectiva investigativa, na qual a pesquisa, assumida como principio
cientifico e educativo, apresenta-se como uma proposição metodologica fundamental
para o rompimento das práticas de reprodução.
De acordo com a estrutura curricular do curso de Educação Física (Licenciatura)
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), o estágio curricular
obrigatório tem início a partir da segunda metade do curso e deve comtemplar toda a
educação básica.
O ensino fundamental faz parte do campo de atuação do profissional de Educação
Física (EF) é uma etapa bastante importante, que tem como finalidade o desenvolvimento
integral do aluno. De acordo com a LDB no Art. 32, o ensino fundamental é obrigatório
e deverá ter uma duração de nove anos, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por
objetivo a formação básica do cidadão mediante:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista
a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e
valores;
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IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social
(LDB,1996).

Na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, a Educação Física é integrada à
área de Linguagens, e a mesma esta organizada em seis unidades temáticas, como
possibilidades de conhecimentos para o ensino da Educação Física ao longo do Ensino
Fundamental. Sendo estas: Brincadeiras e jogos; Lutas, Esportes, Danças, Práticas
corporais de aventura e ginásticas.
Historicamente a Educação Física escolar privilegia a prática dos esportes,
principalmente os coletivos, apontados como carro-chefe das aulas. De acordo com
Martinelli et al. (2006, p.16):
Os esportes como basquetebol, voleibol, handebol, e principalmente, o
futebol são utilizados em todo o ciclo escolar, desde o ensino
fundamental I até o ensino médio, dessa maneira, os alunos se sentem
saturados e insatisfeitos sem a possibilidade de diversificar e
experimentar outras vivências motoras e assim muitos indivíduos saem
da escola sem conhecimento de outros esportes fora os acima citados.

Destarte fica nítido a importância da diversificação das práticas corporais
utilizadas nas aulas de Educação Física. Corroborando com esse pensamento, Junior et.al
(2017, p.22) afirma que “os conteúdos da Educação Física podem e devem propiciar aos
estudantes uma inserção na cultura de movimento, ou seja, conhecer as diferentes formas
de movimento das diferentes culturas”. Daolio (1995) também nos ajuda a entender esse
pensamento quando cita que, o corpo humano é um símbolo de cultura, que expressa
elementos específicos da sociedade que faz parte.
Neste relato de experiência pretendemos expor as vivências de maior relevância
nas aulas de Educação Física Escolar, desenvolvidas durante o período de regência no
estágio supervisionado curricular no Ensino Fundamental, que ocorreu no Colégio
Municipal Rotary, no município de Mossoró-RN, no ano de 2018. Dentre várias
possibilidades de práticas corporais foram comtempladas: Os jogos Indígenas, o
badminton e as danças populares da região.
Tais práticas corporais foram escolhidas, a fim de estabelecer uma conexão entre
a Lei nº 11.645/2008, que determina que nos estabelecimentos de ensino fundamental e
de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história e cultura afrobrasileira e indígena, juntamente com BNCC, como foi citada anteriormente. Assim
também, como ampliar as experiências corporais dos alunos, tendo em vista que essas
práticas corporais não eram comtempladas anteriormente no planejamento da supervisora
de campo do estágio.
EXPERIMENTANDO AS POSSIBILIDADES DE DIFERENTES PRÁTICAS
CORPORAIS NO ESTAGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Buscaremos descrever uma sequência de aulas planejadas e ministradas durante o
período de regência, levando em consideração as diversas possibilidades de movimento
corporal que a Educação Física pode proporcionar no âmbito escolar.
Foi realizado um total de quatro aulas, ao longo do mês de Novembro de 2018,
nas turmas de 4º ano matutino, cada aula com uma duração de 50 minutos. A sequência
de aulas se deu a partir da abordagem das danças folclóricas: Araruna e Ciranda logo em
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seguida foram trabalhadas o Badminton e por fim, a realização dos jogos indígenas. Para
cada tema abordado foi destinado uma aula, com exceção da aula de jogos indígenas, que
foi realizada em dois momentos.
A idealização da aula sobre danças populares surgiu de um entrelaçamento de duas
disciplinas, Estágio Curricular Obrigatório II e Manifestações da Cultura Popular (MCP),
ambas ministradas pela mesma professora. Com a ajuda dos alunos da disciplina MCP
foi elaborado um plano de aula que abordasse duas danças populares: Araruna e a
Ciranda.
Essas danças foram escolhidas por possuírem uma grande relevância dentro da
cultura do país. Justifica-se também a escolha das mesmas, por entender que ao longo do
tempo a Araruna, mesmo sendo uma dança típica do estado do Rio Grande do Norte-RN,
aos poucos vem sendo deixada de lado. Já a ciranda, foi escolhida por ser importante no
contexto educacional, já que a mesma é cercada de simbologias e valores históricos.
Segundo Veras (2015) todas as danças, desde as eruditas às populares, possibilitam
vivências válidas para os alunos.
A aula foi dividida em dois momentos, o primeiro momento foi reservado para
uma apresentação do tema. Quando questionados sobre conhecer a Araruna, cerca de 99%
dos alunos afirmaram que nunca tinham ouvido essa palavra, apenas um aluno sabia que
a palavra Araruna estava relacionada a um pássaro negro. Em relação à ciranda o
conhecimento foi diferente, as crianças já tinham tido uma vivência com a professora de
Educação Física da Escola.
Após a contextualização do tema, com a ajuda de fotos, vídeos e um portfólio
produzido pelos alunos da disciplina de MCP, foram iniciados os processos de introdução
dos passos da Araruna. Souza (2007) ressalta que:
[...] é possível a utilização de vários materiais que auxiliem a
desenvolver o processo de ensino e de aprendizagem, isso faz com que
facilite a relação professor – aluno – conhecimento (SOUZA, 2007,
p.110).

A Araruna é uma dança realizada em pares e comumente utiliza como
vestimentas, roupas na cor preta e branca, fazendo referência ao pássaro. Inicialmente, a
turma foi dividida em dois grupos para a realização da atividade Foram escolhidos os
passos que mais caracterizavam a dança em virtude da disponibilidade do tempo a aulas
disponíveis para a regência.
Depois da vivência da Araruna, na mesma aula experimentamos a ciranda, uma
dança popular no país, no qual os participantes formam uma grande roda e geralmente é
dançada em praças e praias, com um ritmo lento e repetitivo. Nessa aula utilizamos a
música de Lia de Itamaracá, também conhecida como umas das cirandeiras mais famosa
do Brasil.
Ao final da aula foi feito novamente uma roda de conversa, dessa vez com a
intenção de ouvir dos alunos a opinião sobre o que acharam da vivência, e qual a
importância de trabalhar com essas danças. No momento, muitos alunos relataram que
apesar de nunca terem tido contado com as danças oportunizadas, sentiram-se encantados
pela historia e a relevância que elas apresentam na nossa cultura.
Na semana seguinte, após a realização da aula descrita acima, foi abordado o
esporte badminton, que como dito anteriormente, viu-se uma necessidade de proporcionar
aos alunos da escola, uma vivência diferenciada das atividades propostas pela professora
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supervisora de campo. Dessa forma, conciliando também com a BNCC, que traz dentro
da unidade temática de esportes a categoria de esportes de rede ou parede.
Segundo Piccinini e Saraiva (2012):
[...] é importante proporcionar ex-periências/vivências expressivas,
criativas e críticas para os(as) jo-vens, estimulando suas
potencialidades, especialmente a percepção dos eu entorno, para que
possam desenvolver uma atitude crítica face aos saberes apreendidos
em vários contextos (PICCININI e SARAIVA,2012, p.732).

O jogo do badminton tem como objetivo, acertar a quadra do adversário por cima
da rede, com o auxilio da peteca ou também chamada de volante e de uma raquete, ele
pode ser jogado individual ou em duplas. A abordagem metodológica utilizada foi à
mesma da aula anterior, com uma variação na divisão da turma, no qual a mesma foi
dividida em duplas para todas as atividades da aula, em virtude da quantidade de materiais
reduzidos.
Para iniciar a vivência com o badminton, foi entregue uma raquete para cada dupla
e uma bolinha de papel. A intenção de começar utilizando a bola de papel é para que o
aluno tivesse um primeiro contato com a forma de segurar a raquete e o movimento de
equilibrar a bola na raquete e só depois partir para algo mais complexo, que é utilizar a
peteca propriamente dita.
Logo em seguida foram realizadas mais duas atividades, com o intuito de
familiarizar os alunos com os movimentos que irão vivenciar durante o jogo e manter
uma sequência didática. De acordo com Franco (2018, p.156) “a palavra “sequência”
significa “ação de seguir”, podemos dizer que sequências didáticas são “etapas
continuadas” ou “conjuntos de atividades”, de um tema, que tem objetivo ensinar um
conteúdo, etapa por etapa”.
Após essa contextualização, partimos para o jogo propriamente dito, no qual
chamamos de mini jogo de badminton, pelo fato do mesmo ser bem dinâmico e rápido.
Foi utilizada essa estratégia para que todos os alunos pudessem ter a experiência de jogar
badminton, na modalidade em duplas.
Por fim, foram aplicadas ainda duas aulas sobre os jogos indígenas, no qual foram
contemplados: Peteca e sua construção juntamente com os alunos, corrida com tora, cabo
de guerra humano e gavião e galinha, além da realização da pintura corporal. Segundo
Gardin e Silva (2014):
As brincadeiras e jogos indígenas constituem um vasto repertório da
cultura corporal a ser desenvolvido e contextualizado no ambiente
escolar, sendo uma contribuição para o contato com um universo de
valores e significações que são “esquecidos” no contexto das
sociedades capitalistas (GARDIN E SILVA, 2014, p.84).

A primeira aula de jogos indígenas iniciou-se com uma discussão com os alunos
acerca da origem dos índios, todo o contexto histórico, o surgimento dos jogos e as
competições oficiais. Também foi trabalhado a construção e jogo da peteca e o cabo de
guerra. Ao iniciar a aula realizamos a pintura corporal bem como trouxemos um pouco
sobre as diferenças dessas pinturas de tribos para tribos e os motivos pelos quais eles
realizavam esse ritual, que era para celebrar, jogar, guerrear... E as crianças foram
pintadas no rosto com as características próprias desses povos utilizando tinta guache,
para que no momento dos jogos eles pudessem incorporar como se fossem índios.
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Logo após a pintura corporal realizamos a construção da peteca junto com os
alunos utilizando papel de revista, TNT e papelão. Após essa construção, as crianças
puderam experimentar a prática com a peteca individualmente, em duplas e no final um
mini jogo com a turma dividida em duas equipes, no qual utilizava o mesmo objetivo que
o jogo oficial da peteca, que é derrubar a mesma no campo adversário, porém com a
adaptação de ser com todos os alunos e não apenas individual ou em duplas.
E para finalizar a primeira aula terminamos com o cabo de guerra com corda, que
é uma atividade que envolve força e que tem como objetivo puxar a equipe adversária
para que cruze a linha central demarcada. Foi preciso utilizar apenas uma corda grande
e que o espaço tivesse marcações de maneira que fosse possível visualizar a equipe
vencedora.
Na segunda aula trabalhamos o jogo Gavião e Galinha, corrida com tora e
novamente o cabo de guerra. Começamos a aula com o jogo do gavião e galinha, que tem
como objetivo ter um pegador (gavião) e a galinha, que tem o objetivo proteger os seus
pintinhos, principalmente o último da fila que é o alvo do gavião, o pintinho que o gavião
pegar será o novo gavião.
Em seguida foi à vez da corrida com tora que tem como objetivo dar duas voltas
na pista com uma tora que pode chegar a pesar 120 quilos sendo a equipe composta por
até 10 atletas. Mas para ser trabalhada na escola, adaptamos o material utilizado no qual
utilizamos dois colchonetes enrolados e amarrados com fita. A corrida foi disputada em
duplas, sendo a turma dividida em duas equipes, e a equipe que as duplas terminassem
primeiro seria a vencedora. E para encerrar a aula terminamos com o cabo de guerra
humano, no qual não utilizamos corda, os alunos seguraram uns nos outros para puxar a
equipe adversária.
A regência das quatro aulas proporcionou uma experiência diferenciada aos
alunos, em que foi possível constatar que em todos os encontros ouve uma grande
participação nas aulas, com diversos relatos positivos sobre o ineditismo da maioria das
práticas. Esse retorno também reverberou na professora supervisora de campo, que
propagou essas experiências em outras turmas de sua responsabilidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização desse trabalho compreendemos a importância e autenticidade
do estágio como um momento fundamental na vida de um acadêmico e sua importância
no processo de formação profissional. Também foi possível observar a partir das práticas
realizadas durante o estagio que educação física pode proporcionar diversas
possibilidades para os escolares sobre conhecimento de corpo, cultura e diversidade.
Percebemos através do estágio e das práticas corporais propostas, o quão rico e
abrangente essa área pode ser quando realmente explorada, fazendo refletir sobre como
podemos planejar nossas aulas, no futuro como profissionais formados e atuantes.
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FORMAÇÃO INICIAL EM LETRAS E A INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES
INTERNACIONAIS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA UNILAB
João Pereira da Silva
Maria Cleide da Silva Ribeiro Leite
Ana Cristina de Moraes

RESUMO
A formação inicial de docente tem se caracterizado como um assunto de grande
relevância nas discussões que integram as políticas educacionais no Brasil. Na atual
conjuntura política do Maciço de Baturité, a formação de professores vem sendo bastante
discutida e tem ocupado cada vez mais espaço na agenda regional com a perspectiva de
galgar avanços na melhoria da qualidade do ensino público. A preocupação com a
formação básica dos professores na citada região, o baixo índice de aprendizado dos
educandos e a implantação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB), que tem se consolidado como espaço de excelência para a
formação de professores, tanto no âmbito loco regional, quanto no internacional por meio
da integração dos países parceiros, motivou a realizar o referido estudo. A pesquisa teve
como objetivo investigar as contribuições e os desafios do estágio curricular
supervisionado de curso de licenciatura da UNILAB para a formação inicial de estudantes
brasileiros e de países parceiros. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa,
contemplando o estudo de caso, isto é, o curso específico de Licenciatura em Letras,
ofertado pela UNILAB na região do Maciço de Baturité-CE. Como estratégia de
aproximação com a realidade, utilizou-se a entrevista semiestruturada com
licenciandos/estagiários nos municípios de Redenção e Acarape-CE. Este trabalho
embasou-se no que diz Gomes (2011), ao afirmar que pesquisas e estudos mostram que o
estágio constitui um campo de conhecimento que se produz na interação entre curso de
formação e o campo social no qual se desenvolvem as atividades educativas, entre as
quais a de ensinar, própria da docência e Pimenta (2012), enfatiza que o estágio tem por
finalidade propiciar ao aluno uma aproximação à realidade a qual irá atuar. Nessa
perspectiva, a realização deste estudo possibilitou desvelar os limites e as potencialidades
da formação inicial de licenciandos em Letras por meio da integração UniversidadeEscolas via Estágio Supervisionado.
Palavras-chave: Formação inicial de docente. Estágio Supervisionado. Integração
Internacional. Educação Básica. Maciço de Baturité-CE.

INTRODUÇÃO
É notório e consensual entre os estudiosos do mundo inteiro que nenhum outro
mecanismo contribui de forma tão significativa e imprescindível quanto a figura do
professor no que diz respeito ao aprendizado do educando. Não é somente a forma de
como se organiza a sala, os recursos tecnológicos necessários à realização da aula e o
ambiente destinado ao ensino. O que realmente ainda faz a diferença na aprendizagem
dos alunos são seus respectivos mestres que interferem na formação inicial e continuada
dos educandos. Conscientes da importância desse profissional no desenvolvimento
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intelectual e para o crescimento da pesquisa, a formação inicial de docente ganha espaço
para discussão e debates no âmbito acadêmico.
Os anos da década de 1990 são marcados pela valorização da formação docente,
o que é fruto das políticas públicas mundiais que repercutem nas políticas educacionais
no Brasil. De acordo com Moraes (2016), não é só de belas praias e também de seca e
chão rachado que se caracteriza o Estado do Ceará. O povo cearense se antecipou em
alguns acontecimentos históricos como a abolição da escravatura; criação do movimento
que antecedeu a Semana de Arte Moderna, denominado Padaria Espiritual, cujo objetivo
era desenvolver um papel quase pedagógico de ensinar aos leitores a não serem tomados
pela febre de consumir produtos industrializados.
O Estado do Ceará tem se destacado como referência em relação a excelentes
resultados em vestibulares bastante concorridos em nível nacional. A educação superior
tem sua amplitude delineada nos seus principais espaços acadêmicos, como: Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Universidade Federal do
Ceará – UFC, Universidade Estadual do Ceará – UECE, Universidade Estadual do Vale
do Acaraú – UVA, Universidade Regional do Cariri – URCA, Universidade Federal do
Cariri – UFCA e Universidade da integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
– UNILAB.
A UNILAB, instituída pela Lei nº 12.289 de 20 de julho de 2010, faz parte de uma
política pública educacional brasileira que reconhece o papel estratégico das
universidades, em especial do setor público, para o desenvolvimento econômico e social.
Está integrada a um terceiro ciclo de ações do Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), criado pelo Decreto
6.096, de 24 de abril de 2007, integra o Plano de Desenvolvimento de Educação (PDE),
que tem por finalidade retomar o crescimento do ensino superior no Brasil, visando a
criação de universidades federais em regiões estratégicas com o objetivo de ensino. Tendo
como principal missão a produção e disseminação do saber universal, de modo a
contribuir para o desenvolvimento social, cultural e sócio econômico do Brasil e dos pais
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP (UNILAB, 2017).
A UNILAB está localizada no município de Redenção-CE, considerado pioneiro
no processo de libertação dos escravos em 1883, com o intuito de atender às demandas
dos treze municípios que integram a Região do Maciço de Baturité, a qual se subdivide
em Maciço Baixo composto por Acarape, Aracoiaba, Barreira, Baturité, Capistrano,
Itapiúna, Ocora e Redenção; Maciço Alto por Aratuba, Guaramiranga, Mulungu, Pacoti
e Palmácia. Além da região do Maciço de Baturité e da Região do Recôncavo Baiano,
que conta com um campus fora de sede, a UNILAB se volta aos estudantes oriundos dos
países de língua oficial portuguesa, visando à formação técnica, cultural e humanística.
A citada universidade oferece atualmente 23 cursos de graduação distribuídos em
seus três campi no Ceará: Auroras, Liberdade e Palmares, situados nas cidades de Acarape
e Redenção e no campus dos Malês, em São Francisco do Conde, Bahia. Há também a
oferta de Administração Pública na modalidade de Educação a distância. Com relação à
pós-graduação, há nove cursos de especialização e oito de mestrado. Dentre os cursos de
graduação ofertados, vale ressaltar de uma forma mais detalhada o curso de Letras, pois
é o viés de nossa pesquisa.
O Curso de Graduação em Letras-Língua Portuguesa, modalidade Licenciatura, é
ministrado sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação e do Instituto de
Linguagens e Literaturas – ILL. Seu funcionamento é semestral, assim como os demais
cursos de graduação da UNILAB e tem turno integral com concentração no período
noturno. O curso foi criado e aprovado no dia 11 de novembro de 2011, pela resolução
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n° 20, e começou a oferecer vagas em processos seletivos para candidatos (as) brasileiros
(as) e estrangeiros (as). O curso tem uma oferta anual de 80 vagas e contempla a carga
horária de 3.200 horas. Sua duração mínima é de nove semestres (UNILAB, 2017).
Quanto à forma de ingresso, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de
Letras, a UNILAB realiza processos seletivos diferentes para estudantes brasileiros e
estrangeiros. Para os cidadãos brasileiros, a única forma de acesso é por meio do Sistema
de Seleção Unificada (SISU), do Ministério da Educação. A seleção é feita pelo SISU
com base na nota obtida pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
conforme a Resolução nº 22/2011. Os candidatos estrangeiros são submetidos a uma
avaliação do histórico escolar do Ensino Médio (Secundário) e prova de redação,
realizadas nos próprios países de origem. Os interessados devem se inscrever nas Missões
Diplomáticas brasileiras dos países parceiros (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste). O calendário de seleção é divulgado
através de editais (UNILAB, 2017).
Considerando o exposto, o presente estudo busca investigar as contribuições e os
desafios do Estágio Curricular Supervisionado no curso de licenciatura em Letras da
UNILAB para a formação Inicial de professores brasileiros e dos países parceiros. A
pesquisa busca trazer uma contribuição aos estagiários, aos professores do curso de
Letras, aos professores de língua portuguesa, especialmente os que atuam no ensino
médio, no sentido de compreender o percurso da formação inicial na região do Maciço de
Baturité tendo em vista o fortalecimento das atividades formativas desenvolvidas no
Estágio Supervisionado.
O texto está estruturado em cinco seções, quais sejam: Introdução, Referencial
Teórico, Metodologia da Pesquisa, Resultados e Discussão, Considerações Finais. Ao
final são apresentadas as referências utilizadas.
REFERENCIAL TEÓRICO
A discussão teórica deste estudo transita nas categorias Estágio Supervisionado,
Ensino Médio e Formação inicial de docentes em Letras, permeada pela Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), que tem a dupla
missão da integração internacional e desenvolvimento regional, buscando formar
estudantes a partir da “interdisciplinaridade, de interculturalidade e de aprendizagem
situadas no mundo do trabalho tendo em vista a integração do domínio dos conhecimentos
específicos desses campos disciplinares ao domínio do saber ensinar com as respectivas
didáticas e conteúdos” (UNILAB, 2016, p. 26).
De acordo com nossa própria trajetória pessoal e formativa, compreendemos que, durante
muito tempo na Região do Maciço de Baturité não havia instituição de ensino superior
público. A implementação da UNILAB em Redenção e Acarape, no Maciço de
Baturité/CE, oportunizou uma nova realidade à região, oportunizando ensino-pesquisaextensão a universitários brasileiros, timorenses e africanos.
A instituição insere-se na comunidade local por meio de diversos projetos e do Estágio
Supervisionado nas escolas no caso das licenciaturas, contribuindo com o atendimento
das demandas regionais, mas também buscando parcerias com instituições escolares de
países africanos e do Timor Leste.
De acordo com (2012), “o estágio é um processo de apreensão da realidade
concreta, que se dá através de observações e experiências no desenvolvimento de uma
atitude interdisciplinar”, tendo como princípio norteador saber observar, descrever,
registrar, interpretar e, principalmente, problematizar a realidade.
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Ainda de acordo com Pimenta (2012), o verbo “praticar” encontra seu sinônimo
em fazer ou realizar algo. A pesquisadora acrescenta que para se fazer ou se realizar algo
é preciso saber, conhecer e ter instrumentos adequados e disponíveis, pois uma das
melhores formas de conhecer é fazendo igual, imitando, copiando, experimentando e
consequentemente praticando. A pesquisadora enfatiza que o exercício de qualquer
profissão se torna bem mais fácil nesse sentido, na medida em que se trata de fazer algo.
Assim é semelhante a profissão do magistério e se o curso tem por função preparar o
futuro profissional para praticar é adequado que tenha a preocupação com a prática.
Lembrando que não é a imitação pela imitação, mas é necessário fazer uma leitura crítica
da realidade.
O Estágio Supervisionado possibilita aos estudantes de licenciatura os elementos
teóricos e metodológicos que envolvem a educação e a escola, em especial, oportunizando
uma reflexão sobre os aspectos positivos e as fragilidades. Com isso, “O estágio como
reflexão da práxis possibilita aos alunos que ainda não exercem o magistério aprender
com aqueles que já possuem experiência na atividade docente” (PIMENTA; LIMA,
2017). Ainda de acordo com as citadas autoras, o Estágio Supervisionado é fundamental
à formação do futuro professor, pois toma a escola e seu campo de atuação como objeto
de investigação.
Para Gomes (2011), a formação de professores, hodiernamente considerada objeto
de estudo de muitos pesquisadores, está na pauta dos governos e no centro das atenções
da sociedade. Sabemos que as dificuldades são das mais diversas possíveis em relação à
formação docente no Brasil. A autora enumera quatro desafios que implicam na
construção desse trabalho.
O primeiro desafio faz referência ao histórico dos cursos de Pedagogia. Estes
tradicionalmente formavam prioritariamente pesquisadores, planejadores e os chamados
especialistas em educação – profissionais que atuavam na gestão das escolas e dos
sistemas de ensino. Somente em 1996, com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB), a qual tinha por meta para dez anos seguintes a formação de todos os
professores em nível superior, é que veio um desencadeamento de mudanças, dentre elas
a habilitação do curso de Pedagogia. As principais mudanças introduzidas pelas reformas
de ensino nas últimas décadas impactaram fortemente na atuação de professores e
gestores nas escolas. A ampliação do direito à educação escolar veio acompanhada de
dispositivos legais que mudaram a lógica anterior de organização das turmas, do currículo
e principalmente das práticas de avaliação (GOMES, 2011).
O segundo desafio sinalizado por Gomes (2011) diz respeito ao enfrentamento do
discurso recorrente da incompetência dos professores, que aponta o professor da escola
básica como incapaz, o que atravessa séculos e implica diretamente nas instituições
formadoras. Enfrentar o discurso da incompetência do professor exige uma revisão e uma
renovação do acervo do conhecimento sobre a escola e a sala de aula nos contextos em
que se cruzam as políticas públicas em termos de educação no Brasil e, em especial, a
condição de vida da população. Há, portanto, uma série de fatores que devem ser
considerados, antes que se afirme que o problema está no professor. O discurso recorrente
da incompetência do profissional de ensino torna visíveis as complexas tramas que
constrangem, em geral, as práticas docentes, desqualificando e silenciando a voz do
professor. Nesse sentido, faz necessário identificar a importância de olhar a escola através
de uma perspectiva sistêmica, global, como parte de uma estrutura mais ampla, sobretudo
olhar os sujeitos que fazem a educação no ambiente institucional.
Gomes (2011) aponta como terceiro desafio o direcionamento para o
enfrentamento da formação de professores, a qual é necessária para a compreensão das
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escolas, começando pela infância até a educação de jovens e adultos. Professores e
gestores são formados para atuarem, sobretudo, no trabalho educativo e pedagógico com
alunos na formação inicial. Dessa forma, busca-se compreender as políticas públicas para
esse segmento educacional formativo, a forma como as crianças vivem sua infância, com
suas diferenças e semelhanças em uma realidade complexa.
Gomes (2011) encerra os desafios, destacando o quarto, apontando para a revisão
do modelo de formação prática que se organiza nos estágios curriculares da formação
universitária de professores. A concepção de aprendizagem prática, que supõe uma
vivência capaz de desvendar a fórmula de como ensinar com êxito, sobreviveu em nosso
meio, pelo menos como expectativa, transformando muitas vezes os estágios curriculares
em fonte de frustrações para os estudantes que galgam adentrar na carreira do magistério
ao se depararem com a realidade da profissão, as práticas docentes efetivas e,
principalmente, as condições de funcionamento das escolas. Como base nessa concepção
a pesquisadora discorre que
Os estágios curriculares, de uma maneira geral, assumiram mais o lugar
da crítica ao que fazem os profissionais das escolas do que o lugar da
observação curiosa e criteriosa, do olhar que integra a realidade, que
busca compreender as causas e regularidades das aparências, para
conhecer a complexidade que se esconde sob o que é imediatamente
visível (GOMES, 2011, p. 23).

Nesta perspectiva, percebe-se que o espaço onde deveria ser exclusivo para a
observação recheada de curiosidade dá lugar à crítica, mascarando uma realidade que
poderia ser muito bem percebida. Por outro lado, Moraes, Castro, Porto e Moura (2016),
compreendem a importância do estágio supervisionado como espaço de diálogo, de novas
descobertas, valorizando as potencialidades da escola, do professor regente, visando a
novas aprendizagens aos discentes da escola e aos estagiários.
É evidente que o estágio é a porta de entrada para o profissional que pretende
desenvolver sua identificação com a profissão. Essa porta deve ser aberta nas escolas, em
especial as pertencentes à rede pública de ensino, pois são campos privilegiados de
aprendizagem práticas das instituições formadoras de professores em nível superior,
justamente por serem lugares característicos da diversidade e, principalmente onde os
saberes se desenvolvem, se cruzam e se multiplicam.
Gomes (2011) também compreende o estágio curricular como espaço privilegiado
para se compreender a docência como atividade socioprática, apresentando um duplo
desafio: i) exige uma revisão dos formatos, garantindo o tempo e as condições adequadas
para o contato qualificado dos estudantes com professores e escolas; ii) exige interrogar
o grau de sobreposição teoria e prática, potencialmente existente no interior do curso que
forma professores e as instituições recebedoras dos estagiários, sobretudo por privilegiar
a capacidade de diálogo entre os saberes destas duas instituições e entre os profissionais
que nelas atuam.
Sabemos que a didática é considerada a disciplina mãe para a formação dos futuros
profissionais do magistério. Por outro lado é preciso compreender que “A relação do
estágio com essa disciplina é admissível, mas insuficiente para fundamentar a formação.
Portanto, o estágio é o suporte essencial do desenvolvimento da competência técnica
necessária ao futuro professor” (PIMENTA, 2012, p. 70).
Os desafios para uma boa prática ainda são considerados grandes obstáculos na
vida daqueles que trilham o caminho do magistério. Pimenta (2012) sinaliza alguns
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desafios para o desenvolvimento do estágio, como a falta de escolas para os alunos
estagiarem ou o privilégio ao momento de observação, não sendo oportunizada a
participação no planejamento e na execução de atividades. Além disso, em muitos casos,
os professores não disponibilizam de meios concretos para acompanhar os estágios,
ficando apenas em troca de ideias a respeito do que os estagiários viram ao visitarem à
escola, além de preenchimento de fichas no momento em que apenas observavam os
docentes veteranos em suas atividades de sala de aula, caracterizando-se como mera
atividade da burocracia escolar.
Diante de todas essas questões, Pimenta (2012), pontua que o estágio de
observação, pelo simples fato de introduzir o estagiário na escola para observar seu
funcionamento, não o capacita a desvendar a complexidade dessa função. Para a
pesquisadora é de extrema importância que o aluno seja levado a conhecer e refletir sobre
o modo como a realidade é gerada, condição esta fundamental, mas não única para que
venha a transformá-la pelo seu trabalho.
Pimenta (2012) defende que o professor é considerado ser da práxis. Durante sua
atividade ele traduz a unidade ou o confronto teoria e prática, levando-se em consideração
sua formação escolar e seus valores adquiridos ao longo da vida. A pesquisadora afirma
ainda que a prática do ensino não pode se restringir apenas à tarefa de dar aulas ou de
assistir aulas, mas deve mostrar que o ato de ensinar adquire maior significação quando
considerado em relação à estrutura e ao funcionamento da escola e do ensino. Ser
professor vai além do ambiente vivido em sala de aula como alunos, carteiras, quadro,
pinceis e livros. É preciso enxergar mais longe, refletir e buscar desvendar o mundo que
o cerca.
METODOLOGIA DA PESQUISA
De acordo com Gatti (2007), a pesquisa é o cerco em torno de um problema. O
pesquisador sempre se intriga com diversas situações que, na maioria das vezes, são
passivas de investigação, o que faz com quer o investigador se utilize muito da intuição e
da imaginação, além de experiências em virtude do contato com os problemas que
pretende investigar.
O presente trabalho advém das discussões empreendidas nos espaços formativos
da carreira profissional, das nossas experiências vividas em salas de aula e das
inquietações surgidas quando da orientação de estagiários e futuros professores de Língua
Portuguesa. Em meio aos desafios e incertezas impostos pela contemporaneidade,
compete aos professores promover a inclusão social, respeitar e acolher as diferenças,
promover o diálogo interdisciplinar, articular os processos de ensino, as bases teóricas e
práticas, além do esforço de enfocar o ensino com pesquisa.
O percurso metodológico que traçamos para a realização deste estudo embasouse na pesquisa de campo qualitativa, através de entrevista, utilizando gravador de voz,
com estudantes estagiários do curso de Letras da UNILAB que já estagiaram nas escolas
de Ensino Médio de Acarape e Redenção, os quais se dispuseram a participar como
colaboradores da pesquisa.
A pesquisa de campo foi realizada na primeira semana de abril do ano em curso
com quatro estudantes do curso de Letras da UNILAB com a finalidade de colher os
dados para maior aproximação com o assunto abordado. Foram entrevistados quatro
estudantes no campus dos Palmares, na cidade de Acarape-CE. Com idades entre 24 e 32
anos, entre os entrevistados estavam: um brasileiro, do sexo masculino e três estrangeiros,
dois angolanos e um de Guiné Bissau, sendo dois do sexo masculino e apenas um do sexo
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feminino. No texto, optamos por preservar a identidade dos entrevistados e usamos
pseudônimos.
Como ponto norteador de nosso estudo preparamos um roteiro simples, contendo
apenas três pontos-chave para o diálogo, o que foi fundamental para a análise dos dados.
Foi indagado aos estudantes estagiários o que é o Estágio Supervisionado para eles, quais
as contribuições do estágio na sua formação inicial no curso de Letras e quais os principais
desafios encontrados durante o estágio. Na seção seguinte adentramos à análise e
discussão dos resultados a partir das entrevistas com os discentes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do momento em que realizamos as entrevistas e catalogamos as
informações transcritas nas falas dos estagiários percebemos a coerência no que dizem os
pesquisadores acerca da formação inicial de docentes. Buscamos compreender, discutir e
refletir a partir das falas dos entrevistados dados importantes, os quais julgamos válidos
para subsidiar futuras pesquisas.
Acerca do Estágio Supervisionado como disciplina cursada na Unilab pelos alunos
de Letras e o contexto real da prática profissional em seus países de origem, assim falaram
os sujeitos:
O Estágio Supervisionado para mim é um momento de aprendizado a
princípio que eu digo que o estudante ingressa, vai para escola para
assim ver como é que são ensinados os conteúdos, como é que são
preparados os conteúdos, como que são preparadas as aulas, como é que
funciona todo o sistema na verdade nas escolas. Para mim, é um
momento em que você vai apenas ver como funciona essa escola. Nesse
sentido, eu como estagiário apenas vejo, analiso e, posteriormente, ou
no momento, faço as minhas anotações para posteriormente relatar em
um relatório que a escola/universidade assim pede. (Aluno N.B.)
Eu acredito que o estágio supervisionado é conhecer a parte prática da
docência, a parte prática do curso de licenciatura que a gente vai e
estuda textos e teóricos ao longo da nossa formação e quando chega o
momento de estágio é o momento de relacionarmos aquilo que é teoria
com a prática, a gente vai praticar e ver que na sala de aula a imaginação
é muito grande quando; chegamos na realidade e é completamente
diferente e eu entendo isso que é vivenciar como vai ser a futura
profissão. (Aluna N.K.)
É uma disciplina que me proporciona vivenciar de uma forma mais
efetiva a relação teoria-prática, em que posso relacionar os
conhecimentos teóricos que tenho aprendido na minha graduação de
letras ao contexto do ambiente escolar. (Aluno P.R.)
O Estágio Supervisionado, a meu ver, além de ser um lugar que permite
o estudante de curso de letras não só conciliar teoria e pratica, é também
um espaço onde o estudante ou futuro docente aprende a investigar.
(Aluno L.G.)

Para os estudantes entrevistados, o Estágio Supervisionado é um casamento
celebrado entre a teoria e a prática, é um momento considerado rico em curiosidades.
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Oportunidade não só de acompanhar quem está dando aula, mas também de procurar
conhecer o ambiente da escola, verificar a forma de como os conteúdos são preparados e
como são aplicados no dia a dia em sala. Um dos entrevistados nos surpreendeu ao
declarar que o estágio não se limita apenas a teoria e prática, é também um momento em
que o futuro docente deve aprender a investigar. Compreende-se a partir desse
pensamento que o estágio não é exclusivamente uma atividade prática, mas também
teórica, assim como já previam Pimenta e Lima (2017). Realmente a sala de aula não
deixa de ser um objeto de estudo; muitas intrigas surgem a partir de situações inusitadas
e vivenciadas pelo professor.
Em relação às contribuições do Estágio Supervisionado para a formação inicial
em Letras dos futuros docentes foram consideradas positivas, além de oferecer uma
oportunidade de observar, de presenciar situações vividas em sala, também contribuiu
para fazer o aluno refletir e projetar sua carreira no universo do magistério. Importante
também para o estagiário se tornar flexível diante de situações inesperadas e
principalmente conhecer como funciona o sistema de ensino no Brasil, em especial, para
os futuros docentes estrangeiros, que precisam aliar a realidade brasileira à do seu país de
origem. Assim podemos perceber nas falas dos sujeitos:
As contribuições foram muitas, tanto que o que eu notei no estágio
supervisionado, nas minhas anotações, as minhas análises de acordo
com os conteúdos que eu já vinha aprendendo na universidade e na
formação em Letras, que eram em relação as variações linguísticas,
questões gramaticais com outros conteúdos, mas vi que eu poderia fazer
melhor, colocar em prática realmente os conteúdos posteriormente no
estágio de regência. Então o contributo que teve é da análise toda que
eu fiz, das anotações que eu também tive de conhecimento quanto a
escola, para poder assim aprender um pouquinho mais, para assim
aprender de maneira melhor, ensinar de maneira melhor no estágio de
regência. Então, na minha formação ajudou-me muito porque a
princípio eu digo que quando eu comecei no estágio supervisionado
para mim foi um estresse, tanto que eu digo que eu saí com enxaqueca
da sala de aula, mas depois eu soube lidar com essa situação, eu soube
como intervir posteriormente nos outros estágios que foram de
regência. (N.B.)
Primeiro que a parte prática do curso nós temos a opção em pesquisar
em linguística, pesquisar em literatura e pesquisar sobre a educação em
si, que é pesquisar sobre a docência e a partir do estágio supervisionado
eu consigo entender de fato, perceber e vivenciar na parte prática do
que é Letras, do que é ser professor de linguagens e o que é ser professor
de língua portuguesa, então nós temos o estágio de observação e o
estágio de regência, primeiro a gente observa e vai conhecer e eu
enquanto estrangeira posso ver como funciona o sistema de ensino aqui
no Brasil e quando eu vou para o estágio eu acabo tendo uma visão mais
ampla do que é a docência em linguagem e eu às vezes fico confusa
porque eu consigo problematizar o sistema de ensino aqui no Brasil,
mas não consigo problematizar muitas das vezes o sistema de ensino no
meu país porque eu já estive lá numa sala de aula de ensino médio e
também estive numa sala de aula de ensino fundamental, mas estive
como estudante e não chego a condição de estagiário para avaliar e
olhar o sistema de ensino em si. (NK)
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Sobre as contribuições do Estágio Supervisionado para a minha
formação inicial em Letras – Língua Portuguesa, posso citar a
possibilidade de observar e presenciar situações ou eventos ocorridos
do período do estágio, que por sua vez contribui para se refletir e
projetar minha atuação enquanto futuro professor de língua portuguesa.
(PR).
O Estágio Supervisionado tem contribuído bastante de forma positiva
para minha formação inicial, pois das suas contribuições para minha
formação inicial tem a ver com o paradigma do docente reflexivo. Isto
é, ser aquele docente que não se limita apenas ao conjunto de teorias e
regras para fazer o seu trabalho, mas sim, ser aquele docente, quando
lidar com situações difíceis, como por exemplo, incerteza ou
imprevisibilidade, é conseguir ser flexível e inteligente para resolver
problemas que enfrenta no cotidiano de sua prática docente. (LG)

Por fim, dialogamos sobre os principais desafios encontrados durante o Estágio
Supervisionado. Talvez seja a questão de maior relevância aqui encontrada, pois sabemos
que os desafios são enormes para quem já se encontra lecionando, imagine para quem
ainda vai começar. Entre os vários desafios apontados pelos estudantes, houve um que
muito nos preocupou, haja vista a realidade que ora nos encontramos. O atual cenário
vivido em de sala nos leva a presenciar situações semelhantes a essa:
O principal desafio que eu vi é que muitos professores não têm
autoridade dentro da sala de aula, muitos alunos mandam dentro da sala
de aula e isso hoje é um desafio do professor em manter a autoridade
sem ser autoritário. Então foi algo que eu tentei fazer no estágio de
regência, ter autoridade em sala de aula e mostrar que o professor está
lá como mediador e se colocar como uma pessoa a ser respeitado. (NB)
Primeira coisa é a realidade de eu ser estrangeira e não saber como
funciona o sistema de ensino aqui no Brasil, quando eu chego eu fico
chocada quando eu encontro os alunos em sala de aula super à vontade.
Eu venho de um sistema de ensino muito formal e aí eu chego aqui e
encontro as coisas mais flexíveis e mais leves e isso dá um choque, mas
eu acho que o estágio de um modo geral contribui de forma positiva. O
desafio é poder entrar dentro de um sistema de ensino que é novo para
mim, chegar na sala de aula e não conhecer de fato a realidade dos
alunos porque não é uma realidade que eu vivenciei e o meu sotaque é
diferente para os alunos; é difícil compreender o que eu falo. Se for um
estágio de observação não tem problema, mas no estágio de regência eu
já tive algumas dificuldade em saber como é que funciona aqui a sala
de aula ou qual a relação dos professores com os alunos. Então, foram
esses os principais desafios que eu tive, principalmente enquanto
estrangeira. (NK)

Percebemos na fala dos alunos entrevistados a dificuldade que uma maioria dos
professores enfrenta em administrar a sala de aula. Tal desafio não se aplica somente aos
futuros professores, mas principalmente aos que já estão há décadas em sala, ainda
procurando uma fórmula de dar aula.
Outras dificuldades apontadas pelos estagiários, principalmente os estrangeiros,
fazem alusão à realidade de ser de outro continente, tendo em vista o sotaque deles, o

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

151

choque cultural relacionado aos costumes e hábitos e a grande diferença de
comportamento entre os alunos das escolas aqui do Brasil em comparação com os alunos
das escolas africanas. Na concepção dos estagiários estrangeiros, os alunos das escolas
por eles escolhidas para realizar seus estágios se comportam de uma maneira muito à
vontade, ou seja, há uma flexibilidade e/ou omissão por parte dos professores em relação
à situação observada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As discussões evidenciadas neste trabalho levam-nos a compreender que os
estudos relacionados à formação docente não se esgotam com cada pesquisa concluída e
com cada publicação realizada. Percebemos que o Estágio Supervisionado apresenta um
enorme campo para ser explorado, mesmo com uma vasta linha de pesquisa na área, ainda
se constata a necessidade de ampliar esse universo de investigação.
Identificamos que os estagiários do curso de Letras, em início de carreira,
demonstraram preocupação com o desenvolvimento e crescimento profissional a partir
do momento que passaram a observar e estagiar nas escolas dos municípios de Acarape e
Redenção-CE. O Estágio Supervisionado foi considerado pelos entrevistados como um
momento propício para a formação, aproximação com o ambiente escolar e maior
conhecimento da realidade.
Verificou-se que o estágio contribuiu de forma positiva na formação inicial dos
futuros professores, no entanto muitos desafios foram apontados, os quais serviram de
reflexão para nossa prática e de possíveis pesquisas a serem desenvolvidas em momentos
posteriores. A partir dos desafios apontados, algumas preocupações e intrigas nos
perseguem. Sabemos que o professor recebe os ensinamentos acadêmicos, as orientações
didáticas, a formação, que pode se considerar ideal para aplicar em sala de aula. Isso não
é garantia de que esse profissional estará totalmente preparado para o exercício da
profissão. Conforme dados explicitados na análise das informações colhidas, podemos
perceber que o domínio de sala de aula é um grande desafio a ser superado pelos
professores, a relação professor-aluno se tornou mais acintosa, o que dificulta e prejudica
o trabalho pedagógico.
Outro fato marcante é a questão dos desafios enfrentados pelos estudantes
estrangeiros, seja em relação ao comportamento dos estudantes brasileiros, seja pela
diferença de sotaque, de ritmo da fala. Interessante perceber que os estagiários buscam
fazer as necessárias conexões entre a realidade brasileira e a do seu país de origem.
Nosso principal propósito foi investigar as contribuições e os principais desafios
encontrados pelos alunos de Letras diante da formação inicial como futuro docente. Na
verdade, foram os desafios que mais nos impactaram conforme explicitado, por exemplo,
o fato que restringe ao docente de não poder contar com uma formação contínua. Esse
seja, talvez, o principal desafio para quem se forma na área da docência tendo que cumprir
uma carga horária de 200h/a mês. Faz-se necessário a esse profissional conseguir tempo
para tudo, menos para se tornar um pesquisador, mesmo diante de um vasto campo de
pesquisa que é a sala de aula. Não há tempo suficiente para acumular várias funções que,
aos poucos, vão se inserindo na desafiante tarefa de educar. As exigências existentes na
sala de aula requerem um profissional além de professor, além de um educador, aqui não
vamos nos reportar na diferença entre ser professor e ser educador, apenas defender a
tarefa principal do docente que é dar aulas e abrir o caminho da pesquisa para aquele
profissional que só consegue ver uma sala de aula com um número médio de 40 alunos
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entre quatro paredes e apenas uma porta, que na maioria das vezes parece fechada diante
de tantas adversidades.
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FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR NO CONTEXTO DA LICENCIATURA EM
CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA DA UNILAB
Bruno Miranda Freitas57;
Paulo Meireles Barguil58;
Elisangela André da Silva Costa59;
Wanderson Diogo Andrade da Silva60.

RESUMO
O presente trabalho trata-se de uma investigação realizada no curso de Licenciatura em
Ciências da Natureza e Matemática da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) no âmbito da disciplina de Estágio Supervisionado
no período de 2016 a 2017. A motivação para o desenvolvimento desta investigação
nasceu a partir da crítica ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) que, em sua versão
inicial, apresentava uma acentuada dicotomia entre teoria e prática, inclusive nos
primeiros estágios desenvolvidos. Tal fato se constitui como determinante para o início
desta investigação que, metodologicamente se assenta na abordagem qualitativa
(MINAYO, 2008). A base da investigação foi através de análise documental das versões
de 2014 e 2016 dos Projetos Pedagógicos do Curso escolhido. Observamos a
configuração das disciplinas de Estágio ofertadas nas duas versões analisando suas
atividades propostas e ementas. O curso investigado, em sua primeira versão, era ofertado
em regime trimestral, sendo depois, na segunda versão, (re)organizado para a oferta em
regime semestral. Buscamos compreender através desta pesquisa como os estágios
supervisionados se constituem e constroem a profissionalidade docente dos estudantes do
referido curso. Como aporte teórico nos assentamos nos estudos de Fazenda (2008) acerca
de interdisciplinaridade e de Pimenta e Lima (2010) sobre estágio supervisionado. A
análise das duas versões destes documentos evidenciou a natureza interdisciplinar do
curso e como este é proposto aos seus estudantes. Os resultados apontam que as principais
contribuições do curso e suas mudanças estruturantes do PPC têm a possibilidade de
fortalecer de maneira significativa a construção da profissionalidade docente.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Interdisciplinaridade. CNM. Profissionalidade
Docente.

INTRODUÇÃO
A formação de professores no contexto da UNILAB traz uma forte marca da
perspectiva da diversidade, que é um elemento presente na identidade institucional, fruto
dos acordos de cooperação solidária entre os países parceiros e ainda da perspectiva
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multicultural e das epistemologias configuradas como elementos político pedagógicos
presentes nas diretrizes institucionais.
Para compreender de forma mais clara como se dá esse processo, se faz necessário
conhecer um pouco da história da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB) e, neste contexto, do curso de Licenciatura em Ciências da
Natureza e Matemática. A UNILAB foi criada através da Lei nº 12.289, de 20 de julho
de 2010, com a missão de formar pessoas com vistas a “[...] contribuir com a integração
entre o Brasil e os demais países membros da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa - CPLP, especialmente os países africanos, bem como promover o
desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional.” (BRASIL,
2010, p. 01).
Conforme o Art. 2º do Estatuto da UNILAB, esta instituição
[...] é vocacionada para a cooperação internacional e compromissada
com a interculturalidade, a cidadania e a democracia nas sociedades,
fundamentando suas ações no intercâmbio acadêmico e solidário com
países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), especialmente os países africanos.

Em seu processo de criação e implantação, a partir da perspectiva da cooperação
internacional entre os países parceiros, foram realizadas missões com o objetivo de
levantar elementos relacionados à realidade de cada país para que fossem definidas as
linhas de atuação da UNILAB, conforme relatam Costa e Martins (2016, p. 148-149):
No período compreendido entre os anos 2008 e 2010, a Comissão de
Implantação da UNILAB fez um levantamento, através de viagens ao
exterior, visitas técnicas, oficinas, estudos e reuniões de trabalho na
região do Maciço de Baturité, além de análise documental de países
parceiros e instituições apoiadoras, identificando problemáticas
comuns ao Brasil e aos países parceiros, em especial, os africanos. Com
isso, obteve-se um panorama das principais áreas de atuação da Unilab,
quais sejam: i) agricultura, ii) saúde coletiva, iii) educação básica, iv)
gestão pública e v) tecnologias e desenvolvimento sustentável.

As Diretrizes Gerais da UNILAB, publicadas em 2010 e ainda vigentes, apontam
que o domínio do código escrito e das operações matemáticas se constituem como fatores
determinantes para a vivência da cidadania. A partir dessa compreensão, indicam a
formação de professores como uma prioridade para os países da integração, a ser realizada
com base nos princípios do respeito à diversidade em suas diferentes expressões, ao
pluriculturalismo, ao multilinguíssimo, convergindo para a promoção de aspectos
culturais e artísticos dos países (UNILAB, 2010).
Dentro deste contexto foi criado o curso presencial de Ciências da Natureza e
Matemática (CNeM), modalidade Licenciatura, a partir da Resolução nº 02/Conselho
Superior Pro Tempore (CONSUP/UNILAB). A interdisciplinaridade, característica
principal do curso, é definida no Projeto Pedagógico inaugural do curso (UNILAB, 2011,
p. 15), como postura que
[...] para além de fazer conhecer e relacionar conteúdos, métodos,
teorias ou outros aspectos do conhecimento, visa ao diálogo entre
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diversos campos do saber em uma atitude de colaboração. Dessa forma,
gera novas dinâmicas e atitudes frente ao conhecimento, substituindo a
tradicional concepção fragmentada das áreas do saber por outra, mais
integrada e unificadora do mundo e do ser humano. Assim, torna
possível vencer distâncias entre os campos científicos, técnicos,
humanísticos, sociais e artísticos, permitindo compreender a
multidimensionalidade e a complexidade dos seus fenômenos,
favorecendo a transversalidade dos enfoques e a integralidade da
formação.

Pensado na perspectiva de promoção do diálogo intercultural a ser promovido pela
UNILAB, o CNeM foi desafiado desde o momento de sua concepção a apresentar uma
concepção alargada de interdisciplinaridade, uma vez que este conceito guarda em si uma
multiplicidade de compreensões, inclusive a de justaposição de conhecimentos de forma
complementar, sem que necessariamente os campos de conhecimento dialoguem de
forma legítima.
Nesse sentido, Fazenda (2008, p. 17) explica:
Se definirmos interdisciplinaridade como junção de disciplinas, cabe
pensar currículo apenas na formatação de sua grade. Porém se
definirmos interdisciplinaridade como atitude de ousadia e busca frente
ao conhecimento, cabe pensar aspectos que envolvem a cultura do lugar
onde se formam professores.

O presente trabalho teve como objetivo geral compreender a contribuição do
Estágio Supervisionado na construção dos saberes que constituem a profissionalidade
docente dos professores de Ciências da Natureza e Matemática formados pela UNILAB.
A pesquisa assentou-se na abordagem qualitativa (MINAYO, 2008) com a investigação
das versões do projeto pedagógico do curso de licenciatura em Ciências da Natureza e
Matemática da UNILAB, para entendermos a dinâmica que situa a teoria e a prática.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao longo da história do curso, o Projeto Pedagógico do Curso passou por
formulações que foram impulsionadas tanto pelos processos avaliativos daqueles que
experimentaram a proposta inicial, quanto pelas novas orientações legais advindas das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica,
sobretudo a Resolução n° 2/2015 (BRASIL, 2015).
Tomaremos como base para esta análise as versões dos PPCs consolidadas nos
anos de 2014 e 2016.
A partir da análise destes documentos foi possível verificar que os objetivos dos
PPCs permanecem utilizando os mesmos nortes formativos para os estudantes:
a) Formar docentes críticos, criativos e reflexivos para atuar nos
ensinos Fundamental e Médio;
b) Motivar a iniciação à pesquisa e difusão do conhecimento, bem
como a participação em programas e projetos de Extensão
relacionados à área das Ciências da Natureza e da Matemática;
c) Contribuir para a formação de um profissional capaz de elaborar e
desenvolver projetos de estudo e trabalho, empenhados em
compartilhar a práxis e produzir coletivamente;
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d) Qualificar profissionais para contribuir em debates
interdisciplinares e atuar para além do contexto escolar e em
diferentes setores da sociedade;
e) Formar um profissional do ensino, educador e pesquisador,
empenhado em indagar e reconhecer o sentido e o significado do
trabalho docente, com uma compreensão ampla do fenômeno e da
práxis educativa;
f) Contribuir para a formação de um profissional protagonista do
próprio processo formativo e em permanente busca pela emancipação
humana;
g) Fomentar um ambiente de sala de aula democrático e pluralista,
fundamentado na dialogicidade, respeito e confiança recíprocos,
propiciando uma interação entre todos os agentes educacionais;
h) Propiciar o conhecimento dos conteúdos gerais e específicos das
Ciências da Natureza e Matemática e permitir a socialização dos
saberes e práticas adequando-os às atividades escolares em diferentes
níveis e modalidades da educação básica, construindo e integrando-se
ao projeto político-pedagógico da escola em uma perspectiva
inter/transdisciplinar;
i) Assegurar o conhecimento e a aplicação do conjunto de
competências de natureza humana, político-social e técnicoinstrumental, privilegiando o saber em suas amplas dimensões.
j) Formar sujeitos que sabem planejar, executar, dirigir,
supervisionar e avaliar atividades relativas às práticas docentes, no
contexto escolar, intervindo de forma dinâmica.

A formação proposta para o licenciado em Ciências da Natureza e Matemática se
alinha com perspectivas atuais da formação de professores, que visam a uma formação
ampla, pautada na capacidade investigativo-reflexiva dos docentes, e com forte
compromisso ético-político que define uma ação cada vez mais humana, solidária e
emancipadora dos sujeitos. Tais horizontes formativos encontram fundamentação nos
estudos de autores como Schon (1992), ao defender a perspectiva do professor reflexivo;
Nóvoa (1995), que aborda a concepção do professor como pessoa; Alarcão (2011), que
alarga a compreensão da reflexão da perspectiva individual para a coletiva; Giroux
(1997), quando reconhece o professor como um intelectual crítico; Freire (1996),
destacando a politicidade do papel do professor, entre outros.
Considerando que a discussão da presente investigação se volta à compreensão do
componente curricular estágio supervisionado, destacaremos a forma como o mesmo é
compreendido dentro das versões de 2014 e de 2016 do PPC.
No PPC versão 2014 (p. 28-29), se destacam na descrição do devir do estágio
supervisionado elementos como:
a) O contexto de realização do estágio, com destaque para as atividades e aulas
práticas de laboratório;
b) A obrigatoriedade do componente curricular para a formação do licenciando
a partir da metade do curso, destacando a oportunidade de participação no
contexto concreto de vivência da profissão;
c) Definição das escolas públicas municipais e estaduais de Redenção e Acarape
como lócus de desenvolvimento do estágio;
d) Acompanhamento por professor responsável pela disciplina;
e) Distribuição de carga horária definida por Lei – 400h de Estágio e 400h de
práticas de ensino – sendo 90h no ensino fundamental e 310 no ensino médio;
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f) O tipo de atividades a serem desenvolvidas: conhecimento das atividades
realizadas no contexto escolar; elaboração de um plano de intervenção-ação
que subsidiará parcial ou integralmente a elaboração do TCC; capacitação em
informática educativa.
A forma como o devir do estágio supervisionado é apresentado inicialmente no
PPC – Versão 2014 – de forma ampla, sinalizando possibilidades variadas de organização
do componente curricular, considerando os diferentes determinantes presentes no
contexto da Universidade e da Escola, que demandam ajustes no planejamento e na
definição dos cronogramas a partir dos desafios que cotidianamente emergem nos citados
contextos, a sequência do documento acaba por aprisionar a proposta de estágio em uma
grade que define atividades e cargas horárias a elas vinculadas, conforme é possível
visualizar nos Quadros 1 e 2:
Quadro 1 – Estágios a serem desenvolvidos no Ensino Fundamental

Fonte: PPC Versão 2014.
Quadro 2 – Estágios a serem desenvolvidos no Ensino Médio
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Fonte: PPC Versão 2016.
A análise dos quadros-síntese das propostas do estágio indica a perspectiva de um
conjunto de atividades a serem realizadas pelos estudantes na escola a partir de roteiros
definidos. No conjunto de atividades, não conseguimos visualizar, além das reuniões para
orientação geral, quais seriam os espaços para debate e reflexão acerca da realidade
observada. O resultado prático dessa condição era a realização de atividades pouco
significativas para os estudantes, não sendo possível realizar a leitura crítica da realidade,
tampouco compreender de forma mais ampla os desafios da profissão. Além desta
questão, faz-se necessário apontar a desarticulação entre a teoria e a prática. Nessa
perspectiva o Estágio se reduz a atitude de
[...] usar as teorias para captar os desvios e falhas da escola, dos
professores e dos diretores, configurando-se como um criticismo vazio,
uma vez que os estagiários lá iam somente para rotular as escolas e seus
profissionais como tradicionais e autoritários entre outras qualificações
(PIMENTA; LIMA, 2010, p. 40).

Outro aspecto a ser considerado dentro da leitura do documento é o caráter
demasiadamente prescritivo do PPC, que organizava, no período de vigência da
organização dos períodos letivos em trimestres, todas as atividades de estágio sem levar
em consideração a realidade das escolas de educação básica, organizadas em regimes
anuais. Desse modo, não foram raras as vezes que as atividades propostas no PPC
deixaram de ser cumpridas, ao mesmo tempo em que atividades extremamente ricas
desenvolvidas no contexto da escola eram desconsideradas por não se encontrarem
previstas no plano de estágio.
O planejamento do estágio deve considerar, sobretudo no processo de imersão dos
estudantes na realidade da escola, a previsão das formas de articulação entre a
universidade e a escola-campo, conforme aponta Lima (2012). Nesse sentido, é
necessário a aproximação prévia entre essas instituições, através de visitas ou reuniões
onde os professores orientadores de estágio possam apresentar a escola as suas
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intencionalidades e estabelecer colaborativamente os papéis de cada sujeito no
desenvolvimento das atividades. A escola, tanto quanto a universidade, é uma instituição
que forma professores. Desse modo, é necessário reconhecer seu potencial formativo e
incluí-lo como espaço de diálogo e aprendizagem sobre a formação e o trabalho docente.
A justaposição visualizada nos quadros que apresentam as atividades a serem
desenvolvidas no estágio também se encontrava posta na organização das disciplinas,
conforme apresenta o Quadro 3.
Quadro 3 – Ementas das disciplinas de Estágio no PPC de 2014
Disciplina Estágio I - 60h
Capacitação sobre informática aplicada à Educação para o uso de aplicativos da informática
em trabalhos tipo controles administrativos ou acadêmicos, como emitir relatórios, escrever
textos, confeccionar tabelas, manipular banco de dados, etc. conhecer a estrutura física e os
recursos humanos de uma unidade escolar. Estudo das características gerais de um Plano
Político Pedagógico. Observação das atividades dos diversos agentes na escola: Diretor,
Professor, Coordenador Pedagógico, corpo administrativo, terceirizados, etc. Familiarização
com o ambiente escolar através da imersão nas atividades administrativas, pedagógicas e
sociais, tais como reuniões pedagógicas, reuniões do conselho escolar, eventos culturais, feira
de ciências, gincanas, etc.
Disciplina Estágio II - 30h
Integração com as atividades socioculturais da Unidade Escolar por meio de participação em
eventos, feiras de ciências, gincanas, apresentações e etc, de forma a observar, experimentar
e avaliar a relação aluno-aluno e professor-aluno. Preparação para os primeiros contatos com
a regência por meio de observação condução de aulas do Ensino Fundamental na Unidade
Escolar.
Disciplina Estágio III - 40h
Conhecer a estrutura física e os recursos humanos de uma unidade escolar. Estudo das
características gerais de um Plano Político Pedagógico. Observação das atividades dos
diversos agentes na escola: Diretor, Professor, Coordenador Pedagógico, corpo
administrativo, terceirizados, etc. Familiarização com o ambiente escolar através da imersão
nas atividades administrativas, pedagógicas e sociais, tais como reuniões pedagógicas,
reuniões do conselho escolar, eventos culturais, feira de ciências, gincanas, etc.
Disciplina Estágio IV - 60h
Familiarização com o ambiente escolar através da imersão nas atividades administrativas,
pedagógicas e sociais, tais como reuniões pedagógicas, reuniões do conselho escolar,
elaboração de planos anuais para o ensino, eventos culturais, feira de ciências, gincanas, etc.
Relação do perfil socioeconômico dos alunos com seu desenvolvimento escolar. Preparação
para os primeiros contatos com a regência no Ensino Médio por meio de observação de aulas
na Unidade Escolar.
Disciplina Estágio V - 90h
Capacitação sobre informática Educativa e sua aplicação prática. Familiarização com o
ambiente escolar através da imersão nas atividades administrativas, pedagógicas e sociais, tais
como reuniões pedagógicas, reuniões do conselho escolar, elaboração de planos anuais para
o ensino, eventos culturais, feira de ciências, gincanas, etc. Relação do perfil socioeconômico
dos alunos com seu desenvolvimento escolar. Primeiros contatos com a regência por meio de
observação e condução de aulas na Unidade Escolar.
Disciplina Estágio VI - 120h
Familiarização com o ambiente escolar através da imersão nas atividades administrativas,
pedagógicas e sociais, tais como reuniões pedagógicas, reuniões do conselho escolar,
elaboração de planos anuais para o ensino, eventos culturais, feira de ciências, gincanas, etc.
Aprofundamento e aprimoramento da prática de ensino tanto em sala de aula como em
laboratório.
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Fonte: Construído a partir do PPC do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza e
Matemática (Versão 2014).

Ao analisar o conjunto de ementas, visualizamos elementos que nos permitem
compreender as disciplinas como desconexas e repetitivas. Não há discussões sobre os
elementos teóricos do estágio supervisionado e o estudante é lançado ao ambiente da
escola sem a devida clareza acerca das finalidades pedagógicas das atividades que
realizará. Mais uma vez se configura o estágio como a hora da prática, tão criticado por
autores como Pimenta e Lima (2006, p.9), ao apontarem que nessa perspectiva de estágio:
“[...] o profissional fica reduzido ao ‘prático’, o qual não necessita dominar os
conhecimentos científicos, mas tão somente as rotinas de intervenção técnica deles
derivadas”.
A confirmação dessa redução da profissão ao exercício acrítico da docência é
confirmada pelo lugar de subalternidade ocupado pelos professores regentes de turma nas
atividades previstas para o estágio e nas ementas das disciplinas. Suas histórias,
experiências e conhecimentos não se constituíam como pautas de investigação ou de
interesse dentro do que se encontrava previsto no plano de estágio. Tal postura colide
frontalmente com as perspectivas atuais de formação de professores que veem nesse
profissional uma importante referência para a compreensão dos desafios postos ao
exercício da docência, pelas experiências e saberes que acumula em sua trajetória de vida,
trabalho e formação (NÓVOA, 1992).
No ano de 2015, como forma de promover a reformulação do PPC do curso de
licenciatura em Ciências da Natureza e Matemática, adequando-o às novas diretrizes
curriculares para a formação de professores da educação básica (Resolução nº 2/2015),
foi realizado um importante processo de escuta dos estudantes e professores acerca dos
limites e possibilidades do estágio no PPC – Versão 2014, através da I Mostra de Estágios
Supervisionados (I MESU61) da UNILAB, promovida por professores do Instituto de
Ciências Exatas e da Natureza (ICEN).
O PPC – versão 2016 manteve os compromissos estabelecidos na versão de 2014
no que diz respeito aos objetivos de formação do curso, o que representou a possibilidade
de continuidade da perspectiva ampla de formação dos estudantes pautada na
interdisciplinaridade enquanto princípio institucional que marca a identidade da UNILAB
desde sua criação (BRASIL, 2010).
Foram redefinidas questões estruturais do Estágio que diziam respeito à sua
concepção e formas de organização. No PPC – versão 2016 o regime de organização dos
períodos letivos passou a ser semestral, o que promoveu uma redução da quantidade de
disciplinas de Estágio ofertadas, de seis para quatro, garantida a manutenção da carga
horária mínima prevista em lei.
Ao apresentar a proposta de Estágio Supervisionado, é possível verificar no PPC
– versão 2016 que foram mantidos elementos relativos aos locais de realização dos
estágios, os responsáveis pelo acompanhamento das atividades, a carga horária
estabelecida por lei, o ingresso dos estudantes nas disciplinas de estágio a partir da metade
do curso, a previsão geral das atividades a serem realizadas e a possibilidade de
articulação do Estágio com o Trabalho de Conclusão de Curso. As alterações sofridas
neste trecho do documento disseram respeito apenas à distribuição da carga horária que
61

A Mostra de Estágio Supervisionado foi uma iniciativa dos professores de estágio do Instituto de Ciências
Exatas e da Natureza com vistas a pautar processos de reflexão sobre a formação de professores a partir
desse componente curricular, agregando visões e experiências de professores da Educação Básica e da
universidade e estudantes dos cursos de licenciatura.
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passou a contemplar de forma mais equilibrada o ensino fundamental, com 180h, e o
ensino médio, com 225h e a quantidade de disciplinas de estágio, conforme mencionado
anteriormente.
Importa destacar que os quadros 1 e 2 apresentados foram excluídos do PPC –
versão 2016, dando mais liberdade aos professores orientadores para formular propostas
de desenvolvimento de atividades do Estágio mais próximas da realidade das escolascampo e mais significativas para o processo formativo dos estudantes. Em nosso período
de imersão, na condição de observador participante das disciplinas de estágio, tivemos a
oportunidade de vivenciar atividades diversificadas e ricas em conhecimentos como os
produtos finais dos estágios através de relatos de experiência em formato de resumos
expandidos, produção de vídeodocumentários sobre as escolas em movimento, portfólios
com sistematização de reflexão sobre as práticas formativas vividas no contexto da
universidade e da escola, além de relatórios escritos.
Para 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.

As ementas do PPC – versão 2016 encontram-se apresentadas no quadro a seguir:
Quadro 4 – Ementas das disciplinas de Estágio no PPC – 2016
Disciplina Estágio I - 90h
Estágio como campo de construção de conhecimento. Concepções e práticas de estágio
curricular na formação de professores. A pesquisa como princípio formativo. A escola de
ensino fundamental em movimento - diagnóstico da escola. Projeto Político Pedagógico,
organização e gestão escolar. A escola e as relações com os sujeitos educativos. Escola e
comunidade. Projetos pedagógicos e ação educativa interdisciplinar.
Disciplina Estágio II - 90h
Profissionalidade e identidade docente no ensino fundamental. Narrativas de história de vida
e profissão. A organização curricular do ensino fundamental e suas repercussões na escola.
Planejamento pedagógico ensino e avaliação da aprendizagem no cotidiano escolar. A escola
e a gestão da sala de aula. Iniciação à docência no ensino fundamental.
Disciplina Estágio III - 105h
A escola de ensino médio em movimento - diagnóstico da escola. Projeto Político Pedagógico,
organização e gestão escolar. A escola e as relações com os sujeitos educativos. Escola e
comunidade. Projetos pedagógicos e ação educativa interdisciplinar. Iniciação à docência no
ensino médio.
Disciplina Estágio IV – 120h
Profissionalidade e identidade docente no ensino médio. Narrativas de história de vida e
profissão. A organização curricular do ensino médio e suas repercussões na escola.
Planejamento pedagógico ensino e avaliação da aprendizagem no cotidiano escolar. A escola
e a gestão da sala de aula. Docência no ensino médio.
Fonte: produzido a partir do PPC – Versão 2016.

Analisando o conjunto das novas ementas, é possível visualizar a preocupação de
consolidação do Estágio como componente curricular no qual são produzidos

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

162

conhecimentos sobre a profissão professor. Para tanto, o estudante da licenciatura é
inicialmente apresentado à fundamentação teórica sobre Estágio Supervisionado. A partir
das discussões sobre as concepções e práticas desse componente curricular, são
desenvolvidas atividades que permitem a aproximação crítico-reflexiva dos licenciandos
com a profissão. Considerando inicialmente a escola em movimento, seguindo com a
exploração de elementos norteadores das práticas educativas, as relações estabelecidas
entre os sujeitos até, por fim, chegar no contexto da sala de aula, percebemos de maneira
dialógica a construção da profissionalidade docente nos ensinos fundamental e médio.
Na articulação entre as atividades propostas nas ementas das quatro disciplinas de
estágio, temos a compreensão da formação de professores como um continuum, que não
deixar de tomar como referência os elementos iniciais presentes nas disciplinas iniciais e
vai agregando cada vez mais referências para que os estudantes compreendam as
dimensões histórica e social de sua profissionalidade docente.
Pimenta e Lima (2008, p. 201-202) nos apresentam importantes lições deixadas
pela formulação crítico-reflexiva de atividades de estágio:
– Lições aprendidas na localização da escola: Onde a escola está
situada? Em que parte da cidade? Como é sua localização urbana?
Como se caracteriza a vizinhança, o comércio, os serviços de saúde, a
segurança, entre outros?
– Lições aprendidas na chegada: entre nossas atividades com os
estagiários, destacamos o portão da escola e a chegada dos alunos. Em
trabalho anterior – (LIMA 2002, p. 61) – destacamos que a porta ou o
portão da escola representa para o estagiário uma oportunidade de
reflexão e questionamentos. Quais as marcas da sociedade atual estão
na entrada da escola? Como é o prédio? Quem controla o portão e de
que maneira? Como são os transeuntes que por aí trafegam? Quem
passa, o que passa e deixa de passar pelo portão da escola? [...]
– Lições aprendidas entre o dito e o feito, entre o escrito e o vivido:
é importante a compreensão da escola dentro do sistema educacional e
da implantação e implementação das políticas vigentes.
– Lições do Projeto Político Pedagógico da Escola: vale a pena
perceber o Projeto Pedagógico em processo de operacionalização, ou
seja, a comunidade escolar, vivenciando aquilo que foi debatido e
decido por ela, no coletivo [...]
– Lições decorrentes da interação de saberes: o estudo das relações
estabelecidas no encontro/confronto de professores da universidade,
docentes da escola de educação básica e estagiários, cada um com os
seus valores, visões de mundo e experiências diferentes [...];
– Lições dos procedimentos de investigação: concordamos com
Charlot (2005, p. 147) quando insiste que a escola pública deve ser
defendida como um direito, o que acarreta obrigações para com ela [...];
– Lições da escola em movimento: Como os alunos circulam no
espaço escolar? Que posturas caracterizam a equipe gestora, os
funcionários, os professores e os alunos? Como são os procedimentos
de entradas, saídas, atividades no pátio de recreio, quadra de esportes,
corredores, banheiros, portas das salas de aula, cantina?
– Lições da observação e atuação na sala de aula: é necessário que
o estagiário aprenda a exercitar um olhar pedagógico e atento para
entender o que há de estranho nas coisas comuns.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ao observar as lições apresentadas pelas autoras, visualizamos que a estrutura
atual do PPC do curso de licenciatura em Ciências da Natureza e Matemática tem a
possibilidade de fortalecer de maneira significativa a construção da profissionalidade
docente, imprimindo a esta marcas como a criticidade e a reflexividade, condições que
remetem à figura do professor como um intelectual.
Consideradas as transformações político-pedagógicas e epistemológicas vividas
pelo CNeM, é necessário abrir os horizontes sobre a interdisciplinaridade, visto que o
curso de Ciências da Natureza e Matemática é tido como tal. A partir desse contexto,
podemos ver que existe uma articulação entre a teoria e prática no que diz respeito ao
estágio alinhado com uma visão interdisciplinar, com perspectiva de valorização e
respeito à diversidade presente no contexto da UNILAB e a pluralidade de saberes que
emerge desse diálogo intercultural que se tece no dia a dia.
Tal compreensão colaborou para que compreendermos o processo de construção
identitária como um movimento que, apesar de ser singular, traz nas formas como os
sujeitos vivem a profissão e a formação marcas semelhantes. Na UNILAB, e em
específico no Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, podemos dizer que essas marcas
são a da riqueza e da beleza promovidas pela diversidade de culturas, das identidades e
saberes, e do diálogo como que se fazem presentes nos espaços formativos.
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GÊNEROS TEXTUAIS PRODUZIDOS COMO INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO PARCIAL NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO
Francisca Vilani de Souza62

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo destacar os instrumentos de avaliação parcial produzidos
no estágio curricular supervisionado obrigatório. Como objeto de coleta de dados foi
aplicado um questionário com 36 alunos matriculados na disciplina Prática de Ensino e
Estágio Supervisionado no curso de Letras, Língua Portuguesa/UERN Campus Central.
O tipo de pesquisa aqui apresentada é quantitativa e qualitativa. A quantificação necessita
de uma qualificação, assim é importante saber diferenciar categorias sociais, pois
nenhuma pesquisa numérica poderá ser bem entendida sem a interpretação dos dados.
Quanto aos objetivos atende ao método descritivo. Para construir essa trajetória teórica
buscou-se, Buriolla (2005), Piconez, (1991), Pimenta (2012), Zabalza (2012), entre
outros. O PPC do Curso de Letras (2013) orienta que no 6º Período – deve ser realizado
o Estágio I (Ensino Fundamental) e, no 7º Período – Estágio II (Ensino Médio). O referido
estágio compreende as fases de orientação teórico – metodológica, planejamento,
diagnóstico, observação, coparticipação, organização de oficinas pedagógicas, regência e
elaboração do Trabalho de Conclusão do Estágio –TCE. O gênero, desse trabalho, bem
como, a organização da metodologia e da estrutura de apresentação, deve ser orientado
pelo professor supervisor de estágio, observando as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT. Os instrumentos de avaliação citados pelos sujeitos desse
estudo foram os gêneros textuais relatório de estágio (50%) e o artigo científico (41%).
O relatório de estágio tem como objetivos: registrar o que foi observado na realização
dessa atividade e relatar as atividades desenvolvidas para o supervisor (a) acadêmico. O
artigo científico, também citado nessa pesquisa tem como objetivo apresentar o resultado
de uma investigação. É um gênero consolidado no ensino superior, tendo em vista sua
aceitação como instrumento de pesquisa, bem como a possibilidade de ser publicado em
anais de eventos, revistas científicas ou até como capítulo de livro.
Palavras-chave: Estágio supervisionado. Avaliação. Gêneros Textuais.

INTRODUÇÃO
Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN
em 1996, coube ao Conselho Nacional de Educação – CNE definir diretrizes curriculares
para todos os cursos de graduação do país. As Resoluções CNE/CP nº1/2002 e CNE nº
2/2002, instituíram as Diretrizes Nacionais para Formação de Professores da Educação
Básica dos cursos de Licenciatura, de graduação plena, e a duração e a carga horária de
formação de professores da Educação Básica em nível superior.
De acordo com a Lei Nº 11.788 de setembro de 2008 em seu Art. 1º estágio é um
ato educativo escolar supervisionado, que é desenvolvido no ambiente de trabalho e, visa
Professora – SEEC/RN. Dra. em Ciências da Educação – UNINTER/PY. Membro do Grupo de Estudo
do Discurso da UERN/GEDUERN. Graduanda do Curso de Pedagogia - UNP.
professoravilani@gmail.com
62

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

166

à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que frequentam o ensino regular em
instituições de Ensino Superior, de Educação Profissional, de Ensino Médio, da Educação
Especial e dos Anos Finais do Ensino Fundamental, bem como, na modalidade
profissional da Educação de Jovens e Adultos – EJA.
A referida Lei esclarece ainda que o estágio faz parte do Projeto Político
Pedagógico do Curso, integra o itinerário formativo do estudante, visa ao aprendizado de
competências próprias de atividades profissionais, bem como a contextualização
curricular. Tem como objetivo desenvolver habilidades para a vida cidadã e para o
trabalho. Nesse contexto, se faz necessário que as instituições e seus docentes
responsáveis pela realização do estágio conheçam, analisem e acompanhem as mudanças
das leis, a fim de conduzir os discentes para o conhecimento, não só no estágio, mas
construção de uma conduta profissional cidadã.
A aplicação de teorias aprendidas o levará ao um melhor desempenho no decorrer
das horas e, no desencadeamento de atividade acadêmica produtiva embasada em um
currículo bem construído. A autora comenta ainda que a legislação referente ao estágio
curricular supervisionado deve ser acompanhada pelas instituições, a fim de proporcionar
aos estudantes um melhor aproveitamento das oportunidades que lhes são oferecidas por
ocasião de sua atuação.
Deste modo, este estudo, como parte de uma tese de doutorado tem objetivo
destacar os instrumentos de avaliação parcial produzidos no estágio curricular
supervisionado obrigatório no Departamento de Letras Vernáculas/ DLV Faculdade de
Letras Artes – FALA/UERN. O referido estágio compreende as fases de: orientação
teórica e metodológica, planejamento, diagnóstico, observação, coparticipação,
organização de oficinas pedagógicas, regência e elaboração do Trabalho de Conclusão do
Estágio – TCE.
Para construir essa trajetória teórica buscou-se Buriolla (2005), Piconez, (1991),
Pimenta (2012), Zabalza (2012), entre outros. A escolha pelos lócus desse estudo
justifica-se por se tratar de uma instituição de referência para o Rio Grande do Norte, bem
como para o Brasil, no que se refere à pesquisa, ensino e formação docente.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO
A Prática de Ensino tem sua origem na década de 1930, com a criação de cursos
superiores de Licenciatura. No entanto, sua definição foi explicitada em 1939 com
instituição do curso de Didática, momento em que é instituída habilitação específica para
o magistério, conhecida também como Escola Normal. O ideário educacional relacionado
à Prática de Ensino ligou-se a um momento histórico. E, portanto, considerando tal
atividade como momento privilegiado na luta para melhoria na formação docente.
Estudos realizados sobre as tendências ou prática dos docentes relacionados às
correntes e abordagens do ensino da Pedagogia identificaram a predominância de
pressupostos teóricos, políticos e ideológicos. Piconez (2012 p.17) esclarece que:
(...) formulações de categorias teóricas foram aproveitadas também nos
textos oficiais, muitas vezes priorizando, numa perspectiva
individualista e psicológica, a eficiência do ensino; ora os temas
didáticos, priorizando objetivos, metodologia de ensino, avaliação e
questões sobre planejamento; ora esboçando-se nas fontes do
materialismo dialético como uma pedagogia do consenso ou do
conflito; identificando através da pesquisa participante, concepções
reprodutivistas ou de “conhecimento sistemático” das classes
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populares, ou ainda, destacando alternativas críticas de transformação
revolucionária das relações sociais e de produção escolar.

O exercício de qualquer profissão é uma atividade prática, se levado em
consideração que se trata de fazer algo, realizar uma ação. No que se refere à profissão
docente, constata-se uma atividade prática, tendo em vista que há toda uma sequência de
observação, “imitação” /reprodução de modelos, e também a reelaboração dos já
existentes e considerados como os que estão apresentando efeitos positivos. Essa prática
se dá na maioria das vezes a partir da análise crítica de modelos já estabelecidos pelos
docentes. E, que os aprendizes adaptam a realidade em curso. Isso se dá através da
experiência e dos saberes já construídos.
No entanto, para Pimenta e Lima (2012) a prática como imitação de modelos tem
sido considerada por alguns autores como arsenal, ou seja, uma caracterização do modelo
tradicional da prática docente ainda presente na educação do século XXI. Essa, tem como
pressuposto “definir o ensino como imutável” e os educandos também. Nesse contexto,
não são consideradas as transformações histórias e sociais desenvolvidas no processo de
relacionadas a democratização que trouxe para a escola mudanças significativas, bem
como, demandas sociais, se considerada a inclusão de alunos até então excluídos do
direito a escolarização.
Ao associar Prática de Ensino e Estágio Supervisionado Pimenta e Lima (2012)
registram que nas disciplinas práticas dos cursos de formação nas universidades, a
Didática Instrumental utilizada com frequência alimenta a ilusão de que os problemas são
iguais e podem ser resolvidas com técnicas. E, portanto, tal crítica direcionada a Didática
Instrumental, num primeiro momento criou uma negação da didática, que logo foi
substituída por uma crítica diretamente a instituição escola, por ser considerada aparelho
ideológico do estado ( Foucault) e reprodutora das ideologias dominantes.
Essa concepção trouxe uma imagem negativa da escola quando analisada por
alunos/estagiários que por falta de conhecimento e/ou orientação se voltam apenas
observar os desvios e falhas da escola, no sentido de rotular a escola e seus profissionais
como tradicionais sem analisar o contexto situacional do entorno. Tal ação gera conflito
e situações de distanciamento entre a escola e a universidade em que a primeira passa a
recusar a receber estagiários.
Repensar essa ação no sentido de construir propostas e soluções para esse
problema estrutural do sistema de ensino e seus reflexos na comunidade
escolar/acadêmica constitui uma necessidade de pesquisa em várias áreas da educação,
em destaque para a Pedagogia e a Didática. Nesse sentido, pensar a formação de
professores tendo como referência inicial a proposição de estágio.
Pimenta e Lima (2012 p.40-41) expressam que:
(...) no campo da formação de professores e dos estagiários, inúmeras
pesquisas tem sido produzidas para denunciar essas questões,
contribuindo para uma melhor compreensão da formação a partir de
estudos críticos e analíticos das práticas desenvolvidas nas
universidades, mas também trazendo contribuições significativas do
campo prático dos cursos de licenciatura e do campo teórico para
encaminhamentos aos cursos de formação.

Tais pesquisas apontam que a universidade é por excelência o espaço formativo
para o exercício da docência, uma vez que não é simples formar para o exercício da
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docência de qualidade e que também a pesquisa é caminho metodológico para tal
formação. Pimenta e Silva (2012) informam ainda que essa concepção se contrapõe às
orientações geridas pelo Banco Mundial, as quais reduzem a formação a mero
treinamento de habilidades e competências.
Cabe aqui dizer que o estágio é uma associação entre teoria e prática e, destacar
ainda que a profissão docente é uma prática social como tantas outras têm como meta
intervir na realidade social, em especial, essa na educação que ocorre não só, mas
especificamente nas instituições de ensino, logo, se justifica que a atividade docente é ao
mesmo tempo prática e ação.
Para Sacristán (1999) a prática institucionalizada configura-se em formas de
educar que se dá em diferentes contextos institucionalizados expressando a cultura e a
tradição da instituição. O pesquisador refere – se ao modo de agir e pensar valores, opções
e compromissos dos sujeitos. Bem como, seus desejos e vontades, conhecimentos,
esquema teórico e leitura do mundo. Modo de ensinar, de se relacionar com os alunos, de
planejar e desenvolver seus cursos. Portanto, a ação docente por designar atividade
humana em uma compreensão filosófica e sociológica referindo – se a objetivos e
finalidades implicando também a consciência do sujeito para tais escolhas.
As ações pedagógicas passam a serem denominadas atividades que os docentes
realizam no coletivo escolar tendo em vista o desenvolvimento de atividades materiais
estruturadas e orientadas. Essas atividades têm como finalidade efetivar o ensino e a
aprendizagem de professores e alunos. Por essas atividades serem constituídas de
conteúdos educativos, como habilidades e posturas científicas, sociais, afetivas e
humanas.
Pimenta e Silva (2012) esclarecem que atividades materiais articulam as ações
pedagógicas e são destacadas como as interações entre professores, alunos, e conteúdos
educativos em geral para a formação humana. Também as interações que estruturam os
processos de ensino aprendizagem e ainda as que atualizam os diversos saberes
pedagógicos do professor nas quais ocorrerem os processos de reorganização e
ressignificação dos saberes.
Para Zabalza (2014), a prática institucional obedece a múltiplos determinantes e
justifica-se a partir de tradições metodológicas das possibilidades reais dos docentes, bem
como das condições estruturais disponibilizadas.
GÊNEROS TEXTUAIS
Marcuschi (2008) esclarece que os gêneros textuais são textos encontrados na vida
diária e que apresentam padrões sociocomunicativos, característicos definidos por
composições funcionais. Bem como por objetivos enunciativos e estilos, concretamente
realizados na integração histórica, social, institucional e técnica. São caracterizados como
eventos textuais maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem de acordo com a necessidade
linguística, como também para atender atividades socioculturais, e ainda estabelecer
relação com inovações tecnológicas. São facilmente perceptíveis ao se considerar a
quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação a sociedades anteriores à
comunicação escrita.
Na academia são exigidos diferentes gêneros, portanto, considerados gêneros
textuais acadêmicos. São exemplos desses gêneros: resenha, artigo científico, resumo,
ensaio, dissertação, tese, conferência, palestra, paper, projeto de pesquisa, relatório entre
outros.
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Nesse estudo serão discutidos apenas os gêneros textuais utilizados como
instrumento de avaliação no Estágio Supervisionado no Curso de Letras/Língua
Portuguesa - Campus central UERN.
.
AVALIAÇÃO
A Avaliação caracteriza-se como um instrumento permanente do trabalho
docente, seu objetivo é observar a aprendizagem e, dessa forma refletir sobre o nível de
qualidade do trabalho escolar gerando mudanças significativas quando realizada de
forma sistematizada.
Kraemer (2006), argumenta que o termo vem do latim, e significa valor ou mérito do ato
de avaliar os conhecimentos adquiridos pelo individuo. È, portanto, um instrumento
valioso e indispensável no sistema escolar, podendo descrever os conhecimentos, atitudes
ou aptidões que os alunos apropriaram.
Assim. a avaliação revela os objetivos de ensino já atingidos num determinado
ponto de percurso e também as dificuldades no processo de ensino aprendizagem. Nesse
sentido, Luckesi (1998, p. 81)esclarece que:
[...] a avaliação não seria tão-somente um instrumento para aprovação
ou reprovação dos alunos, mas sim um instrumento de diagnóstico de
sua situação, tendo em vista a definição de encaminhamentos
adequados para sua aprendizagem.

Percebe-se que o ato de avaliar é amplo e não se restringe ao único objetivo, vai
além da medida, posicionando-se favorável ou não à ação avaliada, propiciando uma
tomada de decisão. A avaliação nos diferentes espaços de produção do conhecimento tem
sido tradicionalmente considerada como um fator que ocorre no final do processo de
produção do conhecimento. No entanto, sob esta ótica, é necessário perceber que a
avaliação ocorre no decorrer de todo processo ensino aprendizagem. Portanto, pode-se
falar em três modalidades de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa.
Kraemer (2006) esclarece que a avaliação diagnóstica é baseada em averiguar a
aprendizagem dos conteúdos propostos e os conteúdos anteriores que servem como base
para criar um diagnóstico das dificuldades futuras, permitindo então resolver situações
presentes.
A avaliação formativa na visão de Gil (2006) tem a objetivo proporcionar informações
acerca do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, para que haja possibilidade de
ajuste no desenvolver as atividades. Portanto, tem como funções orientar, apoiar, reforçar e
corrigir.

Já a avaliação somativa manifesta-se nas propostas de abordagem mais
tradicional, em que a condução do ensino está centrada no professor, tem como base a
verificação do desempenho dos alunos perante os objetivos de ensino estabelecidos no
planejamento. Para examinar os resultados obtidos, são utilizados teste e provas,
verificando quais objetivos foram atingidos considerando-se o padrão de aprendizagem
desejável e, principalmente, fazendo o registro quantitativo do percentual.
METODOLOGIA
A pesquisa ora apresentada utiliza os métodos quantitativo e qualitativo. A
quantificação necessita de uma qualificação, assim é importante saber diferenciar
categorias sociais, pois nenhuma pesquisa numérica poderá será bem entendida sem a
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interpretação dos dados, pois os dados não falam por si só, mesmo quando processados
cuidadosamente, com modelos estatísticos sofisticados. Pois quanto mais complexo o
modelo, mais difícil à interpretação dos resultados.
A utilização do método qualitativo justifica-se tendo em vista que o tratamento
dessas informações tende a seguir um caminho indutivo, com ênfase na descrição e
interpretação dos dados obtidos com base na teoria estudada. O método qualitativo busca
explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, pois, os dados analisados
são suscitados de interação e se valem de diferentes abordagens.
Quanto aos objetivos atende ao método descritivo. Como objeto de coleta de
dados foi aplicado um questionário com 36 alunos matriculados na disciplina Prática de
Ensino e Estágio Supervisionado no curso de Letras, Língua Portuguesa/UERN Campus
Central.
Martin (2004) citado por Souza (2018) esclarece que a pesquisa quantitativa lida
com números, usa modelos estatísticos para explicar dados; assim, é considerada a
pesquisa (hard63), tem como protótipo o levantamento de opinião. A maior parte está
centrada na ênfase do levantamento de dados (survey64) e de questionários apoiados com
padrões de análise estatística. No entanto, a pesquisa lida com interpretações, portanto
considerada a pesquisa (soft65) o protótipo mais utilizado tem sido a entrevista em
profundidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O objetivo geral do curso de Letras – Língua Portuguesa é formar profissionais
interculturalmente competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens,
especialmente a verbal, nos contextos oral e escrito, conscientes de seu papel na sociedade
e das relações com o outro.
O perfil do formando em Letras - Língua Portuguesa se caracteriza pela
capacidade de fazer uso das linguagens oral, escrita verbal e não verbal na articulação de
expressões linguísticas e literárias para que os sistemas em relação aos recursos da
linguagem se tornem expressivos e significativos.
Portanto, o Projeto Pedagógico do referido Curso - PPC (2013, p.19) esclarece
que os egressos ao iniciarem no mundo do trabalho devem demonstrar as seguintes
qualificações entre outras:
1. Capacidade de organização e expressão da língua culta em situações
formais, bem como da utilização de outras variedades linguísticas nos
diversos contextos de uso comunicativo da língua;
2. Conhecimento das teorias que explicitam os diferentes níveis de
descrição da língua (fonológico, morfológico, semântico e pragmático).
3. Conhecimento de diferentes noções de gramatica e (re) conhecimento
das variedades linguísticas e dos vários níveis e registros da linguagem;
4. Capacidade de analisar, descrever explicar. Diacrônica e
sincronicamente, a estrutura e o funcionamento da língua portuguesa;
5. Capacidade para atuar nas áreas de ensino, pesquisa e consultoria;
6. Atitude investigativa que favoreça o processo contínuo de construção
do conhecimento na área, auxiliado pelas novas tecnologias.
63

Firme, eficiente, com empenho.
Enquete; trata-se de um levantamento junto a fontes primárias, geralmente através de aplicação de
questionários para grande quantidade de pessoas. Os suveys são chamados estudos de conjunto.
65
Agradável, afável
64
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Portanto, no estágio curricular supervisionado é palco de descobertas, aplicação
de aprendizado. È momento de construir de forma prática ações para dimensionar
intenções, saber fazer, reconhecer os caminhos que levam a posteriori66 para o mercado
de trabalho.
Os participantes desse estudo foram solicitados a esclarecer qual instrumento
avaliativo foi utilizado como conclusão do estágio supervisionado. Esses dados estão
expostos na tabela nº 1 na qual a variável relatório apresenta maior frequência (50%),
seguida de artigo científico (41,6%).
Tabela 01: Instrumento avaliativo utilizado como conclusão do estágio supervisionado
pelo supervisor acadêmico.
Categoria
Relatório
Seminário
Artigo científico
Portfólio

Frequência
18
03
15
00

Porcentagem%
50%
8,3%
41,6%
0,0

Fonte: Entrevista realizada com estagiários do curso de Letras Língua Portuguesa 2017.

O que confirma que a avaliação aplicada está com referência na resolução nº
06/2015 CONSEPE/UERN, que especificamente no Art. 37 esclarece que para
verificação da aprendizagem do discente no Estágio Curricular Supervisionado
Obrigatório devem ser utilizados instrumentos definidos no PPC do curso. E também, em
consonância com a Norma de Verificação de rendimento da UERN.
A referida resolução define como instrumento de avaliação do Estágio Curricular
Supervisionado Obrigatório, ou seja, trabalhos parciais e finais elaborados como
atividade de caráter obrigatório, o que é confirmado também pelo PPC do curso de Letras
(2013), o qual esclarece que os referidos trabalhos devem apresentar uma reflexão teórico
– metodológica sobre as atividades vivenciadas no componente curricular. Essas podem
assumir diferentes composições tais como: portfólios, projetos de intervenção, artigos,
projetos e produções áudio - visuais dentre outros. Desde que sejam compatíveis com as
exigências de um trabalho científico.
Souza, (2018) argumenta que por circular no ambiente universitário, o relatório
está integrado ao um grupo de gêneros acadêmicos de ampla circulação na educação
superior. Do ponto de vista textual – discursivo, esse gênero está inserido na categoria de
relato e situa-se na esfera do relatório técnico cientifico. O objetivo do relatório de estágio
é relatar as atividades desenvolvidas pelo aluno estagiário ao supervisor acadêmico de
estágio. É necessário observar que as condições de produção desse relatório são restritas,
tendo em vista que a função pedagógica atribuída à construção desse gênero é utilizar
como instrumento avaliativo.
No PPC do DLV/FALA (2013) lócus desse estudo não há uma estrutura fixa para
o relatório de estágio, ficando a cargo do supervisor de estágio estabelecer um modelo
que esteja de acordo com as necessidades do curso. Portanto, esse estudo propõe a
estrutura do relatório de estágio, conforme orientações de Fontana e Paviani (2010)
descritas a seguir.
Bazerman (2005) apud Azevedo e Paviani (2010) acrescentam que o relatório é
um gênero considerado convencional que pode assumir composição diferenciada, tendo
66

Conhecimento ou justificação dependente de experiência ou evidência empírica, ou seja, depende do
objeto do qual será retirado o conhecimento.
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em vista elementos da comunicação e da cultura profissional específica. Ao analisar
elementos específicos de um relatório de estágio é necessário destacar as práticas que
estão no uso por estabelecer restrições, possibilidades e até avalições convencionadas
pelos falantes.
Fontana e Paviani (2010) destacam que o relatório de estágio constitui uma prática
social que abrange diferentes esferas profissionais. No entanto, é muito específica quando
se trata de formação docente. Do ponto de vista da composição textual, o relatório
apresenta tipicamente introdução, desenvolvimento e conclusão. No entanto, é necessário
apresentar resultado com base no objetivo e também oferecer recomendações.
Fontana e Paviani (2010) esclarecem que numa visão normativa, o relatório de
estágio tem a seguinte estrutura descrita no quadro a seguir:
Quadro 01- Estrutura do relatório de estágio
a)

Elementos Pré-textuais - capa, folha de rosto, errata, listas, sumário. As erratas e listas são
opcionais.
b) Elementos textuais
Introdução
Desenvolvimento
Conclusão.
c) Elementos Pós – textuais - referências, apêndices e anexos – esses dois últimos opcionais.

O artigo cientifico foi o segundo gênero citado por (41%) dos entrevistados, (ver
tabela nº 01) como instrumento de avaliação parcial, utilizado como conclusão do estágio
supervisionado pelo supervisor acadêmico. É um gênero consolidado no ensino superior,
tendo em vista sua grande aceitação como instrumento de pesquisa. Bem como a
possibilidade de ser publicado em anais de eventos científicos, revista cientifica ou até
como capítulo de livro.
De acordo com Motta Roth (2010), esse gênero obedece à estrutura a seguir:
Quadro 02- Estrutura do artigo científico
1.
2.
•
•
•
•
•
•

TÍTULO
RESUMO/ ABSTRACT/ RESUMÉ
Paragrafo único
Objetivo
Metodologia
Conclusão\resultados
Sugestão de entrada. Este trabalho/ estudo discute, aborda afirma, argumenta.
Com até 250 palavras
Três Palavras-chave. (que geralmente aparecem ao longo da introdução)

3.

INTRODUÇÃO

•

Justificativa – Por que o estudo foi realizado? Qual a relevância do tema? O que o motivou a
realizar? Identificar lacunas nas pesquisas na área e explicar como seu trabalho tenta preencher
essa falha.
Perspectiva teórica – referências necessárias que abordam conceitos são centrais no assunto.
Objetivo: o presente trabalho tem como objetivo.
Apresenta a estrutura – Ex: No presente trabalho, primeiro é realizada a revisão da literatura
sobre o tema...., em seguida explicação da metodologia e finalmente a apresentação dos
resultados e discussão, bem como as limitações do estudo....

•
•
•

4.

REVISÃO DA LITERATURA
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•
•
•
•

Reconhece e dar crédito a outros autores que discutem a mesma temática;
Evidencia que mesmo com o campo de conhecimento estabelecido pode-se e deve-se
estabelecer novas pesquisas;
Empresta voz de autoridade e intelectualidade ao texto;
Demostra que a pesquisa se situa dentro de uma área de conhecimento e se fundamenta
e estende em publicações prévias; que podem complementar, contrastar ou até
Sobrepor – se.

5.

METODOLOGIA
• Apresenta materiais e métodos (participantes ou sujeitos, instrumentos,
procedimentos, critérios, variáveis, categorias de análise) na ordem cronológica.
• Narra os procedimentos de coleta e análise dos dados e descreve os materiais que
levam à obtenção de resultados, com maior ou menor detalhamento.

6.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
•
•
•
•
•

Declara os resultados, fazendo uma síntese introdutória;
Resume e interpreta os resultados.
Demonstra como tais resultados concordam ou contrastam com pesquisas prévias;
Discute as implicações teóricas do trabalho, bem como possíveis aplicações práticas;
Recomenda futuros aprofundamentos; deixando aberta uma lacuna a ser preenchida
por futuras pesquisas.

7. REFERÊNCIAS
CONCLUSÃO
O gênero, desse trabalho, bem como, a organização da metodologia e da estrutura
de apresentação, deve ser orientado pelo professor supervisor de estágio, em consonância
com o PPC do curso. No caso do curso pesquisado, o qual esclarece que os referidos
trabalhos devem apresentar uma reflexão teórico – metodológica sobre as atividades
vivenciadas no componente curricular. Essas podem assumir diferentes composições tais
como: portfólios, projetos de intervenção, artigos, projetos e produções áudio - visuais
dentre outros. Desde que sejam compatíveis com as exigências de um trabalho científico,
portanto, observando as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Os instrumentos de avaliação citados pelos sujeitos desse estudo foram os
gêneros textuais, relatório de estágio (50%) e o artigo científico (41%). O relatório de
estágio tem como objetivos: registrar o que foi observado na realização dessa atividade e
relatar as atividades desenvolvidas para o supervisor (a) acadêmico.
O artigo científico, também citado nessa pesquisa tem como objetivo apresentar o
resultado de uma investigação. É um gênero consolidado no ensino superior, tendo em
vista sua aceitação como instrumento de pesquisa, bem como a possibilidade de ser
publicado em anais de eventos, revistas científicas ou até como capítulo de livro.
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JOGOS DIDÁTICOS COMO RECURSO MOTIVADOR DA APRENDIZAGEM:
uma proposta de intervenção pedagógica no estágio docente
Ana Caroline da Silva Avelino
Caio Patrício de Souza Sena
Oberto Grangeiro da Silva3

RESUMO
Entender a formação docente com enfoque em uma educação centrada na investigação
implica não reduzir os professores a meros aplicadores de propostas de ensino alheias e
descontextualizadas. Assim, o processo de formação de professores críticos e reflexivos
de sua própria prática está pautado em um processo educativo que se entende como
dialógico, onde a problematização é vista como essencial no ato educativo. Nessa
perspectiva, o desenvolvimento de ações formativas que propiciem a concepção de um
profissional reflexivo, pesquisador e colaborativo tem o Estágio Docente Supervisionado
como uma etapa que servirá para alicerçar essa formação. Portanto, as atividades de
Estágio constituem como parte essencial para a formação docente, através do
desenvolvimento de habilidades fundamentas ao fazer pedagógico. Essas atitudes fazem
que o futuro professor refletir sua prática, contribuindo para uma melhor mediação dos
conteúdos e uma aprendizagem significativa, para todos os envolvidos no processo
(estagiário/alunos). Esse ato reflexivo e problematizador permite ao futuro professor
avançar em um processo de transformação acerca de como ensinar e aprender, bem como,
sobre seus conhecimentos e seus fazeres pedagógicos. Nesse enfoque, o presente trabalho
discorre sobre uma Proposta de Intervenção Pedagógica, a ser desenvolvida na etapa de
Imersão Escolar do Programa Residência Pedagógica - PRP (Edital CAPES Nº06/2018)
em consonância com o Estágio Docente Supervisionado III do curso de Licenciatura em
Química do IFRN – Campus Pau dos Ferros. A partir dos levantamentos realizados
durante a etapa de Observação do PRP, em uma turma do de 1º ano do curso técnico,
modalidade integrada, em Apicultura do IFRN – Campus Pau dos Ferros, foi constato que
o Ensino de Química na maioria das vezes é visto pelos discentes como entediante, pois
os conteúdos abordados na disciplina na maior parte são abstratos, por consequência,
sendo considerado de difícil entendimento pelos alunos. Ainda na etapa de observação
foram identificados problemas e dificuldades que atrapalham no processo de ensino e
aprendizagem, como a falta de interação entre aluno-aluno e aluno-professor, a falta de
motivação e o interesse de aprender os conteúdos de Química. De posse dessa
problematização, o referido trabalho utilizará como estratégia metodológica a utilização
de jogos didáticos como forma alternativa, dinâmica e facilitadora na compreensão dos
conteúdos químicos. O material didático é relevante no âmbito de ensino e aprendizagem,
uma vez que o lúdico proporciona maior interação e socialização dos alunos em sala de
aula. A aplicação de jogos no ensino de Química traz benefícios em relação a intervenção
nas dificuldades já citadas, uma vez que proporciona a aprendizagem de maneira mais
rápida e significativa, devido a motivação e diversão. A avaliação da atividade realizada
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será de forma qualitativa, através da participação e interação observada durante a
aplicação. Bem como, uma avaliação quantitativa considerando os erros e certos durante
o jogo. Espera-se com esse material didático obter resultados satisfatórios tais como:
desenvolver competências nos domínios da representação e comunicação, melhorar
relações interpessoais de trabalho em equipe, aumentar a motivação e o interesse dos
discentes pela disciplina de Química e aprimorar a apropriação de conhecimentos
científicos.
Palavras-chave: Jogos Didáticos, Motivação; Estágio Docente

INTRODUÇÃO
Nos cursos superiores de licenciatura, o estágio supervisionado é uma exigência
da Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, considerado um importante
instrumento de conhecimento e de inserção do estagiário na realidade social e no seu
futuro trabalho profissional. É no momento do estágio que o futuro professor relaciona
teoria e prática, complementando e aperfeiçoando todos os conceitos que estão sendo
aprendidos durante a graduação. O estágio supervisionado obrigatório no curso de
licenciatura plena em Química, é uma etapa do trajeto de formação na graduação que
proporciona o crescimento pessoal e principalmente profissional do acadêmico.
É um processo de grande relevância para a melhoria da qualidade da formação do
futuro professor. Pois tem como objetivos: aperfeiçoar a prática em sala de aula e
oportunizar a aproximação da realidade profissional, por meio da participação em
situações reais de trabalho, envolvendo supervisores, orientadores, estudantes e a escola.
É nessa experiência que se tem a oportunidade de observar, vivenciar e colocar em prática
tudo aquilo que é aprendido em sala de aula, é um momento de reflexão sobre quais
práticas e metodologias serão utilizadas futuramente, e de pensar quais serão as formas
de proceder dentro da sala de aula com jovens e adultos.
Posto isso, o presente trabalho apresenta uma Proposta de Intervenção
Pedagógica, a ser desenvolvida na etapa de Imersão Escolar do Programa Residência
Pedagógica - PRP (Edital CAPES Nº06/2018) em consonância com o Estágio Docente
Supervisionado III do curso de Licenciatura em Química do IFRN – Campus Pau dos
Ferros. O objetivo do presente trabalho é evidenciar a importância da vivência dos
licenciandos no estágio docente supervisionado e propor uma proposta de intervenção
pedagógica para ser aplicada durante a regência do estágio, utilizando de jogos didáticos
como um recurso motivador da aprendizagem.
O trabalho foi realizado a partir dos levantamentos realizados durante a etapa de
observação do PRP, em uma turma do de 1º ano do curso técnico, modalidade integrada,
em Apicultura do IFRN – Campus Pau dos Ferros, onde constatou-se que o ensino de
química é cercado por diversas dificuldades, das quais vale destacar: a falta de interação
entre aluno-aluno e aluno-professor, a forma que o professor aborda os conteúdos, a
disponibilidade de recursos didáticos para o processo pedagógico e principalmente o
desinteresse e a falta de motivação dos alunos diante a disciplina de Química. Essas
dificuldades encontradas no ensino de Química reforçam uma visão negativa que muitos
discentes têm a respeito da disciplina, considerando-a uma ciência complexa e distante
da realidade, tornando, então, o processo de ensino e aprendizagem mais difícil.
Nesse sentido, o presente trabalho apresenta uma proposta de atividade, utilizando
o jogo como um recurso motivador da aprendizagem, esse tem como objetivo desenvolver

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

177

competências nos domínios da representação e comunicação, no intuito de melhorar
relações interpessoais de trabalho em equipe, assim como aprimorar a apropriação de
conhecimentos científicos.
Muitas vezes os jogos podem tratar de uma concepção estímulo-resposta. Isso
quer dizer que, que todas as respostas (comportamentos) são atribuídas por estímulos, isto
é, partem da vinculação entre estímulo e resposta (MOREIRA, 1999). Entretanto, no
ensino de alguns conteúdos de química como nomenclatura, a memorização de regras
compõe um elemento importante. A procura da utilização de jogos no ensino de Química
surge como uma forma alternativa de didática, de forma dinâmica, assim, facilitando a
compreensão do conteúdo.
Diante disso, o jogo proposto poderá trazer contribuições para o processo de
ensino-aprendizagem na apropriação dos conteúdos de forma dinâmica, possibilitando
uma melhor interação entre aluno e aluno e aluno e professor e uma maior motivação dos
discentes para aprender o conteúdo com a finalidade de jogar, favorecendo assim na
construção do conhecimento. O jogo também trará benefícios para o educador, no que diz
respeito a uma metodologia mais dinâmica, motivadora e estruturada para o processo
pedagógico, podendo possibilitar ao professor uma reflexão sobre os recursos que podem
ser utilizados em sala de aula e a forma como devem ser trabalhados.
Este recurso didático motivador da aprendizagem utiliza a problematização como
tática de ensino aprendizagem, pois para alcançar o objetivo do jogo o discente precisa
resolver questões, e diante de tal problema ele se dispõe a examinar, pensar e resolver a
questão para seguir a diante no jogo, esse tipo de metodologia é ativa pois de acordo com,
Mitre et al. (2008) que consideram que as metodologias ativas usam a problematização
como mecanismo para ensinar e possibilitar uma melhor aprendizagem, sempre
objetivando uma maior interação e participação dos discentes nas atividades propostas,
bem como motivando-o para resolução de problemas impostos durante a dinâmica. Os
jogos levam os alunos ao contato com as informações e à produção do conhecimento,
preferencialmente, com o proposito de solucionar os obstáculos e propiciar o seu próprio
desenvolvimento.
O presente trabalho é composto pelo referencial teórico, metodologia da proposta
de intervenção pedagógica, o jogo como um recurso motivador da aprendizagem, a
discursão dos resultados esperados com a aplicação do recurso proposto, conclusões e as
referências bibliográficas.
O ESTÁGIO DOCENTE SUPERVISIONADO COMO UM ESPAÇO PARA
REFLEXÃO E DESENVOLVIMENTO DE INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS
O Estágio Docente Supervisionado proporciona aos alunos de licenciatura um
espaço para observar as práticas docentes e refletir sobre quais metodologias iremos
utilizar para intervir em eventuais problemas detectados na sala de aula durante a etapa
de regência. Dessa forma o Estágio Docente Supervisionado é de suma relevância para o
desenvolvimento da Proposta de Intervenção Pedagógica, a ser empregada na etapa de
Imersão Escolar do Programa Residência Pedagógica, pois no momento do estágio
docente é possível relacionar as teorias aprendidas em sala de aula e as práticas
profissionais docentes segundo Abib et al. (2011), o estágio pode proporcionar paralelos
entre a teoria e a prática, contribuindo dessa forma para a elaboração de saberes docentes
fundamentais ao desenvolvimento profissional dos docentes, principalmente, para os
saberes práticos.
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O estágio não pode se limitar a uma singela observação das aulas e do professor
em atuação, mas é necessário que seja um processo de investigação exploratória,
possibilitando atuações, meditações e aprendizagens. Dessa forma, caracterizando os
estagiários como estudantes mais ativos, reflexivos e decisivos sobre as suas ações
pedagógicas. Programas de iniciação a docência como Programa Residência Pedagógica
podem contribuir na formação de professores e fazendo com que os graduandos em
licenciatura repensem e reflitam sobre suas práticas pedagógicas, sendo assim futuros
professores pesquisadores da sua prática, os docentes que contém em sua formação o
estímulo à pesquisa são capazes de:
Problematizarem, analisarem, criticarem e compreenderem suas
práticas, produzindo significado e conhecimento que direcionam para o
processo de transformação das práticas escolares. Todavia, reflexão não
é sinônimo de pesquisa e o professor que reflete sobre a sua prática pode
produzir conhecimento sem, necessariamente, ser um pesquisador.
Quando ele avança, indo ainda além da reflexão, do ato de debruçar-se
outra vez para entender o fenômeno, encurta a distância que o separa
do trabalho de pesquisar, que apresenta, entretanto, outras exigências,
entre as quais a análise à luz da teoria (LÜDKE, 2005, p. 8).

O estágio docente supervisionado promove ao licenciando um espaço
enriquecedor para a formação profissional, pois permite a reflexão, a observação, o estudo
de diferentes metodologias, a identificação de problemas para dessa forma realizar a
produção de intervenções pedagógicas planejadas e desenvolvidas objetivando resolver
eventuais problemas e dificuldades observadas em sala de aula durante o estágio, em
relação ao ensino e aprendizagem.
O JOGO DIDÁTICO COMO UMA IMPORTANTE FERRAMENTA PARA
MOTIVAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Atualmente, o principal motivo de desinteresse dos alunos é a falta de motivação
em sala de aula, causado muitas vezes pelas aulas monótonas e falta de interação entre
aluno-aluno e professor-aluno, preocupando-se com os aspectos educacionais dos alunos
em relação a disciplina de Química e como são feitas as abordagens, vemos a necessidade
de uma proposta de intervenção pedagógica a fim de trazer novas perspectivas para a
aprendizagem, assim como novas metodologias para a sala de aula. Assim como afirma
Hartwig (1985) ao falar da importância e existência de várias técnicas e metodologias
relevantes que poderiam ser desenvolvidas e aplicadas pelo professor na sala de aula,
tornando assim um ambiente descontraído, estimulador e desafiador, desenvolvendo
assim a aprendizagem do aluno.
Comumente percebemos que apesar da existência de estudos e aplicações de
diversos métodos e teorias em sala de aula, muitos professores ainda não as utilizam e
isso pode influenciar negativamente na aprendizagem dos alunos, visto que o processo de
ensino-aprendizagem está constantemente se atualizando e os professores devem se
atentar para isso. Devemos então analisar e planejar nossas aulas para um propósito final
que é uma aprendizagem mais eficaz dos conteúdos estudados. Dessa forma, os jogos
didáticos têm ganhado cada vez mais espaço em sala de aula, sendo uma das alternativas
mais interativas e motivadoras no processo de ensino e aprendizagem, assim como meio
avaliativo.
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Assim defendido por Cunha (2012, p. 96): “[…] os jogos são um importante
recurso para as aulas de química, no sentido de servir como um reabilitador da
aprendizagem mediante a experiência e a atividade dos estudantes”. Assim, os jogos
servem como auxílio na aprendizagem significativa dos conteúdos considerados de difícil
entendimento. Dentre os vários benefícios proporcionados pela utilização de jogos
didáticos como meio auxiliador no ensino, destaca-se, segundo os Parâmetros
Curriculares Nacionais (2012, p. 53):
O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o
desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao
professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino,
desenvolver capacidades pessoais e profissionais para estimular nos
alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma
nova maneira, lúdica e prazerosa e participativa, de relacionar-se com
o conteúdo escolar, levando a uma maior apropriação dos
conhecimentos envolvidos.

Segundo Kishimoto (1994) ele é visto como um tipo de atividade lúdica, que
possui duas funções: a lúdica e a educativa, nas quais elas devem estar em equilíbrio, pois
se apenas o lúdico prevalecer, não passará de um jogo e se existir apenas a função
educativa como predominante, este último irá se tratar de um material didático.
Dessa forma, uma intervenção didática desse tipo, além de proporcionar a
construção da aprendizagem, a revisão de conceitos e o desenvolvimento de habilidades
comunicativas e participativas em sala de aula e em meio social, traz uma visão
motivadora para as aulas de Química. Através de atividades lúdicas o educador pode
contribuir com a elaboração de conceitos, reforçando os conteúdos estudados, como
também promover a interação entre os alunos, trabalhando a criatividade e a cooperação.
Como respaldado por Focetola. Et al (2012, p.249):
Em geral, a linguagem científica do professor não é facilmente
compreendida pelos alunos durante as aulas expositivas, e os jogos
podem promover discussões em que ocorrem interações entre as
linguagens do professor e as dos estudantes, facilitando o
estabelecimento de significados comuns a ambos e consequentemente
a aprendizagem dos conceitos científicos trabalhados nos jogos.

De acordo com Melo (2005) o lúdico é um importante instrumento, o professor
como mediador deverá possibilitar a construção do conhecimento, respeitando as
singularidades existentes em sala de aula. A criação ou adaptação de um jogo ao
conteúdo, permite desenvolver habilidades que envolvem o aluno em todos os pontos de
vista: cognitivos, emocionais e relacionais, tornando estes alunos mais eficazes para
solucionar os problemas.
Dessa forma o professor utiliza de jogos didático como material de apoio, apesar
de ser mais trabalhoso elaborar atividades diferentes da rotina escolar, pode proporcionar
resultados bastante satisfatórios, auxiliando assim no processo de ensino e aprendizagem.
METODOLOGIA
O presente trabalho classifica-se como uma pesquisa ação que segundo Gil (2008)
é caracterizada pelo envolvimento tanto dos pesquisadores quanto dos pesquisados
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durante o processo de pesquisa. Desse modo, a referida proposta de intervenção
pedagógica utiliza o uso de jogos didáticos como recurso motivador em sala de aula,
objetivando o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, tendo o aluno como
sujeito participante no processo de ensino aprendizagem. A pesquisa possui então caráter
qualitativo, não tendo como enfoque dados numéricos, mas sim uma visão aprofundada
do objeto de estudo (GERHARDT, 2009). Assim, os dados serão colhidos mediante olhar
atento e reflexivo, buscando uma representação fiel dos mesmos e a análise das
dificuldades enfrentadas durante todo o processo.
Primeiramente, a construção da proposta de intervenção se deu a partir da
observação durante o estágio docente supervisionado na turma de 1º ano do curso técnico,
modalidade integrada, em Apicultura do IFRN – Campus Pau dos Ferros, onde foram
identificados problemas com relação a falta de motivação e de interação. Então iniciouse o estudo de metodologias que auxiliassem nesse problema encontrado, a parti disso foi
pensado e planejado um jogo como um recurso didático motivador da aprendizagem.
Kishimoto (2004) destaca a importância da utilização dos jogos didáticos no
ensino, e visando contribuir para melhorias no processo de ensino aprendizagem. Dessa
forma, foi planejada a proposta de um jogo abordando o conteúdo de ácidos e bases, com
enfoque na nomenclatura. O jogo trilha de ácidos e bases trata-se de um caminho de
perguntas nas quais os alunos em grupo precisam responder para chegar ao destino. A
construção do material didático foi planejada para aplicação em uma turma de 1º ano do
curso técnico, modalidade integrada, em Apicultura do IFRN – Campus Pau dos Ferros.
Antes da aplicação do jogo seriam discutidos os conceitos relacionados ao conteúdo de
ácidos e bases, assim como também as regras de nomenclatura adotadas.
O jogo consiste em um caminho de 30 casas com 23 perguntas sobre a
nomenclatura dos ácidos e bases, cada casa contém uma carta com uma pergunta,
penalidade ou bônus, e é utilizado um dado para definir a quantidade de casas a serem
seguidas e cones nas cores azul e vermelho para definirem cada equipe. A aplicação do
jogo consiste em dividir a turma em duas equipes e tirar par ou ímpar para decidir qual
equipe começa o jogo e escolhe sua respectiva cor, cada equipe joga o dado e anda as
respectivas casas e obedece ao que estiver contido na carta que estará por baixo do
caminho. As regras do jogo é a equipe que acertar a pergunta permanece na casa, a que
errar a pergunta volta uma casa. Os recursos necessários são dois cones, dois dados, as
cartas com as perguntas e o caminho com 30 casas. A avaliação da atividade realizada
será de forma qualitativa, através da participação e interação observada durante a
aplicação. Bem como, uma avaliação quantitativa considerando as respostas corretas
dadas pelos alunos durante o jogo.
Todas as perguntas seguem o mesmo padrão de nível de conhecimento, umas
possuem alternativas para respostas outras não e todas têm como objetivo nomear os
ácidos ou as bases e algumas citar a aplicabilidade do composto. O modelo das cartas
com perguntas será na forma que está representado abaixo na figura 1. E o modelo das
cartas de penalidades e bônus será na forma que está representado abaixo na figura 2.
Figura 1
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Fonte: autoria própria

Figura 2

Fonte: autoria própria

RESULTADOS ESPERADOS
De acordo com o planejamento da proposta de intervenção pedagógica a ser
desenvolvida no estágio docente supervisionado, espera-se interação e participação ativa
de toda a turma durante a aplicação, é esperado também que os discentes consigam relatar
aplicações dos ácidos e bases em situações cotidianas, bem como nomear esses
compostos. Propõe-se que cada equipe se relacione de forma dinâmica, trabalhando em
conjunto, para assim conseguir responder todas as perguntas de maneira correta, no qual
todos os discentes aprendam e prossigam no jogo de maneira construtiva.
Por consequência do jogo, será possível aprimorar os conhecimentos sobre a
nomenclatura dos ácidos e das bases, assim como suas possíveis aplicações no dia a dia.
Dessa forma, para jogar, os alunos devem possuir conhecimento básico sobre
nomenclatura de ácidos e bases, e ao jogar aprimoram habilidades e competências no
domínio da representação e comunicação, no qual desenvolvem a utilização adequada da
linguagem científica de forma oral e escrita de símbolos e nomenclaturas (PCN+).
Através da dinâmica desenvolvida, será possível obter resultados de
competitividade saudável, uma vez que os alunos estimulam seus conhecimentos em uma
disputa para chegar ao final do jogo. Essa competividade não está voltada a ganhar a todo
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custo, mas no empenho para obter melhores resultados. Dessa forma, os discentes
aprendem de maneira aprazível e ao mesmo tempo didática, melhorando a linguagem
cientifica dos mesmos.
CONCLUSÕES
De acordo com o planejamento desenvolvido, tendo em vista a importância da
utilização de metodologias alternativas para motivar e aprimorar o ensino-aprendizagem
de Química, foi proposto a construção de um material didático de potencial para se
desenvolver competências no ensino de nomenclatura dos ácidos e bases de maneira
construtiva, possibilitando maior interatividade e dinâmica em sala de aula.
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, M. S. T.; ABIB, M. L. V. S. Atividades experimentais no ensino de física:
diferentes enfoques, diferentes finalidades. Revista Brasileira de Ensino de Física, Porto
Alegre, v.25, n.2, p.176-194, jun. 2003.
BRASIL, Secretaria da Educação Média e Tecnológica. PCN+: Ensino Médio orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Brasília:
MEC,
2002.
Disponível
em:
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf>. Acesso em: 18 Set.
2017.
CUNHA, Marcia Borin da. Jogos no Ensino de Química: ConsideraçõesTeóricas para sua
Utilização em Sala de Aula. Química Nova na Escola, São Paulo, v. 34, n. 2, p.92-98, abr.
2012.
FOCETOLA, Patrícia Barreto Mathias et al. Os Jogos Educacionais de Cartas como
Estratégia de Ensino em Química. Química Nova na Escola, São Paulo, v. 34, n. 4, p.248255, out. 2012.
GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de pesquisa. Porto
Alegre: Ufrgs, 2009. 122 p
Gil, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4ª ed. São Paulo, Atlas, 1995, 207 p. 55
HARTWIG, D. R.; DOMINGUES, S. F. Equilibração entre os pontos qualitativos e
quantitativos no ensino de química. Química Nova, Campinas, v. 8, n. 2, p.116-119, 1985.
HOFFMANN, L. M. A. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na formação
profissional em saúde: debates atuais. Ciência & Saúde Coletiva, v. 13, n.2, p. 2133-2144,
2008.
LÜDKE, M. et al. O professor, seu saber e sua pesquisa. Educação & Sociedade, vol. 22,
n. 74, p. 77-96, 2001.
MELO,C. M.R. As atividades lúdicas são fundamentais para subsidiar ao processo de
construção do conhecimento. Información Filosófica. V.2 nº1 2005 p.128- 137.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

183

MOREIRA, M.A. (1999). Teorias de Aprendizagem. São Paulo: E.P.U. 2ª.ed.ampl. 242p.
MITRE, S. M.; SIQUEIRA-BATISTA, R.; GIRADI-DE-MENDONÇA, J. M.;
MORAISPINTO, N. M.; MEIRELLES, C. A. B.; PINTO-PORTO, C.; MOREIRA, T.;
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Pioneira, 1994.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

184

LUZ, CÂMERA, AÇÃO: filmes como temática para o ensino de língua inglesa
Luã Reis dos Santos Mota67
Jeová Araújo Rosa Filho68

RESUMO
O estágio supervisionado obrigatório em língua inglesa consiste na inserção do professor
iniciante (PI) na atmosfera escolar, contemplando, neste processo, atividades de
observação e regência de aulas. Esta prática alicerça a formação do PI, bem como
contribui para a sua construção identitária, oferecendo-lhe a oportunidade de perceber- se
como professor ainda durante a formação. Através da atividade de estágio, o professor
iniciante também poderá perceber os desafios que circundam a construção de uma prática
fundamentada, através da relação dialética entre teoria e prática pedagógica. No presente
trabalho, objetivou-se delinear e implementar um projeto temático de intervenção através
da prática do estágio de regência, buscando propiciar aos estagiários a vivência em sala
de aula, bem como a oportunidade de atuação profissional ainda durante a formação do
PI. Aqui, o entendimento de ensino de línguas baseado em projetos firmou-se a partir da
noção de método, proposta por Richards e Rodgers (1999), que discutem a prática docente
num âmbito teórico, metodológico e procedimental. Assim, relacionando teorias de
linguagem e aprendizagem, à criação de atividades e aos papéis desempenhados por
professores e aprendizes em sala de aula. De acordo com Stoller (2002), o ensino através
de projetos permite que os estudantes aprendam a língua enquanto se tornam mais
conhecedores do mundo. A abordagem baseada em projetos permite ainda a estruturação
dos conteúdos de forma sistemática, dando ao professor uma visão panorâmica de sua
prática. Não obstante, a utilização de projetos temáticos permite ao professor trabalhar
dentro de um mesmo tema gerador de diversos conteúdos de ordem linguística, enquanto
outras competências também são garantidas através do tema eleito. Durante a execução
do presente projeto, os estudantes tiveram a oportunidade de estabelecer contato com uma
série de conteúdos de relevante carga cultural, visto que o cinema, temática eleita para o
projeto, veicula importantes formas de arte que, por sua vez, suscitam reflexões fulcrais
para a construção cidadã e humana. Desta forma, a construção e execução do projeto
temático contribuíram não somente para a formação dos professores iniciantes, como
também para a formação ampla dos estudantes, oferecendo-lhes conhecimentos e
reflexões que vão além do conhecimento de ordem linguística, concebendo cidadãos mais
críticos e conscientes, bem como professores mais engajados com a formação de seus
aprendizes.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Ensino Baseado em Projetos. Formação
Docente.
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Luz, Câmera, Ação! É exatamente assim entrar numa sala de aula como professor
pela primeira vez. O show é seu e deles e os antagonistas são muitos. É preciso perseverar
como os heróis o fazem contra os vilões nos filmes que vemos na TV. Como professoressuper-heróis precisamos descobrir nossos superpoderes desde muito cedo e quando
parece que mais um dia de trabalho chegou ao fim, eis que surge alguém em apuros e nós
partimos em uma nova missão. Acreditar que somos, de certa forma, super-heróis nos
ajuda a seguir em frente. Diante de todos os problemas que enfrentamos na profissão
docente, essa metáfora cai bem e representa os dilemas de toda a classe.
O estágio é essa porta de entrada para a descoberta do ser professor. Foi através
dele meu primeiro contato sólido com a vida docente. As primeiras aulas observadas e
posteriormente ministradas; os conselhos de quem já está na estrada há um bom tempo e,
sobretudo, a sensação de completude quando a aula simplesmente foi boa. Tudo isso
amalgama-se de uma forma única na experiência do estágio. Por mais assustador que
possa parecer o primeiro momento, é confortante saber que existem pessoas que estão
dispostas a ajudar: seus colegas de estágio, o professor orientador, o professor regente e
até mesmo os estudantes, que por vezes pegam leve por saberem que aquela é sua primeira
vez. O estágio foi o ensaio para a performance, que não é final, mas diária. Todas as
experiências são rememoradas e às vezes revividas quando adentramos à sala de aula.
O Estágio Supervisionado em Língua Inglesa na modalidade de regência consiste
na inserção do professor iniciante (PI), aqui posto como a figura do estagiário, no
ambiente escolar, mais precisamente, no papel de professor da referida disciplina. Esta
prática visa propiciar ao estagiário a oportunidade de vivenciar o seu ofício, oferecendo
um ambiente legítimo para a prática e o planejamento docente. Neste ambiente todas as
variáveis que integram a equação do ensino de língua inglesa nas escolas públicas se
fazem presentes. Estudantes, professores e demais profissionais ligados à rotina da escola
campo de estágio reúnem-se em uma atmosfera comum, onde o estagiário terá a
oportunidade de se (re)descobrir e se reinventar enquanto profissional.
A prática do estágio de regência é parte fundamental na formação docente do
estagiário, uma vez que é através dela que os professores iniciantes terão a oportunidade
de proceder com a prática docente antes de realmente inserirem-se de forma plena e
efetiva nas instituições de ensino. Através da experiência propiciada pelo estágio, o PI
insere-se no ambiente escolar e pode, a partir dessa vivência, refletir, amadurecer e se
construir enquanto profissional, tendo a oportunidade de lidar de forma prévia com as
possíveis adversidades encontradas na profissão, antes apenas problematizadas de forma
teórica durantes as disciplinas do curso.
O estágio de regência colabora ainda na formação identitária do professor, sendo
geralmente neste momento que o estagiário se vê enquanto docente pela primeira vez. O
amadurecimento profissional, que também engloba a subjetividade do indivíduo, advém
em partes das práticas executadas durante o período do estágio, portanto esta imersão no
ambiente escolar é fulcral para a formação de professores.
Para o estágio que suscitou o presente artigo, foi proposta a criação e execução de
um projeto de intervenção. Apoiando-se nos prismas teóricos da pedagogia de projetos,
delineou-se a prática do estágio a partir de um eixo temático que deveria servir de alicerce
para todas as atividades didáticas propostas e executadas durante as aulas. A escolha de
se trabalhar com o projeto temático partiu da necessidade de se reinventar a sala de aula
de língua inglesa na escola pública, bem como da também necessária inserção de
conteúdos que pudessem acrescentar à formação dos estudantes. Abordar o ensino de
língua através de um eixo temático e poder trazer junto do conhecimento linguístico
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outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação cidadã foram a força motriz
para a idealização do projeto de intervenção.
A escola campo de estágio está situada em um bairro periférico da cidade de
Caraúbas, RN. A mesma concentra seu funcionamento nos turnos matutino e vespertino,
onde funcionam turmas do Ensino Fundamental I e II, respectivamente. O ensino de
línguas está centrado na oferta da Língua Inglesa, sendo esta disciplina disponibilizada
do 6º ao 9º ano, como previsto pelos documentos que regem a educação básica. A turma
escolhida para proceder com as com a prática do estágio foi a turma do 9º ano.
O presente artigo está dividido em cinco partes, a saber: 1. Introdução; 2. Revisão
Teórica; 3. Metodologia; 4. Análise e Discussão; e uma conclusão. Cada eixo contempla
discussões acerca de seu subtema, bem como apresenta dados colhidos a partir da prática
do estágio.
REVISÃO TEÓRICA
Trataremos a seguir das questões teóricas que sustentarão nossa argumentação nas
páginas vindouras do presente trabalho. As mesmas são vitais para o embasamento e a
compreensão das discussões suscitadas pela prática do estágio supervisionado.
2.1 ESTÁGIO SUPERVISIONADO E FORMAÇÃO DOCENTE: ENTRE TEORIA E
PRÁTICA PEDAGÓGICA.
O Estágio Supervisionado Obrigatório na modalidade de regência constitui-se em
uma atividade de cunho teórico-prático que visa, dentre outras finalidades, propiciar o
contato do futuro professor (ou professor iniciante) com o ambiente de trabalho onde este
desenvolverá as funções atribuídas ao seu ofício. É através dele que o profissional se
depara com aspectos indispensáveis para a formação da construção da identidade e dos
saberes do dia-a-dia (PIMENTA E LIMA, 2004).
A atividade de estágio está dividida em dois eixos: o eixo teórico e o eixo prático.
No eixo teórico, o futuro professor irá constituir e fundamentar os preceitos que regem o
trabalho da docência, além de refletir de forma crítica sobre a profissão, os percalços a
ela atribuídos e sobre a (re)construção da identidade docente. Já no eixo prático, o
professor iniciante irá se inserir, desta vez enquanto professor, no ambiente da sala de
aula, percebendo os contrastes entre teoria e prática, tentando ao mesmo tempo superar
essa aparente dicotomia, e refletindo sobre sua postura nas inúmeras situações com as
quais ele irá se deparar. Tal disposição dialética entre teoria e prática como fundamento
da atividade docente é constituinte de uma prática fundamentada e o alicerce para o
desenvolvimento de uma práxis transformadora.
Os cursos de formação de professores trazem em sua estrutura um conjunto de
componentes curriculares nos quais os alunos-professores discutem acerca da profissão
docente e, com o apoio de teorias sobre educação e ensino/aprendizagem de línguas,
devem problematizar e sistematizar questões concernentes aos processos com os quais
irão lidar diretamente no decorrer de suas vidas profissionais (BARBOSA, 2011). No
entanto, o que se percebe na prática da sala de aula, sobretudo da escola pública, é uma
discordância com essa perspectiva acadêmica da práxis enquanto via para os processos
de ensino/aprendizagem. Enquanto na sala de aula das universidades se ensina uma visão
de como deve funcionar o ensino de línguas nas escolas da educação básica, com práxis
que contemplam (novas) teorias e práticas, nas ditas escolas os professores parecem
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esquecer tais abordagens e optam, muitas vezes, por perpetuar modelos ortodoxos de
ensino há muito canonizados por professores conservadores.
No ensino de línguas, a práxis é percebida através da relação entre teoria e prática,
associando cada conteúdo à uma ação no mundo. Essa perspectiva dialoga diretamente
com a concepção de língua adotada tanto nos PCN quanto na pedagogia de projetos. A
língua enquanto forma de agir no mundo, uma abordagem sociointeracionista que visa
promover no indivíduo o amadurecimento crítico-reflexivo e fazê-lo perceber seu lugar
de fala na sociedade (BRASIL, 1998).
Diante dessas questões, a prática da atividade do estágio centra-se principalmente
no caráter formador, na qual o aluno-professor irá compreender primeiro pela observação,
posteriormente pela prática docente, como o binômio teoria-prática deve ser solucionado
a fim de oferecer aos estudantes a oportunidade de aprender não somente o código
linguístico e suas nuances, mas uma nova forma de enxergar o mundo em que habita. Não
obstante, o professor iniciante também terá acesso a um ambiente legítimo que suscitará
reflexões da/para sua prática. O estágio surge então como elemento fulcral na formação
desse profissional que, espera-se, contribua em seu âmbito, na formação cidadã dos
indivíduos.
O ensino baseado em projetos: fundamentos teóricos e repercussões para o ensino
de língua inglesa
A fim de alicerçarmos nossa discussão acerca do Ensino Baseado em Projetos,
faz- se necessário trazer à tona as contribuições do linguista aplicado Edward Anthony
(1963), posteriormente revistas por Richards e Rodgers (1999) sobre o conceito de
método.
A priori, Anthony (1963), como citado por Richards e Rodgers (1999),
estabeleceu três níveis de conceptualização e organização para um dado método, a saber:
abordagem; método e técnica. A abordagem consiste em um conjunto de pressupostos
correlativos que lidam com a natureza do ensino e da aprendizagem de línguas. Uma
abordagem teria caráter axiomático. Ela descreve a natureza do conteúdo a ser ensinado.
O método, por sua vez, seria um plano geral para a apresentação do conteúdo de ordem
linguística, baseado na abordagem selecionada. Um método seria, portanto, de caráter
processual. Dentro de uma abordagem poderia haver vários métodos. A técnica, por sua
vez, é de caráter implementacional: o que realmente ocorre na sala de aula. Consiste em
estratagemas ou artifícios utilizados para atingir um objetivo específico. As técnicas
devem ser consistentes com o método e, portanto, devem estar em harmonia com a
abordagem também.
Embora a proposta original de Anthony sirva bem como um modelo que nos
permite distinguir, por exemplo, a relação entre princípios teóricos e as práticas derivadas
deles, trata-se de um modelo insuficiente, uma vez que não elucida ou tampouco leva em
consideração, os papéis dos professores e aprendizes no método, bem como o papel do
material didático. Além disso, o modelo conceitual proposto pelo autor parte de um
princípio hierarquizador, enfatizando a noção de métodos de ensino como uma mera
aplicação prática, de cunho procedimental, viabilizada a partir um construto teórico
definido à priori, ao que o autor define como abordagem. Sendo assim, Richards e
Rodgers (1999) propõem uma reformulação no conceito de método, a partir do
entendimento dialético entre teoria e prática pedagógica, repensando um modelo
conceitual no qual os níveis teóricos, metodológicos e procedimentais sejam apresentados
como elementos constituintes e inseparáveis da atividade docente.
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No modelo proposto por Richards e Rodgers (1999), a noção de método é
apresentada como um termo guarda-chuva para definir a atividade docente em níveis
teóricos e práticos, ao que os autores se referem como abordagem, design e
procedimentos. A abordagem, ainda como em Anthony (1963), refere-se às teorias sobre
a natureza da língua e do aprendizado de línguas, que funcionam como fonte de práticas
e princípios para ensino de línguas. O design compreende objetivos, escolhas de conteúdo
e organização, tipos de atividades de ensino e aprendizagem, o papel dos aprendizes e
professores no processo, bem como o papel do material instrucional. No tocante ao
procedimento, leva-se em consideração o uso de atividades de ensino, as formas como
determinada atividade é utilizada para a prática da língua e o feedback por parte do
professor.
O modelo apresentado por Richards e Rodgers não tem a intenção de sugerir que
o desenvolvimento metodológico decorre da abordagem, do design ao procedimento. Não
está claro se tal fórmula de desenvolvimento é possível, e tal modelo certamente não
descreve o caso típico. Os métodos podem se desenvolver em qualquer uma das três
categorias. É possível que haja resistência em chamar determinada proposta de método,
embora, se as descrições forem possíveis em cada um dos níveis descritos aqui, seria
plausível argumentar que o que é defendido possui o status de método.
Uma vez elucidada a visão de Richards e Rodgers (1999) acerca do que chamamos
aqui de método, utilizaremos tais premissas como prisma teórico para o Ensino Baseado
e Projetos, metodologia elencada para proceder com a regência de aulas no referido
estágio supervisionado.
No nível da abordagem, o Ensino Baseado em Projetos está ancorado em uma
perspectiva funcional acerca da linguagem, a partir da teoria de competência
comunicativa (HYMES, 1972) e também a partir dos atos do discurso (HALLIDAY,
1970), teorias destacas por Richards e Rodgers (1999).
A visão de Hymes surge a partir de uma concepção de língua enquanto
comunicação. O objetivo do ensino de línguas nesta perspectiva é desenvolver o que o
autor se refere enquanto "competência comunicativa". Hymes cunhou esse termo
objetivando contrastar a visão comunicativa de língua e a teoria de Chomsky acerca da
competência. A teoria da competência comunicativa de Hymes (1972) é definida pelo que
um falante necessita de modo a se tornar comunicativamente competente em uma dada
comunidade de fala.
As considerações de Halliday sobre o uso funcional da linguagem estão
alicerçadas na premissa de que a Linguística está preocupada com a descrição de atos de
fala ou textos, uma vez que somente através do estudo da linguagem em uso todas as
funções da linguagem e, portanto, todos os componentes do significado são postos em
foco" (HALLIDAY, 1970).
No nível do design, o Ensino Baseado em Projetos alinha-se perfeitamente às
premissas elencadas por Richards e Rodgers (1999). Os objetivos são delineados
previamente, junto da escolha dos conteúdos e da disposição dos mesmos ao longo do
projeto. Atividades em sala de aula foram frequentemente planejadas para focar em
completar tarefas que são mediadas através da língua-alvo, ou ainda envolvendo
negociação de informações ou o compartilhamento destas. O papel do professor nesta
metodologia compreende facilitar o processo de comunicação e agir como um
participante independente do grupo de ensino-aprendizado. O papel do aprendiz como
um negociador - entre si mesmo, o processo de aprendizagem e o objeto de aprendizagem
- emerge e interage com o papel de negociador conjunto dentro do grupo e dentro dos
procedimentos e atividades da sala de aula que o grupo realiza. O material didático, por
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usa vez, deve primeiramente promover o uso comunicativo da língua, influenciando neste
processo, a qualidade da interação em sala de aula.
A metodologia do Ensino Baseado em Projetos possibilita um ensino de línguas
voltado para o viés comunicativo e funcional da língua, perpassando métodos calcados
na prática de categorias gramaticais isoladas. Tais metodologias ancoram-se em
abordagens cujos entendimentos sobre língua e seu respectivo ensino-aprendizagem são
insuficientes para a perspectiva do ensino de línguas ao qual nos propusemos.
METODOLOGIA
Nesta seção do presente artigo apresentaremos a organização metodológica do
projeto executado na prática do estágio de regência.
A construção do projeto didático e suas diferentes fases
A metodologia eleita para proceder com a atividade do estágio de regência
relatada no presente artigo foi baseada no Ensino Baseado em Projetos. Esta escolha se
deu pela relevância de se trabalhar com projetos temáticos e com o lúdico no ensino de
línguas. Consideramos também outros aspectos, como o contexto social e cultural dos
alunos, bem como a faixa etárias e nível linguístico.
A turma escolhida para proceder com as com a prática do estágio foi a do 9º ano.
A referida turma era composta por 25 alunos matriculados, sendo 10 do sexo masculino
e 15 do sexo feminino. Percebeu-se, no entanto, que apenas 22 alunos eram ativos nas
aulas ministradas, indicando uma evasão já no início do ano letivo de três alunos.
A metodologia foi organizada e distribuída em três momentos, a saber: Introdução
(Brainstorming), Desenvolvimento e Culminância. Cada uma das etapas gerou uma
sequência didática que funcionou como roteiro para proceder com cada momento durante
os encontros em que se deram as aulas.
As sequências didáticas consistem em registros detalhados de todas as atividades
que deveriam ser executadas em cada etapa do projeto. Diferente de um plano de aula,
que prevê ações para a duração de uma aula, as sequências preveem ações para toda uma
etapa do projeto, podendo essas etapas durarem mais do que uma aula. A divisão em
etapas garante uma melhor organização e execução do projeto, uma vez que oferece uma
visão panorâmica do mesmo.
A etapa de introdução, a qual intitulamos aqui de brainstorming, objetivou a
introdução do tema do projeto - Movies -, bem como a sondagem do conhecimento prévio
dos estudantes sobre o tema, vislumbrando também suas realidades e contextos
socioculturais. Após esta etapa, procedemos com o desenvolvimento do projeto, etapa
que objetivou alicerçar conteudisticamente os estudantes a fim de que estes
compreendessem conceitos e vocabulários específicos da temática elencada, bem como
acumulassem conhecimento necessário para a culminância. Na terceira e última etapa, a
culminância, os estudantes produziram materiais que, de certa forma, polimerizam os
conhecimentos específicos, trabalhados durante as aulas, com conhecimentos oriundos de
suas vivências. Através dessa produção final e do desempenho dos estudantes nas etapas
anteriores, foi possível avaliar o aprendizado da turma e perceber o reflexo da prática
executada pelos estagiários. A tabela abaixo apresenta um resumo das etapas do projeto
e seus respectivos objetivos. As sequências didáticas completas podem ser encontradas
na seção de anexos do referido relatório.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

190

Tabela 1. Resumo das etapas do projeto temático
TEMA GERADOR: MOVIES
ETAPAS DO
PROJETO
1. Brainstorming

OBJETIVOS
Averiguar os conhecimentos prévios dos alunos acerca da
temática estabelecida (movies), bem como perceber o contexto
dos alunos; introduzir conceitos básicos sobre a mesma.

2. Desenvolvimento Apresentar e discutir conceitos básicos sobre a temática
proposta, bem como exercitar os mesmos através de tarefas e
atividades; subsidiar os alunos para a execução da fase final do
projeto.
3. Culminância
Apresentar a proposta do projeto de culminância e realizar
oficinas de produção do projeto; apresentação das produções.
Desde a etapa de delineamento e escrita do projeto, a ideia de se trabalhar com o
livro didático foi descartada, muito embora a inspiração para o tema tenha surgido de um
vislumbre primeiro sobre o material didático.
A coleção escolhida no PNLD 2017, ocorrido no ano anterior no município de
Caraúbas-RN, foi a coleção intitulada Alive!. A mesma possui autoria de Junia Braga e
Vera Menezes e a editora responsável pela publicação é a SM Publicações.
Embora o livro didático para língua estrangeira seja uma conquista a ser
comemorada, ainda há um longo distanciamento entre essas coleções e as realidades de
muitos estudantes, sobretudo aqueles que, como os que encontramos no referido estágio,
pertencem às realidades em vulnerabilidade social. Muitas vezes os estudantes não se
veem nos conteúdos e temáticas encontradas nesses livros, tornando claro questões de
cunho social vinculadas às práticas educacionais no país. Diante desta realidade,
preferimos assumir os riscos de delinear o projeto sem a utilização direta do livro didático.
Desta forma, todo o material foi elaborado pelos próprios estagiários com o devido auxílio
do professor orientador.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Nesta seção apresentaremos e discutiremos as memórias reflexivas oriundas de
cada encontro do estágio de regência. Neste percurso faremos algumas ressalvas acerca
do gênero “memórias reflexivas” a fim de esclarecer possíveis questões sobre o mesmo,
e, por conseguinte, analisaremos alguns trechos dessas memórias objetivando discutir e
problematizar os momentos de prática do referente estágio.
Refletindo sobre a prática docente: o gênero “memórias reflexivas”
A construção identitária do professor pode parecer a priori fugaz, tendo em vista
a rápida formação e pronta atuação profissional do mesmo. Os anos iniciais na docência
vão lapidando essa persona profissional e, junto de suas crenças e experiências
acumuladas até então, se amalgamam em uma identidade que está sempre em processo.
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Não raro, percebemos a figura do professor incorrer em um perigoso
comportamento comum à diversas profissões: a estagnação profissional. O professor para
de se reinventar e inicia uma jornada de incessantes repetições de sua prática, gerando um
estereótipo bastante caro à profissão. Esse professor que insiste na mesma metodologia
de ensino e não se reinventa, está fadado ao insucesso e seus alunos, ao marasmo de aulas
desmotivadoras.
Na tentativa de fazer este profissional perceber a sua prática e abandonar este
plateau profissional e identitário, a autorreflexão é uma ferramenta poderosa. Através do
olhar crítico sobre sua própria prática, o professor é capaz de (se) perceber enquanto
docente e de ponderar sobre suas escolhas profissionais. Um dos métodos conhecidos
para proceder com esta autoanálise é através da produção de memórias reflexivas.
Segundo Richards (1991), essa "reflexão crítica" refere-se à atividade ou processo
em que determinada experiência é rememorada e analisada. A avaliação dessa prática
seria a base do processo de reflexão crítica sobre si. O autor ainda cita que este processo
está intimamente ligado a questionamentos como “o que” e “por que” das ações.
Essa autorreflexão sobre a prática docente possui ainda um viés na formação
continuada do professor, variável que está atrelada à estagnação profissional a qual alguns
professores cedem com o passar dos anos. Reinventar-se e ressignificar-se são cruciais
para que o docente persevere na profissão ao longo da carreira e é através da percepção
de si que isto se torna possível.
Uma vez elucidada as vantagens de se utilizar da metodologia das memórias
reflexivas a fim de perscrutar a prática docente e refletir sobre ela, decidiu-se fazer uso
dessa ferramenta no presente estágio de regência, uma vez que através dela, poderíamos
dar luz às discussões mais direcionadas à prática realizada em sala de aula.
Refletindo sobre o ser professor: uma análise das memórias reflexivas
Iniciamos então o primeiro dia de aula. Para a referida aula, planejamos
um brainstorming acerca da temática sugerida pelo projeto – movies –
e através deste podemos constatar os conhecimentos prévios dos alunos,
bem como ter acesso à realidade da turma como um todo.
(Trecho da memória reflexiva do primeiro encontro)

A prática do estágio propicia ao professor iniciante a percepção de seu lugar dentro
da sala de aula e dentro do processo de ensino/aprendizagem. Antes disso ele precisa deter
o conhecimento específico, seu instrumento de trabalho mais marcante, mas para além
disso, ele precisa dominar outros conhecimentos. Garcia (2010) diz que para ensinar, não
basta dominarmos o conteúdo a ser explanado. Precisamos ser detentores do
conhecimento que cerca os estudantes: seus contextos, suas realidades e junto a isso, saber
de si e também de como se ensina.
No trecho que abre esta seção, percebemos a preocupação dos estagiários em
sondar não somente os conhecimentos prévios sobre a temática eleita para o projeto, mas
também sobre a realidade da turma. Descobrir o sujeito atrás de cada carteira é uma tarefa
que deve preceder o ato de lecionar. O próprio planejamento das aulas deve incluir esta
reflexão. Devemos atentar para cada contexto e isso inclui pensar o sociocultural e o
econômico, traçando dessa forma um perfil imaginário da turma que servirá de norte para
a prática em sala de aula.
A escolha por trabalhar com projetos temáticos também reflete uma preocupação
por parte dos estagiários e do professor orientador para com os Parâmetros Curriculares
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Nacionais e a Lei de Diretrizes e Bases, como já mencionado no presente relatório. A
prática de projetos temáticos permite a inserção de temas além dos conhecimentos
linguísticos, garantindo as premissas basilares do ensino de línguas estrangeiras na escola
pública. A reflexão sobre a própria língua e cultura também se inserem nesse contexto e
contemplam, por vezes, os temas transversais e perspectivas de interdisciplinaridade.
Tendo em vista esta relevância, deixamos os alunos à vontade em
relação ao tempo e, consequentemente, abrimos mão da segunda
atividade. Percebendo que esta atividade teria uma relevância maior que
a posterior, foi consenso dos estagiários abdicarem da dinâmica que
estava programada e realoca-la para outro dia, caso ela ainda seja
relevante para a culminância.
(Trecho da memória reflexiva da segunda etapa do projeto)

Planejar uma atividade não é nem será sinônimo de exatidão em sua performance.
Esse é um dos dilemas mais comuns na profissão docente. Às vezes o problema está em
administrar o tempo; outras vezes está associado ao ambiente escolar e aos imprevistos
da profissão. A origem não isenta o professor da tarefa de solucionar o problema, uma
vez que ele precisa concluir suas metas. Quando falamos de projetos, essas questões se
tornam mais graves.
O projeto temático possui uma estrutura pré-estabelecida e suas etapas estão todas
interligadas, sendo difícil proceder com a etapa seguinte se a anterior não foi cumprida.
Diante deste dilema, cabe ao professor a decisão de abdicar de uma tarefa ou remodelála, dependendo do seu papel na estrutura geral do projeto.
No trecho mencionado, os estagiários optaram por não comprometer a dinâmica
da tarefa, uma vez que seu problema foi a administração do tempo. Optaram por realocar
a atividade, mesmo que isso implicasse em estender a duração do estágio. A maturidade
da profissão docente surge exatamente desses dilemas cotidianos, onde o professor deve
pensar como um visionário, a fim de mitigar os impactos causados pelas adversidades.
Particularmente fiquei um pouco desapontado a priori, pois o homework
fora pedido na semana anterior, logo o tempo foi suficiente. No entanto
a participação massiva dos demais alunos com suas opiniões,
questionamentos e pesquisas me deixaram esquecer esse detalhe. A
parcela que havia feito a lição de casa compensou a falta de
compromisso e a participação dos demais.
(Trecho da memória reflexiva da segunda etapa do projeto)

Cabe ao professor a tarefa de avaliar o aluno. No entanto, essa avaliação deve vir
acompanhada de algumas questões, tais como “avaliar para quem? ”, ou ainda “o que e
como avaliar? ”. Para alicerçar o professor diante de tais questionamentos, os PCN trazem
uma seção destinada a discussão da avaliação.
A avaliação é intrínseca ao processo de ensino/aprendizagem e deve alimentar,
sustentar e orientar as ações pedagógicas (BRASIL, 1998). Dentre os tipos de avaliação,
o documento destaca as avaliações conceituais, procedimentais e atitudinais. O professor
deve ponderar sobre as formas de avaliação a fim de executá-las de forma que gere um
feedback para alunos e familiares, evitando usar a avaliação como objeto de ameaça ou
barganha. O professor também deve os resultados dessa avaliação para a sociedade, visto
que seu papel tem grandes implicações sociais e devem ser socializados para a
comunidade.
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No excerto em destaque, os estagiários externam certa decepção por parte dos
alunos que não procederam com a atividade para casa. Essas atividades também têm
caráter avaliativo, permitindo ao professor perceber se o conteúdo foi bem compreendido
pelos alunos. Permite também captar nuances comportamentais dos alunos que não estão
diretamente ligadas à compreensão do conteúdo, mas tocam na formação cidadã, como
assiduidade nas obrigações para com as questões escolares.
CONSIDERAÇÕES (SEMI) FINAIS
“Despedimos-nos da escola com a sensação de dever cumprido
e toda aquela insegurança dos primeiros dias parecia ter se
dissipado. Mais uma etapa da nossa formação estava concluída,
mesmo em meio a uma greve. Acho que pegamos o espírito de
perseverar diante de adversidades como esta. Acredito que bons
professores nascem assim”.
(Trecho da memória reflexiva da terceira etapa do projeto)

Ser professor perpassa a simples tarefa de ser ponte entre o conhecimento e o
protagonista da aprendizagem. Lecionar exige um conjunto de habilidades,
conhecimentos e talento para lidar com decisões difíceis. Planejar, executar e avaliar um
projeto temático em uma turma com pouco mais de vinte alunos pode soar fácil, mas nos
bastidores dessa jornada, um misto de suor e lágrimas foi derramado.
O estágio proporcionou uma experiência sem precedentes para todos mim. Me fez
perceber que para ser professor de verdade, preciso primeiramente me aceitar e me ver
enquanto professor. Não é uma questão de vocação ou de devoção, mas de
profissionalismo e compromisso com a educação.
Por trás da nossa luta diária repousa um ideal de liberdade através do
conhecimento. Somos e sempre seremos autores de sociedades, sejam elas livres ou não.
O nosso sucesso sempre será o sucesso de um povo, de uma nação e de uma era. Não
temos muito enquanto classe trabalhadora, tampouco gozamos de status algum, mas
temos algo que ninguém poderá arrancar de nós: a certeza de que somos parte da história
dos que nos antecedem e dos que ainda estão por vir. E mesmo que um dia nos calem, no
silêncio ecoará aquele eterno “presente, querido professor”.
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RESUMO
Entender a formação docente com enfoque em uma educação formadora de cidadãos
críticos e ativos é perceber que um bom teórico nem sempre é um bom professor; essas
duas realidades precisam coexistir, e não ser entendidas como polaridades. Assim, o
processo de formação de professores deve estar pautado em um processo educativo que
se entende como dialógico, onde considera-se uma relação teórica-prática colaborativa.
Nessa perspectiva, o desenvolvimento de ações formativas que propiciem a concepção de
um profissional reflexivo, pesquisador e colaborativo tem o Estágio Docente
Supervisionado como uma etapa que dispõe de grandes contribuições na formação
acadêmica e profissional.Portanto, as atividades de Estágio constituem como parte
essencial para a formação docente, através do desenvolvimento de habilidades
fundamentas ao fazer pedagógico. Essas atitudes fazem que o futuro professor refletir sua
prática, permitindo avançar em um processo de transformação acerca de como ensinar e
aprender, bem como, sobre seus conhecimentos e seus fazeres pedagógicos. Nesse
enfoque, o presente trabalho discorre sobre uma Proposta de Intervenção Pedagógica, a
ser desenvolvida na etapa de Imersão Escolar do Programa Residência Pedagógica - PRP
(Edital CAPES Nº06/2018) em consonância com o Estágio Docente Supervisionado IV
do curso de Licenciatura em Química do IFRN – Campus Pau dos Ferros, em uma turma
do de 1º ano do Ensino Médio, da Escola Estadual José Ferreira da Costa, localizada no
município de Rafael Fernandes/RN. A partir dos levantamentos realizados durante a
etapa de Observação do PRP, na referida turma, foi constato que o Ensino de Química,
na maioria das vezes, é pautado na absorção e recepção, onde os alunos são tratados como
agentes passivos na aprendizagem, passando, assim, a enxergar os conteúdos científicos
como sendo algo sem significado e correspondência com o contexto em que estão
inseridos. Esse ensino é visto pelos discentes como entediante, pois os conteúdos
abordados na disciplina na maior parte são abstratos, por consequência, levando a “déficit
de atenção” e principalmente a dificuldades no aprendizado da disciplina.Afim de
solucionar grande parte desses problemas e garantir uma aprendizagem mais
significativa, foi elaborado um Plano de Regência com o objetivo de inserir o aluno como
protagonista, fazendo focar na problemática desenvolvida e o tornar apto a resolver as
questões propostas. Para tal será utilizada a Metodologia da Mediação Dialética (MMD),
que engloba três momentos: Mobilização, Construção e Sistematização do conhecimento,
com o escopo de enfatizar competências como o domínio da representação, comunicação,
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investigação, compreensão e contextualização sociocultural. Fez a escolha da
Metodologia Dialética, visando uma melhor dinâmica com os alunos, pois permite a este,
aprender os assuntos de forma bastante dinâmica e diversificada. Diante disso, é esperado
que os alunos consigam compreender os conteúdos programados e relacioná-los com
fenômenos cotidianos, além de adquirir competências e habilidades que sirvam para um
posicionamento mais crítico diante de questões sociais; além de trazer grandes
contribuições a relação ensino/prática do futuro professor, uma vez que envolve
diretamente a formação do professor-pesquisador proporcionando o desenvolvimento de
habilidades e atitudes que levam o estagiário a refletir sobre sua prática
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, Mediação Dialética, Estágio Docente

INTRODUÇÃO
Sobre a formação docente, considera-se que o campo de conhecimento unindo a
prática, seja no estágio ou residência pedagógica, têm uma relação teórica-prática
colaborativa de suma importância, pois o mesmo dispõe de grandes contribuições na
formação acadêmica e profissional. No momento em que o licenciando, escola, professor
e alunos interagem, todos obtêm crescimento em sua maneira de agir e pensar e há maior
facilidade para efetivar os objetivos por meio da criação de novas possibilidades de ensino
no ambiente escolar e em especial na interface ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva
o Programa Residência Pedagógica contribui na solidificação da profissão escolhida, é
um momento em que o licenciando tem a oportunidade de adquirir ainda, práticas,
habilidades e conhecimento necessários em seu campo de atuação.
De acordo com a Proposta Pedagógica Curricular do Ensino Fundamental e Médio
PPCEFM (2015, p. 6), [...] “é necessário unir a teoria e a prática, oportunizando situações
de aprendizagem significativa. O exercício necessário para a construção da aprendizagem
não é de repetição de atividades, mas a proposição de diferentes atividades com recursos
variados. ”
A vivência em sala de aula por meio do Programa Residência Pedagógica, nãose
ajusta somente como mais uma etapa a ser cumprida, mas propõe uma formação
continuada, visando a formação de um sujeito pensante e reflexivo que se produz nas
relações e tensionalidades tecidas pelo tripé formação docente, ensino-aprendizagem e
ambiente escolar. É neste contato com os objetos de estudos e local concedente que os
estudantes de licenciatura têm a possibilidade de relacionar a teoria com a prática.
Para este planejamento, foi realizada uma pesquisa envolvendo os temas
estruturadores que são encontrados nos Parâmetros Curriculares Nacionais, sendo
bastante relevante para introduzir a iniciativa e curiosidade do aluno quanto a pesquisa,
por meio da proposta de uma nova organização de conteúdos para o ensino de Química,
baseado na contextualização.
Para um aprendizado eficaz, no que diz respeito ao ensino de Química, será
enfatizado competências como o domínio da representação e comunicação, investigação
e compreensão e contextualização sociocultural.
A pesquisa traz grandes contribuições não apenas para o ensino/prática do
professor, mas principalmente para o aluno em questão, pois se trata de um público que
apresenta dificuldades no aprendizado das disciplinas, devido a falta de atenção e isso
exige um trabalho mais elaborado, com recursos prazerosos e facilitadores.
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E isto pode ser conquistado a partir da metodologia dialética, que engloba três
momentos: mobilização, construção e sistematização do conhecimento usados como
facilitadoresdo ensino-aprendizado.
A prática está sendo realizada em uma escola pública estadual, localizada no
município de Rafael Fernandes/RN, Escola Estadual José Ferreira da Costa, em uma
turma de 1º ano de ensino médio. O Programa tem duração de 18 meses, divididos entre
orientação, observação, planejamento e realização da prática docente e escrita do relatório
(documento que comporta o registro de toda a prática). O artigo 1º da lei Nº 11.788, de
25 de setembro de 2008, de âmbito nacional, diz que: “Estágio é ato educativo escolar
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o
trabalho produtivo de educandos [...]” sendo assim, o Residência Pedagógica é uma
preparação para o ato profissional qualificado, que permite ao residente não apenas propor
um plano de atividades, mas colocá-lo em prática.
Observando as dificuldades de concentração (Déficit de atenção) dos alunos, e
com a preocupação de formar esse aluno para o mundo, foi pensado e elaborado um plano
que supra essa necessidade, de inserir o aluno como protagonista, fazendo focar na
problemática desenvolvida e o tornar apto a resolver as questões propostas.
Fez a escolha da metodologia dialética como foco deste plano de atividades,
visando uma melhor dinâmica com os alunos, metodologia esta, que segundo
Vasconcellos (1992) é dividida em momentos, permite a este aluno, aprender os assuntos
de forma bastante dinâmica e diversificada. Os momentos são três: mobilização para o
conhecimento (onde o aluno poderá elaborar suas próprias ideias do que será estudado
por meio da provocação); construção do conhecimento (com a colaboração do professor,
o aluno deverá construir o conhecimento através da elaboração de relações, decifrando e
construindo uma representação mental do objeto em estudo) e para finalizar Elaboração
da síntese do conhecimento ou Sistematização (é o momento de concretizar o
conhecimento adquirido, analisando se o objeto de estudo realmente aprendeu os
conteúdos expostos).
Para isto, objetiva-se: Elaborar, com base no diagnóstico, plano de ação a ser
executado no período do estágio, em consonância com o planejamento escolar existente
e em acordo com os profissionais da escola; Promover a articulação entre teoria e prática,
entre saberes e métodos, entre conhecimentos específico e aplicado, entre ciência e
técnica e entre disciplinas específicas e pedagógicas, a fim de superar a ideia dicotômica
pautada na racionalidade e na fragmentação dos saberes; Desenvolver capacitação
didático-pedagógica (Oficinas pedagógicas) voltada para os professores preceptores e
residentes, relacionadas à atividade docente; Contribuir para a reformulação do estágio
supervisionado do curso, a partir das experiências e resultados obtidos, a fim de que o
estágio se torne uma ação contribuinte com o processo de formação e de preparação
profissional adequada aos desafios do mundo do trabalho; Observar, colaborar e ministrar
aulas da sua disciplina Química com a presença dos professores preceptores; Elaborar
planos de aula para os diversos assuntos de Química; Realizar aulas experimentais e ativar
os laboratórios das escolas atendidas; Aproximar a realidade das escolas campo ao mundo
das IES, para que possa a partir das demandas apresentadas pelas comunidades das
escolas campo produzir conhecimento para o nível de ensino básico; Realizar palestras
nas escolas estaduais atendidas com a abordagem de temas interdisciplinares e ligadas ao
cotidiano e vivência em Química dos alunos. Participar de reflexões sobre avaliação de
livros didáticos e de recursos didáticos a serem adquiridos pela escola; elaborar relatórios
periódicos sobre as atividades realizadas nas escolas, anexando fotos, material utilizado,
etc.; desenvolver atividades didático-pedagógicas relacionadas ao ensino de Química,
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além de elaborar materiais de apoio didático junto aos discentes que possam ser adotados
nas aulas de Química e Ciências.
REFERENCIALTEÓRICO
Temas Estruturadores
Os Parâmetros curriculares Nacionais (PCNs), induz uma iniciativa e curiosidade
por parte dos alunos a pesquisar, ou seja, ir em busca de novos conhecimentos. De forma
que o estudante possa formular suas próprias ideias sobre o assunto, e intervir na
sociedade de forma crítica, e não apenas como um mero repetidor daquilo que muitas
vezes é colocado como verdade absoluta na sala de aula. Não menos importante deve ser
o papel do professor nesse processo que, de acordo com os PCNs, é responsável pela
reforma curricular e pela inserção de novas metodologias de ensino.
Outro ponto importante, de acordo com os PCNs, é a interdisciplinaridade e a
contextualização. De forma que, a interdisciplinaridade é responsável pela abertura de
opiniões a respeito de um problema concreto ou fenômeno, permitindo que o aluno
busque explicações em várias áreas de conhecimento, e assim construir sua opinião sobre
um determinado assunto. Já no que diz respeito a contextualização, esta tem por princípio
o contexto de uma dada situação ou fato. Lembrando que o contexto significa tudo aquilo
que rodeia um determinado acontecimento. Entende-se ainda por interdisciplinaridade a
integração de diferentes conhecimentos. Fazendo com que os alunos se sintam mais
motivados, tornando-se mais competentes para intervir na sociedade de forma crítica.
Diminuindo dessa maneira a evasão escolar. Um dos fatores que mais afetam as escolas
hoje.
Nessa perspectiva, os PCNs+ Ensino Médio traz em seu texto, orientações
educacionais para o ensino de ciências da natureza e matemática, onde são enfatizadas as
competências de aprendizado que devem ser desenvolvidas para os alunos desse nível e
ensino. Em química, essas competências são distribuídas no domínio da representação e
comunicação, investigação e compreensão e contextualização sociocultural.
Dentro do domínio da representação e comunicação destaca-se a utilização
adequada da linguagem científica, principalmente no aspecto da leitura, interpretação e
associação de códigos, símbolos e equações inerentes à química. Há destaque também
para interpretação e produção de tabelas, diagramas e gráficos; além da capacidade de
elaborar comunicações orais e escritas.
Dentro do domínio da investigação e compreensão pode-se destacar a capacidade
que o aluno deve desenvolver na elaboração de estratégias para resolver problemas de
natureza química, gerando hipóteses, testando essas hipóteses e interpretando resultados.
Há destaque também quanto no que se refere a identificação de fenômenos, grandezas
físicas e quanto a utilização correta de unidades de medidas.Com relação ao domínio da
contextualização sociocultural, destaca-se a importância de reconhecer a ciência e a
tecnologia como resultado de necessidades econômicas e sociais.
A METODOLOGIA DIALÉTICA
Nos dias de hoje a metodologia tradicional ainda é muito utilizada em sala de aula,
seja por falta de condições estruturais das escolas, seja por falta de qualificação e
formação continuada de professores, ou seja, ainda por pura escolha de educadores. A
teoria da educação tradicional é vista como uma sequência de dados que o professor
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apresenta para os alunos de modo meramente expositivo. Ou seja, o educador passa um
certo conteúdo para seu aprendiz, mas não questiona se ele está conseguindo captar o
conteúdo, da mesma forma que está sendo repassado.
Segundo (VASCONCELLOS, 1992):
do ponto de vista político, o grande problema da metodologia expositiva
é a formação do homem passivo, não crítico, bem como o papel que
desempenha como fator de seleção social, já que apenas determinados
segmentos sociais se beneficiam com seu uso pela escola.

Nessa perspectiva, muito se tem pensado em maneiras diferentes de trabalhar o
ensino aprendizagem visando a formação de cidadãos ativos socialmente.
A metodologia dialética, diferentemente da tradicional, baseia-se em um
conhecimento que o homem tem do mundo, ou seja, o conhecimento científico é
construído através de sua relação com outros sujeitos e com o mundo que o cerca.
As ideias discutidas aqui baseiam-se no artigo “Metodologia dialética em sala de
aula” (VASCONCELLOS, 1992). Assim, segundo ele, a metodologia dialética pode ser
dividida em três momentos, que se caracterizam como três etapas para a construção do
conhecimento:
– Mobilização para o Conhecimento: visa possibilitar o vínculo
significativo inicial entre o sujeito e o objeto (“approche”), provocar,
acordar, desequilibrar… Trata-se de estabelecer um primeiro nível de
significação, em que o sujeito chegue a elaborar as primeiras
representações mentais do objeto a ser conhecido.
– Construção do Conhecimento: trata-se de um segundo nível de
interação onde o sujeito deve construir o conhecimento através da
elaboração de relações; mais abrangentes e complexas forem as
relações os mais totalizantes possível... O educador deve colaborar com
o educando na decifração, na construção da representação mental do
objeto em estudo.
– Elaboração da Síntese do Conhecimento: é a dimensão relativa a
sistematização dos conhecimentos que vêm sendo adquiridos… O
trabalho de síntese é fundamental para a compreensão concreta do
objeto. Por seu lado, a expressão constante dessas sínteses (ainda que
provisórias) é também fundamental, para possibilitar a interação do
educador com o caminho de construção de conhecimento que o
educando está fazendo

Na primeira etapa, de mobilização para conhecimento, o papel do professor é
mediar, articular os conhecimentos que se quer apresentar com a realidade, propiciar a
motivação pela busca do conhecimento de uma maneira significativa. Nesse ponto se faz
importante que o professor conheça não só as teorias científicas que envolvem os
conteúdos que ele pretende ensinar, mas acima de tudo, deve conhecer a realidade dos
alunos, suas necessidades de aprendizado, sejam elas científicas, sociais e políticas. O
papel do educador seria, portanto, fazer com que o educando procure meios para
aprendizagem, que incentiva, direcione a nova abertura para o conhecimento, ou seja, que
eles desenvolvam a responsabilidade pela construção autônoma do seu conhecimento.
Segundo Vasconcellos (1992):a construção do conhecimento implica uma
mudança de paradigma pedagógico, qual seja, ao invés de dar raciocínio pronto, de fazer
para/pelo aluno, o professor passa a ser mediador da relação educando-objeto de
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conhecimento, ajudando o educando a construir a reflexão, pela organização de
atividades, pela interação e problematização junto com o aluno; os conceitos não precisa
ser dados prontos; podem ser construídos pelos alunos, propiciando que caminhem para
autonomia.
Para a construção do conhecimento o professor estabelece meios voltados para
análises do objeto de conhecimento, onde tem que ter um aprofundamento para chegar a
uma síntese pessoal do que foi estudado e ser dividido em pontos como a Significação,
Práxis, Problematização, Continuidade-Ruptura, Criticidade, Historicidade, Totalidade.
A significação é o sentido de orienta o conhecimento em sala de aula, práxis e o
resultado de uma ação sobre o mundo, problematização e o resultado da ação do homem
em sentir desafiado pela sociedade. De acordo com Vasconcelos (1992), a
problematização é fundamental para desencadear a ação de constituição do conhecimento
do sujeito.
A continuidade-ruptura é caracterizada quando um novo conhecimento é
construído a partir do antigo. Nesse ponto o senso comum é transformado em senso crítico
através da mediação do professor pela relação significativa entre a realidade e o objeto de
estudo. Dessa forma é construída a criticidade, onde o sujeito tem condições de explicar
fenômenos a partir de uma visão crítica da realidade.
Historicidade e o ponto onde resgata-se a construção do conhecimento como um
processo histórico e contínuo. Fazendo a relação entre o processo de desenvolvimento da
humanidade com os conhecimentos que possibilitaram esse desenvolvimento. A
Totalidade tem como perspectiva a origem social do conhecimento, que muitas vezes o
professor acaba tirando do contexto, dificulta na aprendizagem e compreensão dos
educandos.
Por fim, o último passo Elaboração da Síntese do Conhecimento, é processo no
qual o aluno deve expressar a os níveis de relação que ele conseguir manter com o objeto
de conhecimento. Pode ser realizada através de exercícios e produção textual para a
sistematização do conhecimento.
METODOLOGIA
Pesquisa- ação
A pesquisa que será adotada no presente projeto enquadra-se como pesquisa-ação.
Segundo Tripp (2005, pág. 3), é uma “estratégia” que envolve diretamente o
“desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas
pesquisas para aprimorar seu ensino”. Esta metodologia se aplica a preocupação que todo
profissional qualificado e responsável deve ter em relação ao aprendizado de seus alunos
e seu ato em sala de aula.
Caracterização da Pesquisa (Observação/Questionário)
A pesquisa será realizada na Escola Estadual José Ferreira da Costa, no Município
de Rafael Fernandes, com uma turma de alunos do primeiro ano do ensino médio.
Trata-se ainda de uma pesquisa qualitativa, tendo a finalidade de estimular os
alunos a pensar e falar livremente sobre algum tema ou conceito. Este tipo de pesquisa
tem grande importância, pois está relacionada ao levantamento de dados para observar as
motivações dos alunos, levando em conta aspectos relevantes como, por exemplo; a
opinião e as expectativas dos alunos em compreender e interpretar determinados
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conteúdos abordados em sala de aula. Essas observações serão utilizadas como
instrumento de coleta de dados que serão realizadas através de um diário de bordo.
É importante ressaltar que o professor tem um papel fundamental na pesquisa
qualitativa, pois é dever dele ter uma participação efetiva no processo de aprendizagem
dos alunos, ou seja, o professor tem a obrigação de observar de perto o processo de
aprendizagem e a interação dos alunos na disciplina de Química.
Estratégias de ensino-aprendizagem
Durante a passagem dos anos é possível notar a necessidade de mudança na prática
pedagógica (ensino em sala de aula) com relação ao ensino de Ciências e Química. As
estratégias precisam ser mudadas a partir do momento que ensino-aprendizagem não é
visto de forma eficaz como deveria, ou também pelo simples fato do perfil do aluno ter
mudado e o mesmo se tornado mais exigente. Isso nos faz refletir nas possíveis estratégias
de ensino-aprendizagem que recorreremos na prática de regência, como citado e
defendido nos parágrafos a seguir.
O ensino por problemas. Segundo Cyrino e Pereira, (2004, p.781) a
problematização e a aprendizagem por problemas, são duas propostas distintas que
“trabalham intencionalmente com problemas para o desenvolvimento dos processos de
ensinar e aprender”. Esse ponto pode ser defendido e praticado a partir da “aprendizagem
por descoberta e significativa”, que “valorizam o aprender a aprender. ”
Experimentação. De acordo com Giordan (1999, p.1), a experimentação é uma
estratégia que disperta interesse e motivação do aluno em qualquer nível de escolaridade,
envolvendo os alunos de forma mais prazerosa e dinâmica com os conteúdos estudados.
Jogos didáticos. Conforme Fialho (2008), os jogos didáticos são “instrumentos de
apoio” esse instrumento deve ser utilizado para reforçar os conteúdos estudados e
aprendidos na sala de aula. Essa ferramenta de ensino deve construir um caminho
divertido e prazeroso para os alunos, fazendo com que os mesmos fixem melhor os
assuntos abordados anteriormente pelo professor/mediador.
Avaliação
A avaliação é bastante relevante para que o mediador saiba se de fato o que o
aluno aprendeu o que foi ensinado ou proposto em sala de aula. O sistema avaliativo deve
ser pensado e executado de forma contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. A
reflexão neste ponto é importante pois, nem sempre os métodos avaliativos utilizados nas
escolas, com grande número de aprovações, indicam um índice eficaz de aprendizado por
parte de seus alunos.
Para Hoffmann (2009), a escola hoje está preocupada em ter um grande número
de alunos matriculados, e que os mesmos sejam aprovados e deem continuidade aos seus
estudos, mas 28 em sua maioria não oferecem a qualidade necessária para que de fato
ocorra o aprendizado eficaz, e isso se dá, pela falta de compromisso dos educadores. Por
mais que a escola seja bem frequentada e haja uma crescente aprovação dos alunos para
as séries seguintes, isto não significa que o processo ensino-aprendizagem venha
ocorrendo da melhor maneira, tanto uma questão como a outra devem ser refletidas e
realizadas com empenho e responsabilidade, pois ambas caminham juntas.
A concepção de Hoffmann (2009) sobre avaliação mediadora, que é fortemente
defendida pela autora, é que esta avaliação tem o foco em mediar e intervir na formação
do aluno de modo que o mesmo possa caminhar de forma correta, sempre progredindo e
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superando dificuldades encontradas. Para isto a avaliação mediadora pode ser dividida
em três momentos. Primeiro o momento de aproximação, professor/aluno, onde se pode
conhecê-lo, observá-lo, trocar ideias. Segundo, refletir sobre tudo que foi compartilhado
no primeiro momento, analisar a forma em que aquele aluno se encontra e traçar
mecanismos que auxiliem este aluno. O terceiro e último momento, é a “reconstrução das
práticas avaliativas”, agora o professor deve refletir no seu próprio trabalho, e entender
que deve haver preparação, qualificação e comprometimento com a sala de aula e seus
alunos.
Na prática de regência o foco na avaliação será de forma mediadora e contínua.
Mediadora, pois, o professor deve estar sempre ao lado do aluno instigando o mesmo na
aprendizagem de forma que ele (o aluno) seja o protagonista, realizando ações que o
tornem o ser mais crítico e pronto para o mundo além das paredes da escola. Contínua,
pois o aluno será avaliado pela participação, empenho, no desenvolvimento de cada
atividade proposta, por meio da leitura e interpretação de textos, produção textual,
seminário, construção de modelos e etc.
RESULTADOS ESPERADOS
•
•
•
•
•
•

Elaborar, com base no diagnóstico, plano de ação a ser executado noperíodo do
estágio;
Promover a articulação entre teoria e prática;
Observar, colaborar e ministrar aulas;
Elaborar planos de aula;
Realizar aulas experimentais e ativar os laboratórios das escolas atendidas;
Promover o ensino aprendizado de Química por meio da metodologia dialética.

CONCLUSÃO
Durante a passagem dos anos é possível notar a necessidade de mudança na prática
pedagógica (ensino em sala de aula) com relação ao ensino de Ciências e Química. As
estratégias precisam ser mudadas a partir do momento que ensino-aprendizagem não é
visto de forma eficaz como deveria, ou também pelo simples fato do perfil do aluno ter
mudado e o mesmo se tornado mais exigente.
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NARRATIVAS DAS EXPERIÊNCIAS DE ALUNO ESTAGIÁRIO DE
PEDAGOGIA NA ESCOLA PÚBLICA: o estágio supervisionado obrigatório
Thamires de Sousa Paiva73
Normandia Farias de Mesquita Medeiros74

RESUMO
O estudo apresenta os resultados decorrentes da pesquisa PIBIC (Programa Institucional
de Iniciação Científica) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, intitulado
“VIVER, SABER, FAZER A INCLUSÃO NA ESCOLA PÚBLICA: Narrativas das
experiências de aluno(a)s estagiário(a)s no curso de pedagogia FE/UERN” (2018-2019),
ainda em desenvolvimento. Consiste em identificar, a partir dos relatos de experiência de
um estagiário, os saberes e práticas docentes desenvolvidos/aprendidos na dinâmica do
Estágio Supervisionado numa perspectiva inclusiva. A entrevista narrativa foi realizada
com um aluno do curso de Pedagogia que se encontra no 8º período e cuja experiência
docente centrou-se no estágio. O Estágio Supervisionado acontece ao longo do curso, tem
início no 5º período na educação infantil; no 6º período nos anos iniciais do ensino
fundamental e em espaços não escolares, no 7º período. Concentra-se no Estágio
Supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental que se desenvolve em três
momentos: observação, planejamento e regência. Assim, por meio de uma pesquisa
bibliográfica, utiliza-se os aportes teóricos e metodológicos como em Pimenta e Lima
(2012) sobre o estágio supervisionado como atividade teórico-prática
instrumentalizadora da práxis; Tardif (2008), Zabala (1998) e Freire (2010) com as ideias
sobre saberes e práticas; para discutir educação inclusiva toma-se Mantoan (2003); as
reflexões acerca das narrativas apoiam-se teoricamente em Josso (2010), entre outros
autores. Com os resultados desta pesquisa, espera-se que mobilize as discussões sobre o
estágio como uma proposta formativa que prepare o futuro professor para atuar nos anos
iniciais do ensino fundamental numa dimensão inclusiva.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Inclusão. Saberes. Narrativas.

INTRODUÇÃO
Ao discutir a questão da formação inicial de professores da educação básica na
atual conjuntura do Brasil, torna-se evidente a necessidade de refletir sobre os desafios
do processo formativo, que consequentemente produzem impacto no futuro trabalho
pedagógico e no desenvolvimento do contexto escolar como um todo. Um dos desafios
enfrentados por alunos de graduação, e simultaneamente atividade indispensável para sua
formação inicial, é o Estágio Supervisionado Obrigatório. Durante toda a trajetória
formativa, a universidade demonstra sua relevância e responsabilidade por proporcionar
aos graduandos um espaço de formação de sujeitos críticos e reflexivos, que a partir de

73Graduanda do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
thamires.nbrt@gmail.com
74Doutora em Educação. Professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte. fariasnorma@hotmail.com
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observações, intervenções e análises sobre o próprio desempenho no campo de estágio,
deixam contribuições para a comunidade.
Este estudo possui como objetivo apresentar as primeiras produções levantadas
durante as narrativas de um estagiário, que apresenta suas experiências constituídas
durante o Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório, com relação aos saberes e
práticas desenvolvidos/aprendidos numa perspectiva inclusiva na escola pública. É
importante salientar que este estudo apresenta os resultados obtidos até o momento do
projeto PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) ano 2018/2019
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, intitulado “Viver, saber, fazer a
inclusão na escola pública: narrativas das experiências de aluno(a)s estagiário(a)s no
curso de pedagogia FE/UERN”75. Como procedimento metodológico de investigação
das informações produzidas pelo sujeito entrevistado, utilizamos as narrativas de um
aluno, que atualmente está no 8º período do curso de Pedagogia e que realizou os dois
estágios supervisionados, que foram desenvolvidos nas escolas públicas do município de
Mossoró/RN e que durante esta experiência acompanhou alunos com necessidades
educacionais especiais (NEE). Para tanto, foi realizada uma entrevista semiestruturada
como apoio para que o sujeito narrasse suas experiências, a entrevista consistiu em quatro
questões que solicitam ao entrevistado narrar como se deu a experiência no Estágio
Curricular Obrigatório; como se deu a experiência de inclusão da criança com NEE em
sala de aula; como o curso de Pedagogia contribuiu para esse trabalho e, por fim, de onde
surgiram os saberes e práticas para atuar nesse estágio.
As reflexões acerca das narrativas apoiam-se teoricamente em Josso (2010), pois
é preciso compreender como acontece o processo de reflexão do aluno em formação em
um espaço tão singular, o estágio não obrigatório, ao passo que os saberes e práticas
utilizadas pelos estagiários são revelados para si a partir de suas próprias narrativas,
contribuindo para uma formação reflexiva e interpretativa.
Para discussão, apresentamos o estágio como uma atividade teórica
instrumentalizadora da práxis docente e de transformação da realidade conforme Pimenta
e Lima (2012); sobre os saberes e práticas como ampliadores do caminho formativo do
Pedagogo ao decorrer do Estágio Supervisionado Obrigatório utilizamos as ideias de
Tardif (2002), Zabala (1998) e Freire (2010); para orientar as discussões sobre a educação
inclusiva toma-se Mantoan (2003).
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR OBRIGATÓRIO: direcionado
no contexto da práxis
Na perspectiva de ampliar a formação do pedagogo e proporcionar oportunidades
de caráter interdisciplinar, para que este se torne capaz de atender as demandas de uma
realidade escolar complexa que se transforma a cada dia e repleta de diversidades, o
Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da UERN (PPC) descreve que o pedagogo
precisa ter um perfil profissional que apresente significativo domínio de conhecimentos
do campo de atuação, ao passo que compreenda que este conhecimento não é estático,
precisa ser redimensionado diante das situações que lhe forem exigidas no cotidiano, a
fim de colocar em prática as suas competências pedagógicas (UERN, 2012).

75

Projeto PIBIC ao qual estamos vinculadas como voluntária e como professora orientadora,
respectivamente.
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O PPC trata do Estágio Curricular Supervisionado, apresentando o objetivo desta
atividade no âmbito da UERN como sendo de contribuir com a formação profissional de
um pedagogo reflexivo, pesquisador e envolvido com as problemáticas educacionais
evidenciadas nos espaços escolares e não escolares, ambientes de trabalho relacionados à
formação profissional do aluno. O Estágio caracteriza-se, portanto, como um espaço que
propicia a construção de conhecimentos, através da troca de experiências entre os
envolvidos no processo e do aprimoramento do conhecimento sistematizado durante o
curso, a partir da associação das diversas atividades que compõem o currículo, e desta
forma não limita o estágio a uma atividade de transferência linear da teoria para a prática
(UERN, 2012).
Assim, o PPC indica que as aprendizagens relacionadas ao ensino, ocorrerão no
decorrer do curso, em distintos espaços que viabilizam a combinação de aprendizagens e
o exercício pleno da atividade pedagógica, um desses espaços são os Estágios
Supervisionados, que são distribuídos ao longo do curso: o Estágio Supervisionado I,
desenvolvido no 5º período, direcionado à Educação Infantil; Estágio Supervisionado II,
desenvolvido no 6º período, direcionado ao Ensino Fundamental, com possibilidades de
atuar na Educação de Jovens e Adultos e nas atividades que envolvem a Gestão dos
Processos Educativos; Estágio Supervisionado III, desenvolvido no 7º período,
direcionado ao Espaço não escolar, com possibilidade de inclusão de atividades que
envolvam a Gestão dos Processos Educativos (UERN, 2012).
O Estágio é uma atividade que integra a formação docente do Pedagogo, já que
corresponde a atividades que viabilizam a mediação entre a escola – como um espaço
ampliador dos conhecimentos daquele que aprende a profissão – e a universidade. A
atividade de estágio tem como finalidade, conforme Pimenta e Gonçalves (1990, apud
PIMENTA; LIMA, 2012), possibilitar que o aluno estabeleça relação com a realidade na
qual atuará. Desta forma, os autores defendem que o estágio seja redirecionado para a
reflexão do contexto profissional a partir da realidade, essa postura se pauta na
compreensão de que esta atividade não consiste em simplesmente ser a parte prática do
curso.
Assim, consideramos que a importância dessa disciplina na formação do
pedagogo se verifica por ser um momento que fortalece o contato com a prática escolar,
em que o aluno desempenha a articulação entre a teoria e a prática apreendida durante o
curso, além disso o aluno vivencia a construção de uma visão mais ampla de atuação do
pedagogo nos diversos espaços, possibilitando ao futuro profissional experiências únicas
de aprendizado que contribuem para a vida profissional e pessoal, desempenhando
diversas tarefas no ambiente escolar, construindo relações com os profissionais da escola
e com os próprios alunos e seus pais.
Sendo assim, o estágio não deve ser visto como uma simples prática, mas um
espaço de aprendizagem que possibilita ao sujeito estagiário “estar atento às
particularidades e às interfaces da realidade escolar em sua contextualização na
sociedade” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 111), além disso, apreender como está sendo
desempenhado o seu papel neste espaço e refletir sobre si, sobre seus saberes e práticas
aprendidos durante a formação, a fim de que essa atividade expresse significado em seu
exercício docente.
Conforme Pimenta e Lima (2012) o estágio precisa acontecer de forma que associe
a teoria e a prática à realidade, para que a partir disso seja possível desenvolver uma
reflexão acerca desses dois conceitos, levando os estagiários a compreenderem a
superação da fragmentação entre a teoria e a prática a partir do conceito de práxis, “o que
aponta para o desenvolvimento do estágio como uma atitude investigativa, que envolve a
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reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade”(p.
34).
Pimenta (1994, apud PIMENTA; LIMA, 2012) considera que o estágio “não é
atividade prática, mas atividade teórica, instrumentalizadora da práxis docente” (p. 45),
portanto, é compreendida como uma atividade capaz de transformar a realidade. A práxis
decorre do trabalho docente no contexto da sala de aula, da escola, e no estágio curricular,
justamente por ser uma atividade teórica de conhecimento e fundamentação, desde que
nesta, haja a intervenção na realidade.
OS SABERES E PRÁTICAS DA PROFISSÃO DOCENTE
Com relação a formação docente, segundo Imbernón (2011) é preciso afastar-se
da compreensão de que o professor atua na perspectiva de um simples transmissor de
conhecimento acadêmico. Para o autor, o processo formativo docente vai além dos
aspectos pedagógicos, pois considera que o desenvolvimento profissional também está
relacionado a fatores não formativos, como os dilemas e incertezas enfrentados ao longo
da formação inicial, possibilitando a esse futuro professor atuar de forma a propiciar
melhorias no processo educativo.
O saber docente se constitui a partir dos mais variados saberes resultantes das
diferentes fontes do cotidiano. A relação entre a prática docente e os saberes não se reduz
a uma transmissão dos conhecimentos, já que os saberes são elementos que fundamentam
a prática docente. Os saberes docentes devem ser plurais, formados pelos saberes
oriundos da formação profissional, de saberes disciplinares, curriculares e experienciais
(TARDIF, 2008). Ou seja, é preciso compreender que a formação do profissional da
educação é ampla, e, portanto, não é estática, acompanha os movimentos da realidade
cotidiana.
Deste modo, compreendemos que é a partir das atividades práticas, desenvolvidas
a luz da reflexão de sua própria ação, que formamos a prática educativa. Neste ponto,
consideramos a prática como
A essência da atividade (prática) do professor é o ensino-aprendizagem.
Ou seja, é o conhecimento técnico prático de como garantir que a
aprendizagem se realize em consequência da atividade de ensinar.
Envolve, portanto, o conhecimento do objetivo, o estabelecimento de
finalidades e a intervenção no objeto para que a realidade seja
transformada enquanto realidade social (PIMENTA, 1995, p. 61).

Além disso, compreendemos que o saber constitui a prática e, portanto, o
contrário. Conforme Tardif (2008, p. 35) “Todo saber implica um processo de
aprendizagem e de formação”, e é por este motivo, que neste estudo pretendemos
conhecer como os saberes e práticas estão presentes durante a formação de estagiários, a
fim de que incluam significância para a futura atuação da profissão docente.
Com relação às práticas, de acordo com Freire (2010, p. 39) “é pensando
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”, deste
modo, percebemos que a prática não é única, tampouco imutável, mas que se transforma
conforme o que é percebido e significado pelo sujeito aprendiz. Além disso, mesmo que
esse sujeito seja um professor ou estagiário, desde que ele sinta a necessidade de uma
transformação em sua prática e esteja receptivo a esta, está constantemente capaz de
formar-se a partir da reflexão da própria realidade,
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Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da
tarde... ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente
se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão
sobre a prática (FREIRE, 2010, p. 58).

Ainda conforme Freire (2010), um dos saberes indispensáveis a prática formadora,
é que o formando, desde o início da sua caminhada para formação, se perceba como
sujeito que também produz saber, e concorde que “ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (p. 24). Isso significa
dizer, que o processo de compartilhamento do saber se manifesta através da prática
pedagógica, e que os dois lados constroem conhecimentos, que o saber acumulado não
pode ser simplesmente transferido para o outro, mas ambos sujeitos se constituem a partir
da relação de troca de saberes entre eles.
De acordo com Zabala (1998), a prática pedagógica desenvolvida por professores
depende de uma série de determinantes, como as funções e questões sociais e políticas
atribuídas à escola, questões curriculares da própria instituição, tradições metodológicas,
filosóficas e condições externas, além da formação e realidade do professor. Assim,
consideramos a importância de compreender a influência dos diferentes espaços e das
relações de interação social, como um conjunto de determinantes para a prática educativa.
O SABER FAZER A INCLUSÃO NA ESCOLA PÚBLICA POR MEIO DO
ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO
Durante a formação inicial de professores, alguns se habituam a aprender a
metodologia de forma fragmentada e mais instrucional. Estes futuros professores,
geralmente imaginam uma capacitação que seja completa e que possibilite aplicar
técnicas pedagógicas predefinidas em sala de aula para ensinar os alunos com deficiência
e/ou dificuldades de aprendizagens, assegurando a esses profissionais da educação as
devidas soluções para os problemas que se pressupõe encontrar nas escolas inclusivas
(MANTOAN, 2003).
Entretanto, percebemos que é preciso muito mais do que isso. Além da formação
profissional adequada, também se faz necessário ressignificar a perspectiva da inclusão,
revelar o gosto por esse trabalho, que o fato de fortalecer a inclusão na escola traga
satisfação para o professor, que os resultados apresentados por aquele aluno com NEE,
sejam vistos como uma forma de recompensa para todos os profissionais que trabalham
com a educação.
Neste sentido, conforme Mantoan (2003) para se obter um trabalho inclusivo
efetivo é necessário adotar práticas de ensino que sejam adequadas às diferenças de todos
os alunos no geral, no sentido de disponibilizar alternativas que levem em conta a
diversidade, utilizando recursos de ensino e equipamento especializados que possam
atender todas as necessidades educacionais especiais dos educandos, com ou sem
deficiências.
Portanto, buscamos perceber as narrativas de um aluno do curso de Pedagogia,
que desempenhou atividades durante o Estágio Supervisionado Obrigatório, na
perspectiva de Josso (2010) de que os autores no processo de construção de suas
narrativas possam produzir conhecimentos que tragam sentido para eles e que nisto eles
se enxerguem como sujeitos neste processo.
A entrevista narrativa teve como ponto inicial que o entrevistado narrasse sua
experiência com o Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório de uma forma geral, e
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o aluno entrevistado caracterizou como sendo um momento grandioso, que em si é um
desafio para qualquer estudante e que somente a ideia de o enfrentar resulta em uma certa
ansiedade. E que, além de toda a responsabilidade de estar desenvolvendo a prática
pedagógica pela primeira vez por meio do estágio, surgiu o que o mesmo considerou
como uma barreira: trabalhar com uma criança com NEE.
Nesta experiência, desenvolvida no Estágio Supervisionado I, realizado na
educação infantil, o entrevistado relata que, durante a observação no estágio, ao saber que
ia trabalhar com uma criança autista com picos de agressividade e dificuldade de centrar
nas atividades, além de enfrentar a realidade de uma turma com uma média de vinte
crianças, ele se questiona como será capaz de desenvolver este estágio, porque apesar de
todo o conhecimento que a universidade revela, ainda assim “lá nós vemos muito a teoria
e na prática é totalmente diferente, é muito diferente” (ENTREVISTADO, 2019).
Com isso, apesar do desafio iminente, o entrevistado percebeu possibilidades em
sua prática
[...] quando eu cheguei, e me deparei com essa criança já formulei um
desafio na minha cabeça, já criei um medo, mas quando cheguei em
casa do primeiro dia de estágio de observação, já tentei buscar algumas
atividades que pudessem ser feitas para ele, para que ele não ficasse de
fora de forma alguma das minhas atividades, porque dessa forma eu iria
me sentir mal, excluindo essa criança (ENTREVISTADO, 2019).

Após os desafios aparentes, surgiu o real desafio, segundo o Entrevistado (2019)
o primeiro desafio foi a agressividade deste aluno, que na maioria das vezes era uma
criança amorosa e carinhosa, mas como qualquer outra pessoa, tinha seus momentos de
descontentamento, e com eles uma agressividade que comprometia todo o trabalho com
a criança, o segundo desafio era a comunicação com este aluno, pois tinha certa
dificuldade com a oralidade. E por fim, o desafio que o estagiário percebeu como mais
atenuante era a forma como este aluno ficava fora das tarefas da turma.
[...] eu notava que ele já vinha de uma rotina de não fazer... de uma
prática de não fazer atividades, então assim toda a sala fazia atividade
e ele sempre era acostumado a ficar naquele cantinho brincando isolado,
com peças de madeira, cortando papel, mas nunca realizando nenhuma
atividade junto com os outros alunos (ENTREVISTADO, 2019).

E, assim, o entrevistado narra suas experiências relacionadas com a inclusão da
criança com NEE em sala de aula, já que durante o período de observação e de
planejamento das aulas, o mesmo percebeu práticas que eram frequentes dentro da sala
de aula, e que ele enxergava de forma reflexiva, portanto sentia a necessidade de
reconsiderar, junto a professora colaboradora, e trabalhar em outra perspectiva. Neste
caso, o entrevistado buscava formas de incluir mais este aluno nas suas práticas de
estágio.
Eu planejei e elaborei uma atividade para os alunos e para ele eu tentei
elaborar uma atividade parecida, mas que na minha cabeça ia chamar
mais atenção dele e também pelo que eu tinha pesquisado. Mas assim,
a primeira tentativa foi muito falha. Porque ele não se interessava, não
conseguia sentar para fazer atividade, confesso até que foi um pouco
frustrante para mim nos primeiros momentos (ENTREVISTADO,
2019).
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A prática educativa inclusiva deve ter como objetivo básico melhorar a qualidade
do ensino na sala de aula, principalmente intervindo naqueles alunos que não obtêm o
sucesso escolar. E este aluno precisa conviver com a diversidade e com as aprendizagens
provenientes da experiência humana, de forma a produzir sentido para esse aluno,
considerando sua subjetividade, portanto a educação inclusiva precisa ser plural e
democrática, envolvendo todos os alunos (MANTOAN, 2003, p. 20).
Nas falas do entrevistado, o mesmo enfatiza o interesse em incluir o aluno com
autismo na rotina da sala de aula junto aos outros alunos, apesar da dificuldade do próprio
aluno com autismo em aceitar a rotina e em acreditar que este aluno precisa de uma certa
liberdade, principalmente nos momentos de crise, mas que ele precisa compreender a
rotina escolar e, portanto, ser incluído nela.
Então assim, com o passar dos dias eu percebi que ele gostava muito de
atividade cortar e colar, porque sempre ele estava no cantinho da sala
picando papel e sempre ele pedia uma cola, então, de início foi a forma
que eu achei para conquistar ele, buscar ele para realizar algum tipo de
atividade, então assim eu conversei com a professora né? E ela “vamos,
vamos tentar”, então nós tentamos e deu certo ele se interessou, ele
vibrava muito a cada acerto dele (ENTREVISTADO, 2019).

O curso de Pedagogia demonstra sua contribuição para o desempenho das
atividades do estágio, pois conforme o Entrevistado (2019), nos momentos desafiadores
e diante das falhas, ele recordava os saberes que os professores da graduação passavam
durante as aulas, pois durante as disciplinas, principalmente nas de Educação Especial e
Inclusão, era discutido sobre a importância de o Pedagogo ter uma percepção sensível
acerca do desenvolvimento do aluno, a respeitar o tempo deste aluno, independente da
característica dele, de fazer com que a escola se torne o espaço que deve se adaptar as
necessidades dele e não o contrário, além relevar a questão de não enxergar a deficiência
como um problema.
Com relação aos saberes e práticas, o estagiário revela que surgiram
principalmente das experiências teóricas, devido a sua trajetória durante o curso de
Pedagogia, e a prática ele buscou por meios próprios, com estudos, autores e Internet, e
em trabalho conjunto com a professora colaboradora da escola, por meio de opiniões e
conselhos “[...] então eu juntava tudo isso e elaborava uma atividade, às vezes dava certo,
às vezes não dava certo, mas eu continuava persistindo no nosso objetivo”. Por fim, ele
resume sua atividade de Estágio Supervisionado Obrigatório, que apesar de uma
experiência rápida
[...] eu resumiria como uma passagem proveitosa, porque vi que eu saí
dali, pelo menos tentando incluir uma rotina para ele de atividades. Eu
acho que não continuou a mesma coisa de quando eu entrei, de quando
ele era um aluno isolado que só picava papel e brincava com blocos de
madeira, ele estava na sala de aula para mais do que isso, estava incluído
nas atividades junto com a turma (ENTREVISTADO, 2019).

De acordo com Freire (2010), o que pode tornar o professor mais seguro no
desempenho da sua prática educativa, é compreender as diferentes dimensões que a
caracterizam, se perceber como ser inconcluso, pois a capacidade de aprender deve ser
direcionada para que possamos transformar a realidade e nela intervir, e com isto, o
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estagiário conhecer a origem dos seus saberes e práticas, e acima de tudo se perceber
como um sujeito que também está naquele espaço para aprender, reconhecer que seu
papel pode ser falho, mas que também traz inúmeros resultados.
Com isso, compreendemos que ao retomar sua experiência com o estágio
supervisionado obrigatório, é possível que o sujeito que está em processo formativo
reconsidere o valor desta vivência para sua formação, já que a narrativa oportuniza ao
sujeito uma tomada de consciência do caráter subjetivo e intencional do ato de construção
do próprio conhecimento e sua subjetividade (JOSSO, 2010). Isso quer dizer, que a partir
das narrativas, ele pode refletir sobre suas experiências para trazê-las para a entrevista,
constituindo um processo de formação em movimento.
Por fim, realizar a análise das narrativas de um sujeito em formação, mostra as
aprendizagens relacionadas ao saber-ser e um saber-fazer que é construído em um
ambiente sociocultural, também mostra os conhecimentos dos mais diversos campos, que
levam a devidas tomadas de consciência sobre si e sobre relações com o outro em
contextos e situações variadas (JOSSO, 2010).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apresentamos as experiências de um aluno do Estágio Curricular de Pedagogia,
que desempenhou seus saberes e práticas numa perspectiva inclusiva na escola pública, e
com isso, percebemos que os desafios do estágio vão além da prática educativa, pois o
profissional pedagogo na contemporaneidade, lida com diversas demandas: violência
escolar, acompanhar as tecnologias, um ensino contextualizado e, principalmente uma
educação inclusiva. Todas estas demandas requerem um profissional multifacetado e em
constante formação.
Assim, reforçamos a importância de uma formação inicial e continuada
direcionada para a inclusão. A formação inicial deve ser baseada na análise das práticas,
levando em consideração a realidade escolar e as estratégias utilizadas por professores
em sua prática, e isso apenas é possível através do estágio curricular. Portanto,
defendemos a necessidade de conferir mais importância a um estágio pautado na reflexão
entre teoria e prática.
Os saberes e práticas desenvolvidas neste estágio pelo aluno entrevistado, tem
origem principalmente nas experiências pessoais do sujeito, em associação com as teorias
do curso de formação, isso revela que foi feita uma reflexão e busca por melhorias de sua
prática.
Por fim, como contribuição ampliada desse estudo, espera-se que promova
discussões e propostas para o atual currículo do curso de pedagogia da FE/UERN, no
sentido de preparar o futuro professor para a prática educativa inclusiva nos anos iniciais
do ensino fundamental.
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RESUMO
A proposta de trabalho tem como objetivo central apresentar as descobertas acerca da
prática de ensino em Geografia, tendo por base uma nova prática de estágio
supervisionado, resultante da parceria entre o curso de licenciatura em Geografia da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Mossoró,
desenvolvida no âmbito da disciplina “Estágio Supervisionado em Geografia IV”. A
partir do aporte teórico ao estágio supervisionado, tendo como fontes artigos e livros
atinentes ao assunto, o desafio do “fazer o novo” foi suscitado, mostrando que a
importância do estágio supervisionado em geografia se faz pela via de apresentar o
estagiário como aprendiz ao professor supervisor no campo de estágio, fugindo à
sequência observação/regência. Também por entender a pergunta enquanto mote da
descoberta, foram aplicados questionários junto aos alunos do campo de estágio, cujos
resultados serviram de base para o aperfeiçoamento da prática em educação geográfica,
abrangendo os três âmbitos de sujeitos no estágio: o estagiário, o professor supervisor de
campo e o professor supervisor na universidade. A experiência desse novo modelo de
estágio foi bem aceita pelos alunos da graduação, porém revelou que até mesmo ao que
ora denominamos de “novo” requer ajustes, quiçá a já enraizada prática de estágio,
calcada na sequência linear observação/regência. Isto porque a realidade escolar se refaz
a cada dia, e o neoprofessor precisa entrar “novo” no campo de trabalho, fugindo a
práticas cristalizadas de ensino.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Ensino de Geografia. Formação Docente.
Educação Geográfica.

INTRODUÇÃO
O Estágio Supervisionado em geografia IV é um componente curricular
obrigatório do curso de licenciatura em Geografia da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte – UERN; consiste em uma atividade prática e teórica diversificada e
indispensável para formação profissional do discente, compreendendo uma importante
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etapa no processo de formação do futuro docente, proporcionando uma experiência na
qual aproxima o estagiário de uma realidade muitas vezes desafiadora.
Neste trabalho apresentamos uma nova prática de estágio realizada por alunos do
curso de licenciatura em geografia da UERN, Campus Central, no primeiro semestre de
2018. Este novo modelo visou fortalecer a relação entre teoria e prática, permitindo ao
acadêmico o convívio com situações e problemas reais, fugindo à sequência
observação/regência, ao excesso de formulários/questionários preestabelecidos, que
compunham as exigências formais da disciplina em experiências anteriores. O intuito foi
suscitar o questionamento do próprio discente a nova realidade que a ele se apresentava.
Na nova proposta, o estagiário é apresentado ao professor supervisor no campo
de estágio, desde os primeiros momentos na unidade escolar, como aprendiz, colocandose à disposição, do processo fazer/ser docente.
O trabalho em sua primeira seção traz uma discussão bibliográfica sobre a
importância do estágio supervisionado (ES) no processo de formação docente, tendo
como fundamentação teórica artigos, livros que abordam a temática. Em um segundo
momento, descrevemos o estágio supervisionado em Geografia nos moldes em que
geralmente ocorria, como forma de entendermos como se deram as experiências
anteriores na instituição, para então, apresentarmos a proposta de um novo modelo
vivenciado no primeiro semestre do ano de 2018, que compreendia o semestre letivo
2017.1 da universidade. Em seguida apresentamos os resultados obtidos dos questionários
aplicados com os alunos da graduação que realizaram o estágio supervisionado em
Geografia IV. O questionário objetivava obter a concepção do acadêmico sobre a nova
prática de estágio.
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA A FORMAÇÃO INICIAL DA
DOCÊNCIA
No Brasil muitas foram as mudanças que ocorreram no âmbito educacional, fato
que modificou as práticas e o dinamismo em sala de aula. Muitas são as deficiências
encontradas no contexto educacional, a carência dos cursos de capacitação e formação
continuada, a desvalorização da profissão docente, indisciplina de alunos, fatores sociais,
culturais e familiares que acabam refletindo no ambiente escolar, fazendo com que, os
professores assumam papéis que não lhes competem, como o de pais ou psicólogos, pois
em sua maioria as escolas não possuem profissionais capacitados para lidar com algumas
especificidades.
Assim, comprometendo a garantia da oferta de um ensino de qualidade, que de
acordo com Borssoi (2010),
Para que o ensino seja de qualidade faz-se necessário alguns requisitos
como: infraestrutura adequada (salas bem equipadas, bibliotecas,
laboratórios de práticas pedagógicas e informática, materiais
pedagógicos, etc.), professores bem preparados/remunerados, formação
continuada a esses profissionais, um projeto político pedagógico de
forma que todos participem numa concepção de gestão democrática,
entre tantos outros fatores que influenciam na busca dessa “qualidade”,
que infelizmente as escolas públicas carecem. (p. 2.)

Esse cenário tem exigido mais criatividade para dinamizar o processo de formação
e aprendizado, é necessário encontrar novas metodologias capaz de solucionar os
diferentes problemas de forma mediadora e inclusiva. Os cursos de licenciatura têm

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

215

incumbência de preparar esses profissionais que atuarão como educadores. Diante disso
surge um questionamento: as disciplinas de estágio supervisionado responsáveis por
apresentar a realidade escolar aos discentes dos cursos de licenciatura trazem praticas
suficientes?
O estágio supervisionado nos mostra em parte alguns aspectos relevantes da
docência, esse é um momento que nos ajuda a compreender as várias teorias que são
aplicadas no meio acadêmico, possibilita-nos conhecer a realidade envolta as questões
educacionais do sistema de ensino, e nos desafia na busca por desenvolver habilidades
para que se possa enfrentar as dificuldades existentes.
Segundo Borssoi (2010, p. 7), “Nos cursos de formação de professores, o estágio
tem sido um dos meios de articular a teoria e a prática. No entanto, um tempo é
insuficiente para tratar da complexidade dos problemas do espaço educacional e escolar”.
Nessa mesma linha de pensamento, Brito (2013, p. 16), acrescenta,
[...] acredita-se que a disciplina Estágio Supervisionado seja o espaço
no qual se promove a capacitação do docente, em situações
experimentais de certas habilidades, necessárias à sua formação inicial.
Assim, é na formação do professor que se deve exercitar a reflexão
crítica da prática.

É a partir do estágio supervisionado que o licenciando vai se descobrir enquanto
educador; é o período de decisão na sua formação, se seguira a área da docência ou não.
Nesse momento irá se deparar com situações que o fará refletir e questionar sobre sua
profissão. De acordo com Brito (2013, p. 20),
No processo de formação do futuro educador, o ES possibilita que
sejam obtidas noções básicas sobre ser professor, além de outras
questões em que se destacam as seguintes temáticas: identificação da
realidade dos alunos que frequentam a escola; o conhecimento referente
ao projeto político pedagógico da unidade de ensino; o pensar e
repensar a formação docente e a observação, análise e compreensão do
mundo da sala de aula. Essas oportunidades constituem-se momentos
da formação que possibilitam a interação mais próxima com a realidade
na qual o futuro profissional irá atuar. Nesse sentido, a imersão no
universo escolar permitirá que o aluno/estagiário disponha de mais
elementos para optar pela carreira de magistério, além de fornecer
contribuições à importância de sua atuação política desde o início da
carreira.

É no estágio supervisionado que o discente irá desenvolver ou nãos aptidões com
a docência, podendo discutir suas dúvidas, e discorrer sobre fatos importantes com o
professor orientador, que fornecerá a teoria para que consiga obter melhor resultado em
sua prática. “Assim, o ES possibilita um aprendizado indispensável para que os
licenciando reflitam sobre a docência, teorizem seu objeto de estudo e ensino na
perspectiva da realidade que vivenciará na condição de docente” (BRITO, 2013, p. 22).
O problema é que esse tempo de estagio é limitado e, na maioria das vezes, cheios
de empecilhos que impossibilitam um contato maior com a docência; além de ser
fragmentado entre observação, regência e elaboração de relatório que pouco contribui
para realidade docente, não dando tempo de discutir a maioria das dificuldades
encontradas.
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Nesse sentido, Gomes e Araújo (2018, p. 4), relatam, criticamente, que:
Os estagiários chegam ao terceiro estágio do curso de licenciatura em
geografia, reproduzindo um relatório sempre com o mesmo formato,
por mera obrigação formal, fazendo tratamento e sistematização de
dados, que de nada servem para interpretar a tão propalada realidade
sobre a qual irão atuar.

A escola tem que ser um ambiente de troca de experiencia e aprendizado, onde o
licenciando possa desenvolver a teoria e a práticas, vivenciando à docência e não como
um mero observador, mas sim como um participante ativo, capaz de contribuir para o
ensino e aprendizado. Assim, concordamos que:
Essa separação entre observação e regência é, ao nosso ver, inútil, posto
que não há interação, e mais ainda, que não corresponde à realidade do
que o estagiário terá que se deparar ao assumir efetivamente uma sala
de aula ao tornar-se um profissional (GOMES; ARAÚJO, 2018, p. 7).

É preciso refletir sobre uma nova forma de modelo para o estágio supervisionado,
e entender que ele possibilita a compreensão da docência, mostrando a realidade do
âmbito escolar e suas complexidades. A cada dia, surgem novas experiências, desafios e
questionamentos, sendo necessário traçar novas rotas. O estágio é primeiro processo de
formação, é a base para a docência, esse primeiro contato com a sala de aula é decisivo
para sua formação. Com isso as práticas de estágios supervisionado precisam de inovação
e não de meras formalidades.
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE GEOGRAFIA DA UERN,
CAMPUS CENTRAL
O Estágio supervisionado no curso de Geografia da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN), Campus Central, ocorre nos quatro últimos períodos da
graduação. No quinto e sexto período, o estágio é voltado para o nível fundamental de
ensino, já no sétimo e oitavo período, o estágio tem suas atividades voltadas para o Ensino
Médio.
Em ambos os momentos, baseia-se nas seguintes etapas: a) aulas na unidade
acadêmica com o professor supervisor de estágio, que acompanha o andamento do
estagiário e o auxilia no cumprimento das atividades na unidade escolar; b) a prática na
escola campo de estágio c) elaboração de relatório.
Na escola campo de estágio, o acadêmico primeiramente passa pelo período de
reconhecimento da instituição e da turma na qual desenvolverá o estágio, por meio da
observação e da aplicação de questionários com funcionários da escola, com o professor
colaborador e com os alunos da turma na qual o estagiário atuará.
Os questionários geralmente referem-se ao diagnóstico da escola de campo de
estágio, abordando; estrutura e funcionamento da instituição, sobre o quadro de
profissionais e projeto político pedagógico. Com o professor colaborador, as questões
referem-se a sua formação, sua prática docente e metodológica. Com os alunos da escola
busca-se conhecer seu perfil socioeconômico, sua situação em relação a série em estudo,
seu pensamento e conhecimento sobre a geografia. Neste período inicial também ocorrem
as observações das aulas do professor colaborador de estágio. O acadêmico observa
durante 20 horas aula (h/a) as atividades desenvolvidas pelo profissional.
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Em um segundo momento, o estagiário deve dedicar-se totalmente a prática,
planejando e ministrando aulas, fazendo avaliação e fechamento das atividades na
unidade de ensino. A última parte é a elaboração de relatório com os dados coletados na
escola; tanto os resultantes da aplicação dos questionários, quanto os de observação. O
discente ainda relata a sua experiência durante todo o estágio, o que concluiu a partir das
observações, como se deu sua prática, dificuldades encontradas, sugestões, entre outros
elementos.
Partindo do pressuposto que o estágio deve ser o momento de aproximar o
discente daquele que será seu futuro local de trabalho e que se faz importante que este
vivencie esta experiência de forma mais real possível da realidade a qual se deparará
enquanto futuro profissional, no Estágio Supervisionado em Geografia IV, nos foi
proposto realizar um modelo diferente dos estágios anteriormente experienciados. Um
estágio, como sugere Gomes e Araújo (2018), “significativo”, que foge ao excesso de
formalismo e se configura da seguinte forma:
Melhor será o estagiário experimentar as mais diversas turmas, a
depender do que indicar o supervisor de campo, que bem as conhece, e
poderá indicar cada uma conforme a necessidade de interação com a
qual o estagiário deverá ter experiência. Os relatos dos nossos
estagiários, nesse sentido, dão-nos conta de “turma bem-comportada” e
de “turma mal comportada”. Essa visão estereotipada precisa ser
superada (GOMES; ARAÚJO, 2018, p. 11).

Assim, o estágio supervisionado IV, se fez diferente por tentar aproximar o
discente o máximo possível da realidade de ensino e porque buscou levar em consideração
as sugestões e questionamentos dos acadêmicos expostos em seus estágios anteriores,
quanto ao excesso de formalismo e a forma de realização da disciplina que ocorria sempre
nos mesmo moldes, sem que houvesse uma flexibilidade das regras há tempos adotadas
pela universidade e supervisores de estágio.
Mais adiante, apresentaremos como se deu a nossa nova experiência de estágio
supervisionado em Geografia IV, e em seguida, apresentamos as respostas dos
questionários aplicados com os alunos da graduação em Geografia que realizaram a nova
experiência de estágio. Buscamos ouvir a opinião dos acadêmicos acerca dessa vivência.
Isso porque, consideramos importante dar voz ao discente, no intuito de contribuir com a
realização de modelos mais significativos para a formação docente.

DISCUTINDO AS METAMORFOSES
SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA IV

NA

PRÁTICA

DO

ESTÁGIO

O Estágio Supervisionado IV em Geografia é uma exigência da matriz curricular
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no curso de formação de docentes
em geografia. Esta disciplina compreende uma carga horária de 135 h/a, distribuídas em
aulas na unidade acadêmica (45 h/a) e horas de Estágio Supervisionado Obrigatório em
Geografia IV no Ensino Médio (90 h/a totais), distribuídas da seguinte forma: 10 horas
para planejamento das atividades a serem aplicadas ao longo da regência, 25 horas de
regência em sala de aula, com a observação do professor colaborador e orientador de
estágio, 15 horas para elaboração do registro das atividades desenvolvidas no Estágio
Supervisionado em Geografia IV, 10 horas para a produção de material didático para
aplicar durante o estágio e ainda 30 horas para orientação geral das atividades pelo
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professor supervisor de estágio. Sendo a última prática (vivência) da modalidade estágio
no curso. Nesta subseção apresentaremos como se deu a experiência nesta disciplina.
No estágio supervisionado IV, buscou-se vivenciar o estágio de forma a se
aproximar quanto mais possível fosse da real prática do professor em sua atividade diária.
Portanto, o intuito era conhecer a realidade docente na escola e sala de aula. Por isso, foi
permitido aos alunos realizarem seu estágio não mais em uma única turma como até então
tinha experiência.
O estágio ocorreria em parceria e consonância com o professor colaborador de
campo de forma que o estagiário já em um primeiro momento se colocaria a disposição
do professor para o desenvolvimento de atividades que compusessem seu quadro de
obrigações enquanto docente na unidade escolar, nas mais diversas etapas do
cumprimento de seu papel na unidade. Portanto, colocando-se a disposição para colaborar
na ministração de aulas, elaboração de materiais, planejamento e execução de atividades
de ensino, fugindo da lógica do aluno somente observador em sua fase inicial de estágio.
Assim, o aluno estagiário se apresenta na modalidade de aprendiz como sugere
Gomes e Araújo (2018),
[...] entendemos que em vez de dizer ao supervisor de campo que o
estagiário irá “observar” em determinado período, e que irá cumprir
“regência” em outro período, mais significativo para a aprendizagem
do futuro docente é apresentá-lo como aprendiz do supervisor de
campo. Isto significa que o estagiário estará à disposição do professor
colaborador, ora interagindo e observando, ora ministrando aulas, ora
participando de eventos, etc (p. 10).

Dentro do acordado entre aluno de estágio, professor colaborador e professor
supervisor definiu-se que o estágio ocorreria não somente em uma única turma, mas sim,
em três turmas de 2º Ano do Ensino Médio. Esta prática nos proporcionaria avançar no
cumprimento da carga horária de estágio, além de nos possibilitar conhecer a realidade
de turmas diferentes, embora na mesma fase do ensino. A experiência também nos
permitiu conhecer que os alunos, têm comportamentos diferentes e que enquanto
professor muitas vezes tem-se que planejar e organizar metodologias diferentes para se
trabalhar o mesmo conteúdo em turmas distintas.
Tivemos a oportunidade de trabalharmos em conjunto, e não mais um único
estagiário por turma, ensinando-nos a trabalhar em parceria, a dividir tarefas. Essas que
devem ser características primordiais para a vida docente, visto que, a atividade de ensino
não ocorre de forma isolada, esta deve ocorrer de forma conjunta, compartilhada,
dialogada, trabalhada com os demais profissionais das outras áreas do conhecimento.
As atividades desenvolvidas durante o estágio ocorreram sempre acompanhadas
e planejadas junto ao professor colaborador de campo e do professor supervisor da
universidade, sendo de grande importância o acompanhamento e os encaminhamentos do
professor colaborador de estágio, que ao mesmo tempo que nos apoiou e conduziu na
realização do estágio, com sua prática e experiência, também nos deu a liberdade de
exercer a docência de forma autônoma, tendo a liberdade de agirmos enquanto
profissionais na sala de aula e na escolha da metodologia e das fontes de elaboração das
aulas.
Em contra proposta aos antigos formulários, uma constante reclamação tanto dos
acadêmicos, quanto dos professores colaboradores de estágios, assim como dos alunos da
escola campo de estágio que eram levados a realizarem sempre os mesmos questionários
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estabelecidos pela universidade, foi sugerido aos acadêmicos que realizassem as suas
próprias perguntas, de acordo com suas inquietações em relação ao campo de estágio,
seja sobre as práticas e metodologias desenvolvidas pelos profissionais, uso de
ferramentas e novos métodos de trabalho, atividades desenvolvidas no âmbito escolar,
sobre problemáticas do ambiente escolar, entre tantas outras que gerassem inquietações e
o instigasse a buscar respostas, ou ainda, quem sabe, possíveis soluções.
Aliando assim, o estágio a prática da pesquisa, uma atividade que se faz relevante
tanto do ponto de vista da formação do professor pesquisador, quanto pela aproximação
entre universidade e a escola do ensino básico. Uma vez que as atividades são realizadas
em parceria entre acadêmicos, profissionais do ensino básico e da educação superior.
Deste modo, suscitando-se a possibilidade de substituir os velhos relatórios de
estágio repetitivos em sua forma, por apresentar as respostas dos questionários que mais
davam conta dos dados quantitativos do ambiente escolar, com números de salas,
carteiras, banheiros, bebedouros, etc., por um modelo de trabalho final no qual o aluno
apresente a sua prática específica.
Um trabalho que aponte para os dados e/ou respostas das questões que o
inquietavam no ambiente escolar e na sua prática, contribuindo com a discussão sobre a
vivência do estágio supervisionado de geografia, sobre as práticas e problemáticas do
ambiente escolar no ensino básico e sobre a busca de respostas para os casos específicos.
Aqui não estamos desconsiderando a importância da estrutura física, de um espaço escolar
de qualidade no processo de aprendizagem, no entanto, só estamos levando em
consideração a necessidade de se atentar para aspectos tão importantes quanto, e de se
valorizar temáticas que geram interrogações no acadêmico.
O QUE DIZEM OS DISCENTES DA GRADUAÇÃO SOBRE O NOVO MODELO
DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA
As práticas de ensino precisam estar sempre em processo de avaliação para que
não se tornem obsoletas em meio as constantes transformações sociais, e claro, do próprio
sistema educacional. E neste sentido, se faz necessário ouvir os agentes que estão
envolvidos neste processo. Suas opiniões e sugestões são de grande importância no
processo de tomada de decisão, na adoção de novos modelos. Afinal, são estes os
verdadeiros conhecedores da realidade de ensino.
E neste novo modelo de estágio, buscamos ouvir o que o licenciando tinham a
dizer sobre a nova experiência, no intuito de contribuir para o aperfeiçoamento do
processo. Para tanto, elaboramos um questionário com perguntas abertas sobre a opinião
dos mesmos em relação a experiência do estágio supervisionado em Geografia IV e as
práticas anteriores.
Os alunos declararam gostar da nova forma que vivenciaram o Estágio
Supervisionado em Geografia. A opinião dos mesmos sobre a nova experiencia são as
seguintes:
Aluno A: “Facilitou bem para os estudantes que vem de outras cidades, pois nesse
novo modelo podemos pegar mais de uma turma e poder concluir o estágio em um prazo
menor”.
Aluno C: “Achei a experiência dinâmica, flexível e menos burocrático”. Este
também foi um pensamento compartilhado pelo Aluno D ao declarar que: “O novo
modelo trouxe a possibilidade de uma maior flexibilidade entre a relação estagiário,
escola (professor colaborador) e instituição (UERN), que por muitas vezes precisa de
muita burocracia”.
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A declaração do aluno A, refere-se ao fato de que na instituição UERN, muitos
alunos são de cidades vizinhas e estes deslocam-se diariamente de suas cidades de origem
para estudarem em Mossoró. E no estágio supervisionado esta prática não é diferente,
uma vez que uma exigência da Universidade é que o estágio ocorra na cidade em que se
localiza a unidade acadêmica. Então, quando da adoção de uma única turma para a prática
do estágio, estes alunos eram obrigados a se deslocarem de suas cidades de origem por
um longo período para cumprirem a carga horária, pois demoravam bem mais a cumprir
a atividade, uma vez do limitado número de aulas semanais da disciplina por série no
sistema de ensino. A possibilidade de trabalhar com mais de uma turma além de trazer
benefícios quanto a experiência da prática de ensino gera maior celeridade do processo
de estágio.
Já as indagações feitas pelos alunos C e D referem-se principalmente, ao excesso
de formalismo e a grande quantidade de questionários exigidos pelo curso, para a
disciplina, já apontado anteriormente, que constituíam motivos de reclamação constante
por parte dos alunos da graduação, dos professores colaboradores e alunos da escola
campo de estágio.
Quando questionados sobre os aspectos considerados relevantes da nova prática:
O Aluno B, apontou, “A questão de trabalharmos com mais turmas e o trabalho em
conjunto tanto com os colegas de turma como com os alunos”.
O aluno E declarou: “Porque não tem muitos formulários, as aulas foram bem
produtivas, a professora orientadora, sempre tirou as dúvidas, esteve sempre explicando
como melhorar o estágio”.
O Aluno A destaca: “O fato de poder trabalhar junto com outros estagiários na
sala de aula”. Já para o aluno C, “Esse modelo é bastante prático, o que facilita o trabalho
em relação a carga horária, tendo em vista que a escola possui muitos contratempos”.
Os contratempos a que o aluno C se refere foram discutidos em sala de aula na
unidade acadêmica, o que estava geralmente relacionado a feriados, ao calendário letivo
da escola que é diferente do calendário da unidade acadêmica, algumas vezes por motivos
de greve. O que acabava por dificultar a contento o desenvolvimento da disciplina.
O modelo foi bem aceito, o que pode ser constatado pela opinião dos acadêmicos,
quando o Aluno B declara: “Gostei bastante da nova experiência”. O Aluno D acrescenta,
“Gostei muito e se fosse pra mim pagar mais alguma cadeira de estágio adotaria
novamente”. E ainda, sobre a perspectiva do estágio e sobre sua contribuição na formação
do futuro profissional o Aluno E afirma: “Muito bom, foi importante para adquirir
conhecimentos novos, aumentar a experiência como futuro professor”.
Buscamos então, ouvir sugestões dos alunos em quais aspectos este novo modelo
de estágio poderia ser aprimorado, até por ser uma nova experiência e visto que as práticas
precisam ser reavaliadas e estarem sendo sempre revistas para que não se tornem
“envelhecidas”.
O Aluno A sugere: “Ter mais opções de escolas pra realizar o estágio”.
Aluno B: “No meu caso, gostaria que o professor colaborador da escola
participasse mais”.
Aluno C: “Pode ser melhorado dentro de um encadeamento lógico, poís faltou
um pouco de organização no que diz respeito em deixar claro o que deveria ser feito em
cada etapa na escola para se obter as notas de cada unidade”.
Aluno D: “Particularmente, gostei muito e em relação em melhoria seria melhor
participação da universidade junto aos professores e alunos”.
Percebe-se que as respostas em geral, são reclamações que necessitam ser mais
discutidas, no intuito de que se cheguem as melhores soluções possíveis, tanto para o

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

221

aluno quanto no âmbito da academia. As falas dos questionados denotam a necessidade
de diálogo constante entre os envolvidos neste processo formativo, onde as iniciativas
devam partir de ambos os lados, aluno, professor colaborador e professor supervisor, no
intuito de sanar as possíveis lacunas do processo.
Vale salientar, que o aluno deve ser autônomo e ter propriedade em seu processo
formativo, deve aproveitar ao máximo os encontros na unidade acadêmica para expor
suas dúvidas, ouvir e compartilhar experiências com os demais envolvidos no processo,
faz-se necessário que o aluno não tenha medo de expor suas dúvidas, seu ponto de vista.
A fala do aluno D, ao sugerir a aproximação da universidade nesse processo é
relevante, pois aponta para a importância da parceria entre Universidade e escola do
ensino básico, onde a universidade atente para a formação do futuro docente, olhando
para a realidade da escola básica, enquanto parceira que lhe abre as portas para preparar
o futuro profissional, mas também no intuito de estabelecer parcerias, como defende
Cavalcanti (2008) a partir de uma integração mais efetiva entre instituições de ensino
superior e escolas de ensino básico, por meio de projetos e pesquisas colaborativas, mas
também que esta integração faça parte das políticas e metas mais amplas dessas
instituições e dos projetos pedagógicos dos cursos de formação e das escolas.
Promovendo assim uma troca permanente de conhecimento e experiências entre essas
instituições.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estágio supervisionado compreende uma importante etapa nos cursos de
formação de professores, assim, esta disciplina necessita estar em consonância com as
constantes mudanças do campo de ensino, para que o acadêmico possa vivenciar esta
experiência de forma mais próxima possível com a qual se deparará enquanto futuro
profissional.
O processo de formação docente deve ocorrer de forma sólida e reflexiva. Deve
ser pautada em possibilidades de inovação, que venham agregar e promover o
desenvolvimento profissional, deve ser uma ação conjunta, assistida pelas escolas de
ensino básico bem como pelas instituições de ensino superior no desejo de contribuir para
o processo formativo do futuro profissional, bem como para melhoria do sistema de
ensino.
E com este trabalho podemos perceber que a proposta de um novo modelo de
estágio supervisionado em Geografia, fez-se relevante na medida que promoveu a
aproximação do discente com seu futuro campo de atuação e ainda lhe permitiu uma
formação sólida por vivenciar diversas experiências que compõem a prática da docência.
O modelo foi bem aceito pelos estagiários, que consideraram a nova prática relevante
para seu processo formativo. Os aprimoramentos devem existir visto que as práticas
precisam ser reavaliadas e estarem sendo sempre revistas e adaptadas as novas realidades
e até para que não se tornem “envelhecidas”.
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O ESTÁGIO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS: uma relação
entre práxis e cumplicidade
Letícia Maria Forte80
Jeová Araújo Rosa Filho81

RESUMO
O Estágio Supervisionado Obrigatório é comumente entendido como a parte prática dos
cursos de graduação, na qual os docentes em formação têm contato com sua área de
atuação que, no caso das licenciaturas, é a sala de aula. No entanto, quando pensamos no
caso específico de formação de professores, tal concepção sobre a prática de estágio que
hierarquiza a relação entre teoria e prática não se adequa à natureza da atividade docente.
De acordo com Pimenta (2012), a atividade docente, em nenhum momento, pode ser
desvinculada de reflexões teóricas, ou seja, a relação dialética entre teoria e prática
pedagógica é o fundamento constituinte da nossa práxis e é somente através desse
encontro que nos tornamos capazes de agir conscientemente e desenvolvermos uma
prática fundamentada. O objetivo deste artigo é discutir a relevância de uma primeira
experiência de Estágio Supervisionado em Língua Inglesa no processo de formação
profissional inicial de uma professora de inglês do Curso de Licenciatura Plena em
Letras/Inglês da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA). Aqui, buscaremos
apresentar como teoria e prática pedagógica foram elementos constituintes para a
vivência de uma atividade de estágio na formação de professores de inglês.
Primeiramente, levantaremos uma reflexão sobre os significados do conceito de estágio,
com base em Pimenta (2012), Pimenta & Lima (2004) A partir disso, faremos uma
discussão crítica sobre o ensino de língua inglesa no âmbito da escola pública, abordando
o que dizem os Parâmetros Curriculares Nacionais, os discursos de culpabilidade sobre a
má qualidade do ensino ofertado pelas escolas públicas e a realidade vivenciada durante
um estudo de observação num contexto real de ensino e aprendizagem na cidade de
Caraúbas – RN. Através dessa seção, buscaremos apresentar o Estágio Supervisionado
como uma atividade teórico-prática e uma experiência de compreensão do espaço escolar
a partir do ideal de cumplicidade (LEFFA, 2011).
Palavras-chave: Estágio. Prática. Teoria. Práxis. Língua Inglesa.

INTRODUÇÃO
O estágio apresentado neste artigo foi realizado em uma turma de 9° ano da Escola
Estadual Antônio Carlos, no município de Caraúbas – RN. A mesma escola onde eu
estudei durante todo o meu ensino fundamental, e tive a oportunidade de realizar o meu
primeiro estágio da graduação. Isso foi uma experiência transformadora, pois além de ter
mudado a minha visão do que é estágio eu também pude me enxergar como futura
professora de Língua Inglesa e fazer uma comparação entre como era a visão do ensino
80
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de inglês quando eu estudava naquela mesma escola, como é o ensino no presente durante
o estágio e o que eu vou levar para a minha prática como professora no futuro.
Durante o estágio eu me deparei com meu futuro ambiente de trabalho, com as
possíveis dificuldades que irei encontrar no caminho, assim como despertei uma visão
crítico-reflexiva sobre o objetivo do estágio, que não é apenas contribuir para a minha
formação, mas também fazer com que eu transforme a realidade do ensino de Língua
Inglesa, atuando diretamente como ser transformador. As leituras dos textos teóricos
assim como as discussões desses textos com o professor orientador ajudaram bastante no
embasamento da atividade de estágio, mas somente o contato direto com a sala de aula é
que me fez perceber como funciona, de fato, a prática docente.
Além disso eu também pude entender e comprovar o que dizem os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), fazendo uma ponte entre a teoria e a realidade do ensino
de Língua Estrangeira nas escolas públicas que, ainda hoje, é visto como fracassado. Uma
visão sustentada a partir de discursos de culpabilidade que propagam e apontam
responsáveis para este fracasso, mas não apresentam um olhar para a complexidade dos
espaços escolares, não compartilham os exemplos de boas práticas e parecem sequer
compreender o sentido de se estudar Língua Inglesa nas escolas e de agir com
cumplicidade.
A partir das inquietações aqui apresentadas, o presente artigo tem como objetivo
central discutir as implicações de uma primeira experiência de Estágio Supervisionado
em Língua Inglesa no processo de formação inicial de uma professora do Curso de
Licenciatura em Letras/Inglês da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA).
Aqui, buscaremos apresentar como teoria e prática pedagógica foram elementos
constituintes para a formação inicial docente e como o desenvolvimento dessa práxis foi
primordial para a compreensão crítica dos diferentes cenários de materialização do ensino
e aprendizagem de Língua Inglesa, desde os documentos oficiais, como os PCN, aos
discursos de fracasso do ensino de línguas em contextos de escolas públicas, à observação
de uma realidade escolar, quando os participantes do contexto escolar e as práticas
docentes puderam ser analisadas.
Nos capítulos que seguem, levantaremos uma reflexão sobre os significados do
conceito de estágio, com base em Pimenta (2012), Pimenta & Lima (2004) e, a partir
disso, faremos uma discussão crítica sobre o ensino de Língua Inglesa no âmbito da escola
pública, abordando o que dizem os PCN, os discursos de culpabilidade sobre a má
qualidade do ensino ofertado pelas escolas públicas e a realidade vivenciada durante um
estudo de observação num contexto real de ensino e aprendizagem na cidade de Caraúbas
– RN. Através dessa seção, buscaremos apresentar o Estágio Supervisionado como uma
atividade teórico-prática e uma experiência de compreensão do espaço escolar a partir do
ideal de cumplicidade (LEFFA, 2011).
O ESTÁGIO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS
O Estágio Supervisionado Obrigatório é comumente entendido como a parte
prática dos cursos de graduação, na qual os docentes em formação têm contato com sua
área de atuação que, no caso das licenciaturas, é a sala de aula. No entanto, quando
pensamos no caso específico de formação de professores, tal concepção sobre a prática
de estágio hierarquiza a relação entre teoria e prática e não se adequa à natureza da
atividade docente. De acordo com Pimenta (2012), a atividade docente, em nenhum
momento, pode ser desvinculada de reflexões teóricas, ou seja, a relação dialética entre
teoria e prática pedagógica é o fundamento constituinte da nossa práxis e é somente
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através desse encontro que nos tornamos capazes de agir conscientemente e
desenvolvermos uma prática fundamentada. Portanto, a formação inicial docente, a partir
das experiências de estágio, deve ser entendida como momentos de aprendizagem que se
constituem na relação dialética entre teoria e prática pedagógica.
Ao partirmos da ideia de práxis e declararmos a ação docente como atitude
teórico-prática, advogamos por um ideal Marxista de formação de professores no qual
não basta apenas conhecer e interpretar o mundo (teórico). É preciso transformá-lo
(práxis). Nesse sentido, a atividade teórica em si não modifica o mundo, mas apenas
contribui para transformá-lo exatamente como teoria (VÁSQUEZ, 1968). É evidente que
a atividade teórica possibilita um conhecimento profundo acerca de uma dada realidade
e nos oferece os fundamentos necessários para a sua transformação, mas é necessário
atuar praticamente. É nesse sentido que, para Marx, não basta conhecer e interpretar o
mundo. É preciso transformá-lo.
Tal possibilidade de transformação social é o objetivo da experiência de formação
inicial docente, através das práticas de estágio. São nesses momentos de diálogo entre
teoria e prática que temos a chance de refletir sobre determinadas questões da experiência
docente que só se apresentam a partir do primeiro contato com a sala de aula. A partir
disso, a visão do docente em formação inicial muda completamente. Começamos a nos
imaginar exercendo tal profissão, tomando decisões metodológicas, nos relacionando
com os múltiplos participantes de um espaço escolar e atuando como agentes
transformadores numa realidade bem diferente daquela que imaginávamos. A teoria nos
dá direcionamentos, apoia os nossos posicionamentos, mas somente se constitui como
práxis a partir do encontro com a realidade escolar.
A partir do desenvolvimento da práxis, começamos a pensar de forma crítica e
reflexiva sobre que é ser professor e qual o nosso papel dentro da sala de aula como
estagiários e futuros docentes. Seguindo o já exposto viés de interpretação Marxista sobre
práxis como atitude (teórico-prática) de transformação da natureza e da sociedade, o
estágio pode ser entendido como práxis a partir do momento em que desempenha o papel
de transformar o olhar do estagiário em relação a sua própria formação, à compreensão
do espaço escolar e aos processos de ensino e aprendizagem.
Na experiência de Estágio apresentada nesse artigo, por exemplo, na qual foram
desenvolvidas práticas de observação em sala de aula, a relação entre teoria e prática foi
fundamental para a construção de uma reflexão crítica entre os discursos sobre ensino de
Língua Inglesa no contexto de escola pública, a partir de diferentes cenários – o discurso
dos documentos oficiais, os discursos de fracasso provenientes do senso comum e os
discursos atuados no espaço escolar. Sem a atividade teórica, tal experiência de
observação seria vazia e sem a atividade prática, o conhecimento teórico de nada
adiantaria para a minha construção profissional e consequente transformação da
realidade.
Com vistas a explorar a relevância da experiência de Estágio Supervisionado em
Língua Inglesa I como atividade teórico-prática, as próximas seções apresentarão
contribuições definidoras para a formação inicial docente de uma professora do curso de
Letras/Inglês da Universidade Federal Rural do Semiárido. Aqui, buscaremos traçar um
diálogo entre os discursos sobre ensino e aprendizagem de Língua Inglesa (LI), a partir
dos Parâmetros Curriculares Nacionais, dos discursos de fracasso no ensino de LE em
contexto de escolas públicas e da experiência de observação de uma realidade escolar
durante a prática de estágio, apontando como tal união entre teoria e prática foi
fundamental para a construção profissional docente e para um entendimento crítico sobre
a realidade escolar.
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ENSINO DE INGLÊS NA ESCOLA PÚBLICA: O que dizem os PCN?
O primeiro discurso sobre ensino de LI em escolas públicas a ser analisado nesse
artigo está fundamentado nas orientações apresentadas pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais (1998) para o terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental. De maneira geral,
tal documento pode ser entendido como um conjunto de orientações básicas criadas pelo
Ministério da Educação para o ensino de todas as disciplinas no contexto de escola
pública no Brasil. O objetivo central do documento é funcionar como recurso de base
para as práticas pedagógicas, abordando principalmente o que deve ser ensinado e quais
as formas de se ensinar. É válido mencionar que, os PCN partem de uma visão específica
sobre ensino, aprendizagem e experiência escolar com base nos princípios de cidadania,
inclusão e democracia, buscando o desenvolvimento de aprendizes autônomos e críticos,
capazes de refletir e transformar seus entornos a partir de vivências de aprendizagem
significativas. No concernente ao ensino de Língua Estrangeira (LE), o documento expõe
os objetivos do ensino de línguas no nível fundamental:
Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural
brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações,
posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças
culturais, de classe social, de crença, de sexo, de etnia e outras
características individuais (PCN, 1998. p. 7).

Em seguida, na apresentação do documento, coloca-se a aprendizagem de LE
como sendo “uma possibilidade de aumentar a auto percepção do aluno como ser
humano e cidadão” (PCN, 1998. p. 15). Dessa forma, entendemos que o objetivo de se
aprender língua estrangeira no ensino fundamental, segundo os PCN, é a inserção ou
engajamento do aluno como cidadão no mundo, levando em consideração a função social
da língua ensinada, assim como seus fatores históricos e culturais.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB), todo cidadão
tem o direito de aprender uma língua estrangeira em conjunto com a língua materna e seu
ensino deve ser ofertado pelas escolas. A partir dessa normatização, os PCN surgem como
uma maneira de empreender o que está prescrito na LDB, organizando objetivos e
movimentos metodológicos que estejam de acordo com os compromissos da educação
em contexto escolar, a saber, a formação e o aprimoramento do educando como pessoa
humana e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.
Nesse sentido, os PCN enfatizam o papel da LE no Ensino Fundamental em
relação à construção da cidadania, partindo da ideia de que a aprendizagem de línguas vai
muito além do domínio de habilidades linguísticas, mas contribui também para a
construção da interculturalidade, ou seja, a compreensão de discursos (comportamentos,
valores, crenças) como realidades simbólicas culturalmente estabelecidas. Nesse cenário,
os aprendizes são encorajados a agir e transformar suas realidades através das práticas
discursivas.
Em termos linguísticos, a perspectiva dos PCN se apoia numa visão
sociointeracional da linguagem, abordagem caracterizada pelo entendimento de língua
como prática social. A repercussão pedagógica de tal posicionamento sobre linguagem
pode ser evidenciada na concepção da aprendizagem de LE como o desenvolvimento de
conhecimentos necessários para que a comunicação aconteça, a exemplo do
conhecimento sistêmico, de mundo e da organização textual.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

227

Apesar de os PCN levarem em consideração a visão de educação trazida pela LDB
e partirem de uma perspectiva sociointeracional da linguagem, algumas questões
específicas à abordagem de ensino de LI abrem espaço para críticas. Logo nas
considerações preliminares do documento, quando são apresentadas as justificativas
sociais para a inclusão de LE no Ensino Fundamental, o documento aponta que as escolas
públicas brasileiras devem enfatizar a habilidade da leitura, em detrimento das demais.
No entanto, a justificativa para tal orientação parte de observações sem qualquer
fundamento científico sobre usos do inglês no Brasil, desconsiderando as formas de
interação da contemporaneidade, por exemplo em contextos online, além de enfatizar a
figura mítica de um falante nativo como fator de autenticidade para uma comunicação em
LE. O que fica claro no seguinte trecho: “Com exceção da situação específica de algumas
regiões turísticas ou de algumas comunidades plurilíngues, o uso de uma língua
estrangeira parece estar, em geral, mais vinculado à leitura de literatura técnica ou de
lazer” (PCN, 1998. p. 20).
Além disso, a escolha pela habilidade de leitura como central no ensino de inglês
é justificada no documento como uma estratégia de atender às necessidades da educação
formal no Brasil, uma vez que os exames de admissão e proficiência exigem apenas o
domínio da leitura. Por fim, o documento aponta que o enfoque na leitura pode ser uma
alternativa para que possamos lidar com as mazelas do contexto de escolas públicas –
carga horária reduzida, classes superlotadas, problemas de formação docente, escassez de
material didático etc – o que soa como um discurso de conformidade, atribuindo
legitimidade ao estereótipo pessimista de que não se aprende inglês na escola pública.
A REALIDADE DO ENSINO DE LE NA ESCOLA PÚBLICA: entre discursos de
fracasso e o ideal de cumplicidade
O próximo discurso sobre Ensino de LI em escolas públicas talvez seja o mais
conhecido de todos. Eles se apresentam repetidamente no senso comum, através de uma
visão pessimista sobre a educação que aponta culpados pelo seu fracasso. Quem nunca
ouviu dizeres como “Na escola não se aprende inglês” ou que “o inglês da escola não
passa do verbo to be”? É verdade que tais afirmações correspondem à experiência de
(des)aprendizagem de muitos estudantes, mas nos estagnarmos nesse discurso de fracasso
nos leva à manutenção de um estereótipo que ignora toda e qualquer transformação do
ensino de línguas nas escolas públicas. Por isso, é relevante compreendermos o espaço
escolar em sua complexidade, entendermos as limitações, mas também refletirmos sobre
como podemos agir para a constante melhoria da educação, a partir do ideal de
cumplicidade.
É justamente com base nessa preocupação que Leffa (2011) discorre sobre a
experiência de fracasso de um aluno de inglês da escola pública que somente conseguiu
falar inglês quando entrou na Universidade, após fazer um curso de idiomas. No decorrer
da narrativa profissional desse aluno, ele se forma em Letras e volta como professor às
escolas públicas durante o estágio para perceber que o ensino de Inglês havia piorado,
com professores não capacitados e de outras disciplinas lecionando Inglês.
Esta não é uma realidade diferente do que observamos em relação a nossa própria
experiência como discentes e agora como professores estagiários na educação básica. Se
eu for levar em consideração minha história como aluna de inglês de escola pública,
também posso afirmar que aprendi muito pouco no ensino fundamental e só fui ter contato
com um ensino de inglês de qualidade no ensino médio porque estudei num Instituto
Federal e, agora, na Universidade. Quando na escola, só sabia que gostava de inglês
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graças ao conhecimento de mundo que eu já tinha através das músicas e séries, mas foi
somente na universidade que nutri o desejo de me tornar professora.
Com base em minha própria experiência como aluna de escola pública, podia
perceber que muitos dos meus colegas sequer sabiam o porquê de estarem estudando
inglês. Muitos achavam que uma língua estrangeira só seria necessária para o caso de
viagens ao exterior e que a experiência de aprendizagem na escola estava fadada ao
fracasso. A culpa por isso era sempre do alvo mais próximo, o professor.
Por outro lado, reconheço que muitos professores também não incentivam seus
alunos e insistiam em aulas monótonas, “gramatiqueiras”, seguindo uma liturgia que não
repercutia em aprendizagem. Para eles, a justificativa eram as condições de trabalho e a
responsabilidade pelo fracasso eram das instituições que não disponibilizavam material
adequado. As escolas, por sua vez, alegavam que a culpa era governo, por não garantir a
valorização profissional, pagando péssimos salários e não investindo nas escolas. O
resultado desse ciclo de culpas alheias é a manutenção de um cenário pessimista sobre o
ensino, cujo discurso de fracasso preocupa-se apenas pela responsabilização de alguém,
ao invés da busca pela solução dos problemas (LEFFA, 2011).
Com base nesse cenário pessimista, vivemos numa realidade onde o aluno não
estuda, o professor não ensina, e o governo não cumpre as leis que ele cria, e tudo fica
por isso mesmo. O resultado é um mundo sem culpa, já que o foco parece ser o de apontar
culpados e não se sabe ao certo de quem é a responsabilidade. Nesse cenário de
“carnavalização do ensino” (LEFFA, 2011), o verdadeiro propósito da experiência
escolar parece se perder
Associa-se à escola pública a ideia de escola de pobre e atribui-se a essa
interpretação o discurso de que a educação na rede pública não é de qualidade, criando
um estereótipo único para realidades tão distintas do que seria o ensino público. Nesse
estereótipo, além de não funcionar, a escola pública também é vista como um espaço sem
regras. Os alunos fazem bagunça e desobedecem ao regimento escolar e isso é visto como
algo normal. Então, de tanto desrespeitarem as regras, já não existem mais regras. A
escola pública se transformou em um carnaval, que para Bakhtin (1999) é um meio de
expressão onde todos se utilizam da palhaçada e do esculacho como a única maneira que
o pobre tem de se expressar. É nesse sentido que Leffa (2011) usa o termo
“carnavalização” para enfatizar a ridicularização e asubverção da seriedade nos discursos
sobre a escola pública.
Com essa carnavalização do ensino, nós estamos sempre apontando culpados, mas
não parecemos preocupados em buscar as soluções para reverter essa situação.
Enfatizamos nós porque todos vivemos nessa sociedade acomodada e vamos empurrando
os discursos pessimistas numa inércia irresponsável que não procura uma solução
qualquer. Então como vencer esse fracasso no ensino de LI nas escolas públicas, já que
não se sabe ao certo de quem é a culpa? O professor tem o poder de transformar o mundo
a partir do momento que ele entra na sala de aula e interage com seus alunos, mas para
transformar o mundo é preciso primeiro transformar a si mesmo. Cada aluno é um mundo
e o conjunto de todos os mundos compõem a sala de aula. Cada um tem um contexto de
vida, uma realidade diferente, dificuldades distintas, mas estão ali, ou deveriam estar, com
o mesmo propósito, que é aprender. Então é muito importante que o professor aja com
cumplicidade.
Primeiramente o professor deve criar na sala de aula um ambiente amigável,
conhecendo os aprendizes, sendo amigáveis, respeitando, é claro, os limites da profissão.
Que traga para a sua aula o contexto em que aqueles estudantes estão inseridos. Não
adianta falar de algum costume de um país de língua inglesa que os alunos não conhecem
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como se já fizesse parte do vocabulário deles, por exemplo. Isso não quer dizer que eles
não possam conhecer coisas novas, mas deve ser apresentado de uma forma que eles
compreendam a partir da contextualização e familiaridade com o que eles já conhecem.
Deve-se levar em consideração as diversidades dentro do ambiente escolar, de modo que
isso resulte no respeito das diferenças, e que se crie um lugar de harmonia.
Depois do professor estabelecer a relação de cumplicidade com seus alunos é
importante que ele defina, junto a turma, os objetivos a serem alcançados. Objetivos estes
que não são nem só do professor e nem só dos alunos, mas sim da turma como um todo.
(LEFFA, 2011) O ato de partilhar um objetivo em comum também faz parte da relação
de cumplicidade, pois todos possuem as mesmas metas a serem cumpridas. Após isso
deve-se buscar meios para atingir essas metas, conversando com a turma de que maneira
pode-se aprender melhor, quais os materiais necessários, quais os melhores recursos,
quais atividades a serem realizadas. E principalmente que os alunos saibam o porquê estão
aprendendo outra língua.
A cumplicidade é uma maneira de superar o fracasso no ensino de Língua
Estrangeira nas escolas públicas do Brasil. Para modificar essa realidade precisamos sair
da zona de conforto e enxergarmos o ensino e a aprendizagem como uma parceria entre
professor e alunos. Os professores dependem dos alunos, os alunos dependem dos
professores e ambos dependem do governo, assim como o governo também não
governaria sem ter para quem, vivemos em uma relação de cumplicidade. E é necessário
estabelecermos objetivos dentro da sala de aula, a fim de criar uma união entre professor
e aluno e buscarmos juntos os meios para alcançarmos tais objetivos.
CONTRIBUIÇÕES DA EXPERIÊNCIA DE OBSERVAÇÃO: Unindo teoria e
prática
O estágio de observação, como já foi mencionado, foi realizado na turma de
concluintes da Escola Estadual Antônio Carlos, no município de Caraúbas-RN. A turma
era composta por trinta e dois alunos, com média de 14 anos de idade. Durante as
observações, a turma se mostrou bastante barulhenta e uma pequena minoria prestava
atenção e participava das aulas. As carteiras eram para ser supostamente agrupadas em
fileiras, mas os alunos as amontoavam formando grupos. Havia alunos que se separavam
dos demais e sentavam no fundo da sala para conversar, não prestando atenção à aula. A
sala de aula não era muito grande. O professor ministrava as aulas sempre em português
e só pedia para eles fazerem silêncio quando passava alguma atividade de compreensão
oral.
Em meio a esse contexto de sala de aula, pude me aproximar de alguns aprendizes
e descobrir, através de momentos de entrevistas, seus sentimentos com relação à
experiência de aprendizagem de Língua Inglesa. Através desses diálogos, foi possível
notar questões relacionadas à motivação, às crenças sobre a relevância do ensino de LI na
escola, bem como suas impressões com relação às práticas pedagógicas vivenciadas em
sala de aula, como pode ser observado nesse trecho de entrevista:
Estagiária: Você gosta de estudar inglês?
Estudante: Mais ou menos
Estagiária: A língua inglesa está inserida no nosso dia-a-dia. Com que
frequência você ouve essa expressão?
Estudante: Raramente
Estagiária: Em sua opinião, qual a importância do ensino de Inglês na
escola?
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Estudante: Preparação para algum tipo de trabalho.
Estagiária: Em relação às atividades propostas pelo professor, quais
delas você considera mais interessantes?
Estudante: Vish ... as de escrever.
Estagiária: Durante as aulas de inglês você se sente à vontade quanto
à pronuncia na hora de falar inglês?
Estudante: Não.
Estagiária: O que você gostaria de ver durante as aulas de Inglês?
Estudante: É... não sei dizer.
(Trecho de entrevista aos estudantes)

Podemos observar, através do discurso desse estudante, que sua relação com a
língua inglesa parece estar definida aos limites disciplinares do currículo escolar. Para o
entrevistado, o inglês não está presente nas práticas do seu dia-a-dia, fora do contexto
escolar e tal experiência de “estranhamento” repercute num desinteresse pela
aprendizagem de uma língua estrangeira cuja relevância é justificada pela lógica do
mercado de trabalho: “Preparação para algum tipo de trabalho”.
A preocupação com o mercado de trabalho também trouxe repercussões para o
âmbito das práticas pedagógicas observadas no percurso do estágio. As aulas do professor
eram, em sua maioria, voltadas ao ensino de categorias gramaticais e práticas de
interpretação de textos. Aqui, o foco pelos aspectos sistêmicos da linguagem, bem como
a ênfase na modalidade escrita eram vistos como uma preparação para o ensino médio,
quando o objetivo central em se ensinar uma língua estrangeira estaria relacionado aos
exames de seleção, como o ENEM.
É válido lembrar que o enfoque no ensino da modalidade escrita da linguagem é
evidenciado nos PCN como uma solução plausível para o ensino de LI num contexto
escolar assumidamente desestruturado, tanto em aspectos físicos (salas superlotadas,
carga horária reduzida, falta de recursos audiovisuais e materiais didáticos), quanto
formativos (pouco domínio das habilidades orais por parte da maioria dos professores),
justificativas legitimadas por um documento oficial que acaba por sustentar discursos de
fracassos com relação ao ensino de LE nas escolas públicas. Alguns desses aspectos
também são enfatizados na opinião do professor, ao comentar sobre os desafios
relacionados ao ensino de LI:
Estagiária: Quais os desafios que o professor de Inglês enfrenta?
Professor: Os desafios que enfrentamos são inúmeros. Os maiores são
a ausência da família na escola, salas superlotadas, com mais de 35
alunos por turma, desvalorização por parte dos alunos da importância
de aprender uma língua estrangeira, ausência de um apoio pedagógico
especifico para o ensino de línguas nas escolas. No Antônio Carlos,
temos um ótimo apoio pedagógico, que sempre busca ao máximo
integrar todos numa proposta interdisciplinar e multidisciplinar, visto
que a escola desenvolve vários projetos ao longo do ano letivo, como o
Projeto Cidade Limpa, Cidade Bela. Porém, em relação as questões
mais especificas da língua estrangeira, torna-se um pouco mais
complicado, visto que apenas o professor de língua estrangeira possui
o conhecimento da língua, visto que é seu objeto de ensino.
(Trecho de entrevista ao professor)

Através do trecho de entrevista acima, pode-se notar como a fala do professor
refaz o cenário de dificuldades enfrentadas pelo contexto de escola pública, como
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apontado pelos PCN. A ausência da família e de um apoio pedagógico especializado, a
superlotação das salas e o desinteresse dos alunos foram temas emergentes. Aqui, é
possível notar como os discursos de culpabilização são muitas vezes injustos e repercutem
na manutenção de uma equação perversa – professores que fingem ensinar e alunos que
fingem aprender – desvirtuando o real sentido da experiência escolar.
Como uma maneira de superarmos as dificuldades vivenciadas na escola e
transformarmos a experiência escolar numa vivência significativa de aprendizagem,
temos enfatizado ao longo desse artigo sobre a necessidade de se desenvolver um
comportamento de cumplicidade entre professores, aprendizes e administração escolar,
buscando traçar objetivos de aprendizagem que levem em consideração a voz dos
aprendizes. No excerto de entrevista abaixo, por exemplo, é possível notar como a voz de
um estudante se manifesta, sugerindo caminhos de aprendizagem mais significativos e
rompendo com estereótipo de desinteresse:
Estagiária: Qual a maior dificuldade que você encontra nas aulas de
inglês?
Estudante: Eu acho que é a falta de interesse na maioria da turma que
acaba atrapalhando a mínima porcentagem dos alunos.
Estagiária: Em relação às atividades propostas em sala de aula, qual
delas você considera mais interessante?
Estudante: Eu acho que é quando o professor traz mais, de uma forma
mais interativa, se torna mais fácil.
Estagiária: O que você gostaria de ver durante as aulas de inglês?
Estudante: O conteúdo de uma forma mais dinâmica, porque quando
ele traz dessa maneira a gente consegue ter uma concepção melhor do
conteúdo.
(Trecho de entrevista aos estudantes)

No trecho acima, podemos perceber que o barulho da sala atrapalhava muito o
desempenho daqueles que tinham interesse na aula e, como a própria aluna sugeriu, o
dinamismo e a ludicidade poderiam ser caminhos para a conquista da motivação da turma.
No entanto, faltava ali criar um ambiente amigável e propício para uma relação de
cumplicidade entre professor e alunos. Faltava olhar mais para aqueles alunos que não
estavam interessados e não sabiam o que estavam fazendo ali. Faltava de fato despertar o
interesse daqueles alunos. Usar a energia deles a favor do aprendizado através de
atividades lúdicas e interativas. Faltava conhecer aqueles alunos. Saber do que eles
gostam. Qual o conhecimento de mundo que eles já trazem consigo e mostrar a
importância que é o aprendizado de uma língua estrangeira além do currículo escolar que
é o engajamento deles no mundo. Faltava sair da zona de conforto das atividades
gramaticais e agir com cumplicidade, criando-se um espaço onde professores e alunos
são parceiros no processo de ensino-aprendizagem.
Aqui, não buscamos traçar mais um discurso de culpabilização e individualizá-lo
à figura do professor, mas refletirmos sobre o que nos cabe fazer dentro da escola como
um espaço de dependência mútua, onde professores dependem dos alunos, os alunos
dependem dos professores e ambos dependem do governo. Em função disso, a práxis do
estágio de observação foi concretizada a partir do momento em que eu pude refletir sobre
essas questões abordadas nas aulas que eu observei e pensei como eu mesma farei na
prática quando estiver no lugar daquele professor. Tudo isso foi possível graças ao ganho
de uma consciência crítica, construída a partir de estudos teóricos e da vivência em uma
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sala de aula que transformou o meu olhar de aluna e estagiária num olhar de uma
professora.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o meu primeiro estágio no curso de graduação, no final de 2018, eu pude
perceber, mesmo em poucas aulas observadas, o quanto a minha visão sobre o que era
estágio mudou. Eu tive a oportunidade, depois de quase oito anos, de voltar como
estagiária à escola à qual eu estudei durante todo o ensino fundamental. Percebi que as
dificuldades enfrentadas pelos alunos na disciplina de LI ainda são as mesmas que eu
enfrentava. Mas dessa vez eu tive uma visão bem mais ampla sobre aquele cenário, por
poder levar em consideração os desafios enfrentados pelo professor e entender como a
relação de cumplicidade na sala de aula é importante para o aprendizado de uma língua
estrangeira.
Observei que o estágio não se resume apenas à parte prática do curso e que a teoria
e prática andam juntas. Os textos teóricos foram fundamentais para que a atividade de
estágio fosse realizada, mas sem a experiência na sala de aula, a teoria não valeria de
nada. Além disso, também vi durante o estágio muito do que eu não faria se estivesse no
lugar do professor o que me ajudou a desenvolver um olhar crítico-reflexivo e não apenas
observadora passiva.
Nos primeiros períodos da graduação eu ainda tinha muitas dúvidas sobre seguir
na carreira de professora e achava que tinha que ter vocação para isso, o que eu sabia que
não tinha. Mas após o estágio e essa relação dialética entre teoria e prática a minha visão
do que é ser professora se transformou e eu decidi que quero colocar em práxis tudo o
que eu aprendi e o que eu ainda tenho que aprender nos próximos estágios que virão.
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICALICENCIATURA DA UFC: a articulação teórico-prática
Ana Patrícia Freires Caetano82
Normândia de Farias Mesquita Medeiros83

RESUMO
A formação inicial em Educação Física é um momento no qual se torna possível promover
o contato, a experimentação e a reflexão acerca dos elementos da chamada Cultura
Corporal do Movimento. Na perspectiva de se promover um viés formativo centrado na
articulação entre teoria e prática, entende-se que o Estágio Supervisionado é um dos
principais componentes curriculares capazes de estabelecer a conexão entre os variados
elementos de atuação profissional docente, sendo responsável por interligar e fomentar o
diálogo entre os conhecimentos teorizados e os saberes que se constroem com as
vivências práticas. Nesse prisma, o objetivo do estudo foi compreender a articulação dos
saberes teóricos e práticos mediante as vivências propiciada no Estágio Supervisionado
na graduação em educação física- licenciatura de acordo com a opinião de graduandos do
8º semestre da Universidade Federal do Ceará- UFC A partir da pesquisa de abordagem
qualitativa (BOGDAN; BIKLEN,1994), dos tipos descritiva e exploratória (GIL, 1999),
realizou-se entrevista semiestruturada (DUARTE, 2004) com quatro acadêmicos do curso
supracitado que foram decodificadas através da análise de conteúdo (BARDIN, 1997).
Ao definir-se o tópico Teoria e prática como categoria temática, pode-se identificar que
os participantes do estudo percebem o estágio como um momento no qual é possível
observar, relacionar, refletir, e confrontar teoria e prática, apesar do surgimento de certas
limitações que envolvem a prática docente. Desse modo, entende-se que os estágios do
curso de licenciatura em Educação Física da UFC são avaliados positivamente por parte
dos alunos como componente curricular que promove e mobiliza saberes e práticas
diretamente interligadas a construção e reflexão acerca da docência.
Palavras-chave: Formação inicial; Estágio Supervisionado; Educação Física; Teoria e
prática.

INTRODUÇÃO
A formação de professores é marcada, em sua historicidade, por diversos conflitos
e conquistas em prol de uma legitimação profissional pautado na profissionalização, no
desenvolvimento de competências e na formação continuada para que assim os docentes
assumam sua atuação frente a posturas inovadoras, críticas e reflexivas (NÓVOA, 1992).
Nesse viés, no tocante a formação inicial em Educação Física, esse é um momento
no qual se torna possível promover o contato, a experimentação e a reflexão acerca dos
elementos da chamada Cultura Corporal do Movimento, constituída por diferentes
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práticas corporais que, a depender de características e contextos diversos, foram criadas,
transformadas e ressignificadas por meio de processos interacionistas através dos quais,
foram lhe atribuídos objetivos distintos (BRACHT et al, 1992).
Na contemporaneidade, a graduação em Educação Física se divide em licenciatura
e bacharelado, cursos que preparam os futuros profissionais para atuação no espaço
escolar e nos espaços extraescolares, respectivamente. Conforme Bertini Junior e Tassoni
(2013) a problemática central dessa área formativa reside na dificuldade em se estabelecer
conhecimentos que são específicos da área, o que tem refletido de forma negativa no
desenvolvimento da prática e dos saberes profissionais por se priorizar aspectos que
desconectam a atuação prática de sua essência teórica. Na ótica dos autores, assim como
a teoria, o componente prático deve estar em prioridade durante a formação e ser
desenvolvido a partir de uma sólida base teórico-prática, pois ambas as dimensões do
saber influenciam na atuação dos professores, seja no âmbito escolar ou em outros
espaços de atuação profissional.
Nessa perspectiva, entende-se que o Estágio Supervisionado é um dos principais
componentes curriculares capazes de estabelecer a conexão entre os variados elementos
de atuação profissional docente, sendo responsável por interligar e fomentar o diálogo
entre os conhecimentos de ordem teórica e os saberes que se constroem com as vivências
práticas. Em discussões recentes (LIMA, 2012; ZABALZA, 2014), o Estágio
Supervisionado é apresentado como elemento primordial nos cursos de formação de
professores, visto que tal experiência propicia aos profissionais em formação
problematizar as realidades de ensino-aprendizagem.
Diante dos elementos que permeiam o preparo para a docência e, especificamente,
a formação em Educação Física, esse estudo se centrou na seguinte problemática: como
é identificada, na opinião dos estudantes, a articulação entre teoria e prática através das
experiências promovidas nos Estágio Supervisionados do curso de licenciatura em
Educação Física da UFC? A partir de tal questão, buscou-se investigar a articulação entre
as duas dimensões que norteiam o processo formativo e o trabalho docente.
Nesse prisma, o objetivo do estudo foi compreender a articulação dos saberes
teóricos e práticos mediante as vivências propiciada no Estágio Supervisionado na
graduação em educação física- licenciatura de acordo com a opinião de graduandos do 8º
semestre da UFC, buscando-se identificar a interligação entre tais componentes no
processo formativo.
O percurso metodológico constituiu-se a partir da pesquisa de abordagem
qualitativa, dos tipos exploratória e descritiva. Foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com quatro discentes do 8º semestre do curso de Educação Física da
UFC regularmente matriculados no curso e na última atividade de Estágio
Supervisionado. Para análise dos dados utilizou-se a análise de conteúdo visando à
interpretação, decodificação e agrupamento das falas dos sujeitos investigados.
A FORMAÇÃO INCIAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA DA UFC
A Universidade Federal do Ceará (UFC) abriga o curso de Educação Física desde
o ano de 1992, integrado, em seu início, a Faculdade de Educação, unidade acadêmica
que acolheu essa graduação até meados do ano de 2009, período no qual ocorreu a
mudança do curso para sua própria unidade acadêmica, o Instituto de Educação Física e
Esportes - IEFES, marco que representou maior autonomia e novas perspectivas para a
formação dos profissionais na Instituição (UFC, 2012).
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Por meio da aquisição de uma estrutura própria, muitas mudanças puderam ser
realizadas no processo formacional visando-se modificações consideradas necessárias
para a melhoria dos cursos vigentes. Nesse contexto, integrando-se as novas conjunturas,
a fim de oferecer uma formação de qualidade, o curso de Educação Física da UFC
realizou no ano de 2011 uma autoavaliação curricular em busca de progresso e
reformulações no currículo da formação acadêmica, que, na atualidade é composta pelas
modalidades licenciatura e bacharelado, sendo a primeira uma formação específica, que
prepara o profissional para atuar no ambiente escolar enquanto que o bacharel é o
profissional habilitado para atuar no setor não-formal de ensino, cuja formação aborda
conteúdos mais generalistas da educação física.
Como resultado das discussões promovidas por meio da autoavaliação, produziuse uma nova Proposta Pedagógica, no ano de 2011, que estabeleceu como base do
processo formativo o alicerce em pressupostos cujo intuito reside em fatores como
comprometimento ético, articulação entre teoria e prática, associação entre inter e
transdisciplinaridade84, compromisso sociopolítico e postura crítico-reflexiva (UFC,
2012).
Ao seguir por uma nova perspectiva de formação que articule teoria e prática,
mediante novos pressupostos formativos, o Estágio Supervisionado Curricular no curso
de licenciatura em Educação Física da UFC tem por finalidade permitir ao futuro docente
experienciar, por meio de quatro atividades a serem cursadas entre o 5º e 8º semestres, a
prática de ensino ao inserir os alunos no espaço educacional, mediante a orientação de
um profissional experiente, o que permite ao estagiário testar suas competências e
habilidades na aprendizagem do ofício da docência (UFC, 2012).
Ao acreditar que a vivência profissional in loco ainda na graduação é
imprescindível na construção de um ser docente capaz de ler e interpretar a realidade
pedagógica tal e qual essa se apresenta, é que confere-se relevância a atividade curricular
do estágio como etapa formativa, cuja finalidade reside em conferir ao educador físico
em formação a oportunidade de se aproximar, investigar e refletir acerca das condutas e
posturas relativas ao ser professor por meio da observação e intervenção (UFC, 2012).
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO
FÍSICA
O estágio é um componente curricular que objetiva fomentar as experiências
docentes ainda na graduação e que são sustentadas pela articulação dos saberes teóricos
e práticos. Conforme determinado pelo Parecer CNE/CP 28/2001, o estágio é uma ação
supervisionada que se dá por meio de uma relação pedagógica para que assim o sujeito
em formação possa aproximar-se das competências relativas à docência e da sistemática
da organização do trabalho a desempenhar em consonância com suas especificidades.
Entendido na maioria das vezes como parte prática da formação profissional
docente, esse componente disciplinar deve possibilitar a aproximação entre os conteúdos
teorizados e a perspectiva da atuação em atividades cotidianas no ambiente de trabalho
para assim favorecer o confronto de experiências e teorias que perpassam o contexto
formativo. No entanto, superar a visão limitante atribuída ao estágio tanto por parte das
universidades, ao conferirem um caráter suplementar as estágio (PICONEZ, 2012),
84

A interdisciplinaridade tem por objetivo superar a dicotomia entre teoria e prática enquanto que a
transdisciplinaridade visa superar a fragmentação dos conteúdos do ensino em prol da construção do
indivíduo pela educação (PIRES, 1998).
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quanto por parte das escolas, que muitas vezes desvalorizam o estagiário (KULCSAR,
2012), ainda tem se apresentado como umas das principais problemáticas a serem
discutidas no campo formacional. Lima e Costa (2014, p. 43) definem que:
O conceito de estágio, vinculando-se à “hora de pôr em prática os
ensinamentos recebidos”, ou mesmo como treino para “aprender a
trabalhar com a sala de aula”, ainda hoje é aceito, e a partir daí são
elaboradas propostas para esse componente curricular.

Nessa ótica, Lima (2012) ressalta que uma prática que tem finalidade em si
mesma, sem qualquer ligação com a teoria, fortalece a ideia de dissociabilidade entre
ambas as esferas formativas, o que vem por distanciar o trabalho docente de uma reflexão
em contexto na qual a Educação deveria apresentar-se situada a uma visão de mundo.
Além de tal distanciamento, Pimenta e Lima (2008, p. 33) ratificam que “[...] os currículos
de formação têm-se constituído em um aglomerado de disciplinas isoladas entre si, sem
qualquer explicação de seus nexos com a realidade que lhes deu origem”.
Contrapondo-se a uma percepção de estágio reduzido a uma atividade de natureza
unicamente prática, autores como Lima (2012) e Ghedin, Oliveira e Almeida (2015)
defendem que esse componente curricular precisa ser entendido sob o ponto de vista de
uma práxis fomentadora de uma dialogicidade através da qual teoria e prática são
unificadas, interdependentes e indissociáveis, pois é no ato de ensinar que se firma e se
alicerça o trabalho docente. Para esses autores se faz necessário compreender o estágio
como espaço problematizador e articulador dos aspectos que caracterizam essa profissão
historicamente situada e que, devido a isso, precisa ser constantemente repensada e
ressignificada.
Diante do panorama através do qual deve se desenhar as práticas de estágio,
Imbernón (2006) defende que a formação inicial docente deve estar interligada ao
contexto das escolas, adaptando-se as diferentes realidades ao assumir uma perspectiva
descentralizadora de preparação profissional. Conforme o autor, para além de uma
formação contextualizada, tal processo está diretamente relacionado à inovação das
concepções educacionais, do processo institucional-formativo e das práticas educativas,
através das quais os professores tornam-se capazes de refletir sobre suas ações e assim
adquirir autonomia. Uma proposta nesses moldes intenciona e se correlaciona com
componentes curriculares que promovam uma variedade de experiências que venham a
fomentar e viabilizar os futuros professores no constructo de uma identidade que
potencialize sua função no processo educacional dos sujeitos.
Não obstante, nos cursos de formação em Educação Física o momento do estágio
se faz igualmente essencial e necessário. O Estágio Supervisionado na licenciatura em
Educação Física é um momento que promove a aproximação do estudante ao ensino
escolar, cujo “[...] esporte consolidou-se como a principal manifestação da cultura de
movimento que é tematizada como conteúdo [...] (PIRES, 2012, p. 219). Conforme
Zotovici et al (2013), é preciso conferir significado a atividade de Estágio Supervisionado
na formação em educação física como elemento constituinte de uma dimensão éticomoral e reflexiva dos profissionais ao privilegiar uma formação didático-pedagógica.
DELINEAMENTO METODOLÓGICO
Esse estudo foi realizado com base na abordagem qualitativa. Bogdan e Biklen
(1994), afirmam que pesquisas de cunho qualitativo no campo da educação admitem
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variadas possibilidades e são utilizadas para investigações em contextos naturais para a
compreensão de comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos. Os autores
esclarecem que tais investigações não objetivam formular hipóteses de maneira prévia,
contudo, prioriza a complexidade dos fenômenos investigados por meio de sua detalhada
e minuciosa descrição.
Quanto aos objetivos, o estudo delineou-se sob a perspectiva das pesquisas
exploratória e descritiva. Gil (2008), descreve a pesquisa exploratória como um tipo de
estudo que permite uma maior flexibilização em seu planejamento e que tem como
principal característica fornecer uma visão geral acerca do objeto a ser estudado. O autor
identifica que pesquisas nesse viés possibilitam o esclarecimento de ideias e conceitos,
no intuito de propiciar uma melhor elaboração do problema de pesquisa, com base em
uma sólida revisão bibliográfica. Em relação à pesquisa descritiva, para Gil (2008), define
que seu objetivo é a descrição de características do fenômeno a ser estudado. Assim, “[...]
pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam
os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática” (GIL, 2008, p. 28).
O grupo estudado foi composto por quatro estudantes do curso de Educação Física
-licenciatura da UFC que se dispuseram a participar da pesquisa e que estivessem
regularmente matriculados no componente curricular de Estágio Curricular
Supervisionado IV-Ensino Médio e/ou EJA. Tal escolha se deu em razão da natureza
interventiva dessa atividade, na qual os acadêmicos vivenciam a prática pedagógica ao
assumirem a posição de docentes diante da inserção curricular direta na realidade de
ensino, além de ser o último dos componentes cursados na formação acadêmica.
Como critério de seleção da amostra, foi estabelecido que os participantes
estivessem regularmente matriculados no curso e no componente curricular de Estágio
Curricular Supervisionado IV, pertencessem à modalidade Licenciatura, que tivessem
cursado as quatro atividades de Estágio Curricular Supervisionado e que não tivessem
atuado profissionalmente em algum outro estágio para além do obrigatório, remunerado
ou não.
Na coleta dos dados, foi utilizada como ferramenta à entrevista semiestruturada
que, de acordo com Duarte (2004), é uma forma de contato que ao mesmo tempo é formal
e informal e que propicia um discurso livre, desde que se relacione com os objetivos da
pesquisa, contudo, demanda do entrevistador habilidade e objetivos bem definidos, além
de ser imprescindível uma adequada condução da entrevista, pautada na descontração e
leveza, porém sem que se desvie o foco da pesquisa. Em consonância com o instrumento
de coleta escolhido, para a análise dos dados usou-se a análise de conteúdo que, de acordo
com Bardin (1997), se caracteriza por ser uma estratégia de análise que visa, por meio da
interpretação e decodificação de mensagens, a descrição objetiva de aspectos revelados
em escritos ou na fala dos sujeitos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em face do decurso teórico-metodológico adotado, em conjunto dos temas
suscitados pela fala dos alunos participantes da pesquisa, determinou-se a categoria de
análise temática (BARDIN, 1977) denominada Teoria e prática, na qual se agrupou os
aspectos ou temas mais recorrentes na fala dos estagiários entrevistados que puderam ser
identificados como pertinentes, evidentes e relevantes a nossa discussão.
Dessa forma, foi discutido, com base no aporte teórico utilizado para fundamentar
a temática desse estudo, as falas dos quatro estudantes investigados no intuito de se
apresentar impressões, significados e perspectivas, que tais sujeitos atribuem às
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atividades de Estágio Supervisionado em razão de sua importância como componente
formativo e propiciador de uma preparação profissional aproximada e condizente com a
realidade encontrada nos espaços de atuação que, no caso da modalidade licenciatura, é
a escola. Ressalta-se que a identidade dos investigados está mantida em sigilo, atribuindose códigos que identificam e diferenciam os entrevistados.
CATEGORIAS
DEFINIÇÃO
TEORIA E PRÁTICA A função das teorias é iluminar a prática e assim permitir
(PIMENTA; LIMA, a análise e investigação acerca dessa prática. Respostas
2008)
acerca do entendimento dos acadêmicos sobre a relação
teórico-prática promovida pelo estágio.
Fonte: autora (2017), com base nas referências citadas.

Teoria e prática
Uma formação que priorize e promova a articulação entre os conhecimentos
teóricos e práticos se faz essencial para o desenvolvimento profissional docente em todas
as suas instâncias. Para tanto, deve-se prover vivências diversificadas, através das quais
os futuros professores confrontem, construam e concretizem os saberes por meio da
reflexão e de ações interventivas. Conforme Imbernón (2006, p. 60) a formação inicial,
ao fornecer uma análise global da realidade educativa que considere os domínios teóricos
e práticos precisa “[...] dotar o futuro professor ou professora de uma bagagem sólida nos
âmbitos científico, cultural, contextual, psicopedagógico e pessoal [...] [e assim] capacitálo a assumir a tarefa educativa em toda sua complexidade [...]”.
Superar a dicotomia entre ambas as esferas do conhecimento é um desafio na
formação do professorado que se manifesta principalmente por meio de componentes
curriculares como o Estágio Supervisionado. Nesse trajeto, Lima (2012, p. 52) conduz a
visionar uma formação docente na qual “[...] a teoria ilumina a prática e esta é
ressignificada pela teoria, sem perder de vista as condições objetivas em que esse
movimento se realiza”. “Teoria e prática se apresentam como partes integrantes,
complementares essenciais para a composição do corpo da ação docente” (LIMA, 2012,
p. 53).
Ao conduzir o estagiário por um percurso de elaboração e planejamento de cada
etapa a ser desenvolvida na escola, foi possível identificar na fala dos alunos que o modelo
de estágio atualmente em vigor no curso de licenciatura em Educação Física da UFC
exige dos acadêmicos uma mobilização de saberes teóricos e práticos que se articulam
constantemente em prol de uma formação e uma intervenção situada e contextual. “Ajuda,
ajuda sim um pouco, principalmente, principalmente os estágios depois do estágio I, que
é quando a gente vai pra a intervenção mesmo, estágio I é só observação, mas eles ajudam
bastante [...]” (E4, INFORMAÇÃO VERBAL)85.
A partir de que o estágio mudou o seu objetivo [...] a gente tinha
realmente que a, não que obrigação, mas a orientação de fazer isso,
então, você estaria à frente em certos momentos, você estaria
conduzindo a turma em certos momentos e teve uma articulação muito
boa, é, entre o professor e o, entre aluno e o supervisor do estágio, então
essa sintonia, né, que foi sendo gerada no decorrer do tempo ajudou a
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Informação fornecida por E4 por meio de entrevista, em Fortaleza, em fevereiro de 2017.
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gente a conhecer os conteúdos que a gente tava trabalhando e também
a aplicar com a gente pelo que a gente aprendeu na universidade, então
a gente tinha o conteúdo que o professor supervisor ia aplicar e a gente
trazia toda a nossa experiência, toda a nossa bagagem teórica e prática
do que a gente via no curso (E2, INFORMAÇÃO VERBAL)86.

Destarte, interpreta-se que o modelo de estágio em discussão oferece perspectivas
positivas para um desenvolvimento profissional pautado na interdependência teóricoprática. Ao respaldar tal concepção, para de Almeida e Pimenta (2015), as vivências nos
estágios devem ter por base uma teoria que fundamente e direcione as práticas
concretizadas de forma que os estudantes reflitam, conceituem e analisem suas
experiências para que assim percebam a realidade das instituições de acordo com sua
cultura e historicidade. Com isso, “[...] se pode afirmar ser tão errado separar prática de
teoria, pensamento de ação, linguagem de ideologia, quanto separar ensino de conteúdos
[...]” (FREIRE, 1996, p. 47).
Em contrapartida, fatores externos a formação podem influenciar diretamente a
articulação dos saberes teóricos e práticos devido a limitações que restringem as ações
docentes, como foi apontado por E387 (informação verbal), ao expor sua opinião sobre o
confronto da realidade promovido a partir dos estágios:
Às vezes. Depende muito da realidade do local que a gente trabalha
porque eu tive a experiência de estagiar em escola particular e também
em escola pública, então, querendo ou não, são públicos e realidades
diferentes. Talvez uma escola numa escola x eu tenho a possibilidade
de trabalhar utilizando recursos multimeios, tem uma estrutura boa para
desenvolver um trabalho e uma práxis mais complexa e mais completa
e outros ambientes eu preciso adaptar porque não tem como fazer,
então, pela experiência do estágio ser pequena não sei, [...] não tem um
tempo viável, palpável para realizar e pra desenvolver um trabalho, isso
influencia e as vezes atrapalha.

Tendo em vista as particularidades do trabalho docente, a aproximação com o
campo de atuação pode promover, em determinado momento, um choque de crenças e
opiniões através do qual teoria e pratica aparecem repartidas, segregadas, acontecimento
que provoca rupturas e transformações no modo de se perceber e encarar a realidade
profissional. Conforme Pimenta e Lima (2008), momentos assim são necessários, haja
vista a importância de se vivenciar a prática profissional em sua complexidade para assim
melhor compreendê-la.
Quando perguntados acerca da proximidade entre os conteúdos vistos na
graduação e a realidade encontrada nos espaços de atuação, os alunos investigados
relataram haver certa congruência entre os conteúdos disciplinares e as experiências
práticas no estágio. “Depende da instituição, depende da escola, depende do professor.
Alguns professores, a gente via isso claramente, né. Eles conseguiam realmente [...]
aplicar [...] de maneira bem concreta, a gente observava isso claramente” (E2,
INFORMAÇÃO VERBAL)88.
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Informação fornecida por E2 por meio de entrevista, em Fortaleza, em fevereiro de 2017.
Informação fornecida por E3 por meio de entrevista, em Fortaleza, em fevereiro de 2017.
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Assim, aqui, digo assim, de modo geral dos conteúdos, às vezes a gente
vê muito, até pelo tempo das disciplinas, a gente ver muito
superficialmente, então se a gente, se não houver o estudo, não tem
como, como você aplicar, você sabe por cima e é aquela questão: você
vai pra escola, algumas pessoas acabam dizendo assim: “não tem nada
a ver o que a gente ver na universidade e o que a gente ver na realidade”,
mas tem porquê, como eu vou saber se eu tô respaldada juridicamente
ou até mesmo pra aplicar conteúdos se eu não sei dos PCN’S, da LDB,
então fica aquela coisa, parece que pelo menos pra mim tá intrínseco,
se eu for atuar, eu tenho que saber desses conteúdos, eu tenho que saber
dessas leis, eu tenho que saber o que eu vou passar (E1,
INFORMAÇÃO VERBAL)89.

Nesse âmbito, considera-se que, de certa maneira, os saberes disciplinares são
mobilizados na atuação docente e que é possível se observar a transposição dos conteúdos
na prática dos professores. No debruçamento sobre os princípios norteadores da formação
em Educação Física - licenciatura da UFC, apreende-se que a centralidade do preparo dos
profissionais está na “[...] unidade entre teoria vivida e prática refletida, com o propósito
de contribuir para o despertar do compromisso sócio-político e cultural bem como para
com os desafios do cotidiano de sua realidade em permanente transformação de modo
coletivo” (UFC, 2012, p. 21).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em tempos contemporâneos, um dos principais desafios dos cursos de formação
inicial de professores é desvincular-se a fragmentação e a divisão entre os componentes
teóricos e práticos dos currículos, cuja desarticulação favorece ações docentes que, na
maioria das vezes, são limitantes, descontextualizadas e distanciadas das experiências de
vida e interesses dos alunos no âmbito da escola.
Na vertente de superar tal dissociação de saberes e conteúdos, a formação inicial
em Educação Física, que, a princípio, esteve caracterizada pelo mecanicismo
aplicacionista de técnicas sem apoiar-se em quaisquer saberes teóricos, tem se renovado
como área do conhecimento cuja centralidade está em educar os corpos de forma integral,
através dos elementos da cultura do movimento, ao entender seu objeto de estudo como
um conjunto de sistemas complexos que interagem entre si e que, por isso, demanda a
mobilização de conhecimentos ordem teórico e prático que se integralizem em favor do
desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo dos sujeitos.
Mediante tal conjuntura, ao ser um componente curricular presente nos cursos de
licenciatura, o Estágio Supervisionado insere e aproxima os professores em formação do
seu futuro campo de intervenção no qual os alunos, ao se confrontarem com a realidade
pedagógica, desenvolvem atividade de observação-participante, além das interventivas,
momento profissional que se revela como decisivo para a confirmação da escolha da
carreira no qual a identidade dos docentes se edifica com base nos saberes específicos da
profissão.
Nesse prisma e perante as falas apresentadas pelos pesquisados, evidencia-se que
a formação em licenciatura em Educação Física da UFC proporciona a relação entre teoria
e prática de maneira dialogada, através da articulação de saberes e vivências sólidas,
concretas e favoráveis a um desenvolvimento profissional em suas variadas facetas. Desse
89
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modo, entende-se que os estágios do curso de licenciatura em Educação Física da UFC
são avaliados positivamente por parte dos alunos como componente curricular que
promove e mobiliza saberes e práticas diretamente interligadas a construção e reflexão
acerca da docência.
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RESUMO
O presente trabalho é resultado do componente curricular Seminário Temático II,
componente curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia, campus Central da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Tem como objetivo discutir as vivências
construídas por quatro alunas que já cursaram os Estágios Supervisionados I, II e III. É
um estudo qualitativo com finalidade exploratória e de cunho bibliográfico. A entrevista
foi o instrumento utilizado para a construção dos dados. O texto apoia-se nas discussões
de Pimenta (2010), Lima; Pimenta (2006), o Projeto Pedagógico do curso de
Pedagogia/PPC do Campus Central da UERN, dentre outros. O Estágio Supervisionado
é um momento de reflexão sobre visões errôneas sobre a relação prática e teoria. Os
achados refletem a satisfação das entrevistadas frente à oferta dos componentes e o
reconhecimento de que teoria e a prática caminham juntas. É imprescindível pensar sobre
a importância dos estágios para a formação de alunos do curso de Pedagogia, com vistas
à qualidade na formação pessoal e profissional dos alunos, de modo a reduzir lacunas no
sistema educacional.
Palavras-chave: Formação de professor. Estágio Supervisionado. Pedagogia.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é resultado do componente curricular Seminário Temático II
ofertado no 6º período do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte – UERN, campus central. Discute vivências construídas por
alunos que já cursaram os estágios supervisionados I, II e III. A temática foi escolhida a
partir das discussões ocorridas no componente supradito, o qual no período de 2018.2
ofertou um círculo de debates sobre a relevância do processo de escrita de conhecimentos
que compõem o repertório cultural do graduando, aspecto que justifica o interesse pela
investigação já que autoras deste texto estão a vivenciar o Estágio Supervisionado II.
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É um estudo qualitativo com finalidade exploratória e tem cunho bibliográfico.
Os dados foram construídos por meio de entrevistas realizadas com quatro alunas que já
concluíram todas as etapas do estágio supervisionado obrigatório do currículo de
Pedagogia/UERN. Os procedimentos metodológicos deram-se primeiramente a partir de
leituras reflexivas de referenciais teóricos que abordam a temática em discussão, como
Pimenta (2010), Lima; Pimenta (2006), o Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia/PPC
do Campus Central da UERN, dentre outros. Na sequência, apresenta-se reflexões sobre
o estágio na UERN, devido ao entrelace das pesquisadoras com a temática, haja vista
estarem diante de um objeto de estudo que também estão a construir.
ESTÁGIO E FORMAÇÃO DOCENTE
É comum a associação do curso de Pedagogia apenas à prática docente na sala de
aula na escola, seja na Educação Infantil ou nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. É
fato que este pensamento é coerente, pois, o pedagogo atua com abrangência maior nestes
campos, apesar de ter capacidade e formação profissional para atuar em diversos espaços
sociais e, portanto, educativos.
O curso de Pedagogia, assim como outras licenciaturas, também é alvo de críticas
no que diz respeito aos debates acerca da relação entre teoria e prática que envolvem o
ensino-aprendizagem. Este velho dilema é uma de suas mazelas, por ser comum o relato
desta dualidade em discursos de docentes que estão no exercício da profissão. No âmbito
da UERN, é habitual defrontar-se com discursos desta natureza, chegando ao ponto a
ideia de que os componentes curriculares dividem-se em duas categorias, as teóricas e as
práticas. Esta divisão ilusória reforça o quanto uma visão equivocada pode se tornar
cotidiana. Conforme o PPC de Pedagogia, do Campus Central/UERN, os componentes
curriculares acontecem na tríade do ensino, pesquisa e extensão, confirmando a
impossibilidade de dissociação entre o que é teórico e prático (UERN, 2012).
O estágio supervisionado, associado aos aprofundamentos teóricos, resulta em
uma formação qualitativa do professor. Apesar da sua importância, o estágio nem sempre
é valorizado como deve, situação discutida por Lima e Pimenta (2006, p. 7), que afirmam:
Essa contraposição entre teoria e prática não é meramente semântica,
pois se traduz em espaços desiguais de poder na estrutura curricular,
atribuindo-se menor importância à carga horária denominada de
‘prática’. Nos cursos especiais de formação de professores realizados
em convênios entre secretarias de educação e universidades, observase essa desvalorização traduzida em contenção de despesas; aí, as
decisões têm sido reduzir a carga horária destinada ao estágio, ou
transformá-lo em ‘estágio à distância’, atestado burocraticamente,
dando margem a burlas. No campo da pesquisa, essa desvalorização da
prática se traduz em verbas menores a projetos aplicados, como no caso
da educação (grifos das autoras).

De acordo com as autoras, é observável a desvalorização do estágio nos cursos de
formação de professores, porém, este necessita portar a perspectiva de ser visto como um
exercício que dizima a utópica teoria x prática. O estágio, quando pensado como a parte
prática do curso, passa a ter um caráter instrumentalista, aspecto que pode nos leva a
pensar que há uma prática desassociada da teoria, o que é uma visão equivocada do que
este realmente representa.
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Essa compreensão tem sido traduzida, muitas vezes, em posturas
dicotômicas em que teoria e prática são tratadas isoladamente, o que
gera equívocos graves nos processos de formação profissional. A
prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão pode
reforçar a ilusão de que há uma prática sem teoria ou de uma teoria
desvinculada da prática. Tanto é que frequentemente os alunos afirmam
que na minha prática a teoria é outra (LIMA; PIMENTA, 2006, p. 9).

Como as autoras relatam em suas falas, visões errôneas a respeito de prática e
teoria prejudicam o andamento do processo de estágio, já que, a partir dele, o aluno irá
desenvolver uma reflexão-ação da sua prática amparado em todos os ensinamentos
adquiridos no curso, irá refletir sobre as concepções dos teóricos e sobre suas próprias
construções de conhecimento. As observações e apontamentos a respeito das práticas dos
profissionais que irá acompanhar no decurso da estágio nas escolas, formarão juntamente
ao embasamento teórico, suas habilidades, posturas e desenvolturas em sala de aula.
Pode-se afirmar que ao viver o estágio, o aluno graduando de Pedagogia passa a
ter direcionamentos sobre seu campo de atuação e com isso modifica seu olhar a respeito
do curso, bem como, descobrir-se docente ou não, já que, o período de estágio configurase como, definidor da carreira de professor.
DIMENSÕES DO ESTÁGIO: um passeio pelas peculiaridades
A construção como ser humano histórico constitui a ideia de que cada ser pode
apropriar-se de diversas identidades. No que diz respeito a área de educação, é consensual
a incidência de formação de educadores aptos a desenvolverem suas funções profissionais
em diversos ambientes educativos. No entanto, os índices de interesse pela docência só
diminuem a cada ano, de acordo com o questionário do Programa Internacional de
Avaliação de Alunos (PISA), de 2015, o qual constatou que a porcentagem dos que
esperam ser professores é menor do que a média dos países participantes da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), onde nos demais países a
média é de 4,2%, no Brasil é 2,4%. Este fator é preocupante, porém, compreensível, tendo
em vista que, à carreira do magistério não tem sido dado o valor que merece.
Nos espaços uernianos, é notório o investimento em cursos de graduação em pósgraduação com vistas à formação docente, com o intuito de devolver à sociedade, sujeitos
aptos a lutarem por um espaço digno de trabalho e nele desenvolverem suas funções
profissionais. Com este propósito, são ofertados componentes curriculares como os
Estágios Supervisionados, pensado como o ambiente onde os alunos passam a conhecer
e praticar a atividade docente, bem como, reconhecer dificuldades no exercício da
profissão e procurar alternativas para a melhorias dessas, respaldando-se no Art. 61 da
Lei de Diretrizes de Bases da Educação – LBD 9.394/96, quando define que estes
componentes “...constam de atividades de prática pré-profissional, exercidas em situações
reais de trabalho, nos termos da legislação em vigor”. Portanto, os cursos de formação
deverão ofertar essa oportunidade aos seus discentes a fim de que tenham a oportunidade
de se reconhecerem nesse ambiente profissional.
Os Estágios Supervisionados no curso de Pedagogia da demandam três etapas: O
Estágio Supervisionado I, ofertado no 5º período do curso, realiza-se nas instituições de
Educação Infantil. O Estágio Supervisionado II, acontece no 6º período do curso em
escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA.
O Estágio Supervisionado III, no 7º período do curso, pode ser realizado em instituições
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escolares ou outras que possibilitem a gestão dos processos educativos. Todas essas
propostas tem o objetivo de fomentar a vivência dos alunos em experiências nas diversas
áreas de atuação do pedagogo.
É no ambiente de futura atuação que o aluno irá partilhar os aprendizados
adquiridos no âmbito acadêmico com profissionais atuantes na docência. No que diz
respeito a essa troca de vivências, concorda-se “...que essa troca seja necessária, porque
não é o diploma que nos torna professores, mas sim a história vivida e refletida como
profissionais, a cada dia, a cada aula, a cada confronto com novos desafios”. (PASSINI,
2007, p. 12). Claro que o diploma habilita o sujeito como profissional, mas, são essas
ações cotidianas promovidas pelo estágio supervisionado que constroem e fazem com que
o aluno reflita suas ações, conhecendo-as, avaliando-as, ressignificando-as e,
consequentemente, delineando a sua futura identidade.
De modo pontual, concebe-se que o estágio não é só uma disciplina prática para
um determinado fim acadêmico, e sim, um componente curricular que possibilita a
articulação de todos os outros componentes vistos em toda a graduação. O “...estágio é
um componente do currículo que não se configura como disciplina, mas como uma
atividade” (PIMENTA, 2010, p. 121), ou seja, o mesmo não resume-se ao âmbito da
prática, mas a junção deste com a teoria frente ao exercício da profissão docente.
Assim, pode-se considerar que é por intermédio do estágio que o aluno da
graduação passará a tecer essas experiências e (re)conhecer-se como professor,
prerrogativas que constituem-se como uma atividade de suma importância para a
construção identitária docente.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ouvindo alunas: tecendo experiências
Como já mencionado anteriormente os estágios supervisionados são atividades
relevantes para os cursos de licenciaturas, pois, neles muitos graduandos têm seu primeiro
contato com a ação docente.
Considerando a importância de tessitura de aprendizados sobre a relação estágio
e alunos do curso de Pedagogia/UERN, foi realizada uma entrevista com quatro alunas
do 8º período da instituição referida, buscando saber quais eram as expectativas com
relação ao estágio, antes do primeiro contato com a sala de aula e, posteriormente, se
consideravam que os componentes curriculares do curso de Pedagogia atendem as
necessidades formativas para as vivências no campo de estágio.
Diante do primeiro questionamento, obteve-se as seguintes respostas:
ALUNA
1

ALUNA
2

Em relação às expectativas acerca do estágio Supervisionado I, pois é um processo que faz
parte da nossa formação acadêmica, e é a oportunidade de estar colocando em prática tudo
aquilo que viemos vivenciando durante os períodos anteriores, vislumbra ao graduando a
possibilidade de estabelecer um contato direto com seu futuro ambiente de trabalho, bem
como desenvolver metodologias que virão a ser aplicadas em sala.
Com relação as minhas expectativas para o estágio supervisionado I, eram maravilhosas
porque as disciplinas Concepções e Práticas e Alfabetização e Letramento proporcionam
muito com que você adentre ao que de fato é o estágio Supervisionado I. Está inserida na
Educação Infantil é algo essencial na nossa formação porque ela proporciona desde a
contação de història a momentos de brincadeira, tudo que envolve o universo das crianças,
então minhas expectativas foram as melhores primordialmente devido a essas disciplinas e
também associada ao PIBID, porque eu já fazia parte, e foi meio que retomar tudo que eu
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ALUNA
3

ALUNA
4

estava vivendo lá só que em um universo diferente, mais encantador, porque o que a gente
vê na Educação Infantil é isso, o amor pelos pequenos.
Quando iniciei o Estágio I tinha muitas expectativas, além de temores. Eu dizia pra mim
mesma que aquele momento seria importante para que pudesse saber se iria ser uma boa
docente. Sem contar que poderia aplicar tudo o que havia aprendido no transcorrer do
percurso do curso.
Força esta que chamo de desejo. Desejo de contribuir com as vidas que se entrelaçam na
minha caminhada docente, desse modo sigo também acompanhada de um respeito profundo
pela sala de aula e pelas vidas que habitam neste espaço. Então as minhas expectativas
partiram do princípio do encontro e do diálogo, assim sendo metade de mim foi a campo
substanciada pelos teóricos, e a outra metade deixei livre para que as crianças pudessem
me ensinar, baseada na ação-reflexão-ação eu iria desenvolver e partilhar saberes, ora
tecidos na academia, ora pelas crianças, que resultou então num enlace em que me permitiu
a produção de sentidos.

Pode-se notar na colocação da ALUNA 1, o reconhecimento das atividades de
estágio como sendo parte do processo de formação e a oportunidade de colocar em prática
o que vem sendo estudado em períodos anteriores, ou seja, para que a teoria venha a ter
significado na formação deve não somente apontar o caminho mas, fazer-se parte
integrante no processo de construção do eu docente, conforme asseguram Lima; Pimenta
(2006). É importante pontuar que a expectativa em manter contato direto com o futuro
campo de atuação profissional, assenta o estágio como relevante para o aprendizado do
fazer docente.
Já o relato da ALUNA 2 deixa claro que o encantamento pela prática docente fora
despertada por dois componentes presentes no currículo do curso de Pedagogia da UERN,
que antecedem o contato com a sala de aula na condição de estagiária, assim como, a
vivência no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência/PIBID. O
posicionamento da aluna reforça que o curso de Pedagogia tem cumprido seu papel de
mediador da formação integral de seus alunos quando fomenta possibilidades formativas
em diversas dimensões.
O relato da ALUNA 3 mostra, a expectativa de praticar os saberes que construiu
nos componentes curriculares no decurso do estágio, situação que indicaria se frente a
esta realidade poderia ou não reconhecer-se como docente.
O discurso da ALUNA 4 desvela interesse pela profissão docente quando acentua
que mesmo estando na condição de aprendiz de professor sente-se responsável por
contribuir com a formação de todos os que participam de sua trajetória enquanto
graduanda, declarando que os estudos teóricos realizados no decorrer de sua formação,
juntamente ao contato com os saberes de seus alunos no período do estágio, foram cruciais
para o aprendizado de uma docência amparado na ação-reflexão-ação, tríade que fortalece
o ideal de que o professor é pesquisador da própria prática.
De modo consensual, observou-se que as investigadas criaram expectativas acerca
da efetivação dos estágios, porém, estas configuraram-se em promissoras já que a
ansiedade e o medo foram extintos frente aos anseios de contribuírem com a formação de
si e do outro, com o apoio dos componentes ofertados no curso, como também com a
participação em programas formativos como o PIBID.
Em seguida, indagamos se os componentes curriculares do curso de Pedagogia
atendem as necessidades formativas para as vivências no campo de estágio. As respostas
deixam em evidência a importância da associação entre teoria e prática, conforme exposto
no quadro abaixo:
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ALUNA
1
ALUNA
2

ALUNA
3

ALUNA
4

Os componentes oportunizam uma bagagem e preparo para adentrar em sala, a associação
entre a teoria e a prática nos ajuda a trilhar as metodologias que deverão ser desenvolvidas
em sala.
Quanto a isso, assim, tudo é muito direcionado ao estágio, mas eu acredito que tanto as
PPPs como os Estudos Introdutórios devem realmente levar essa prática mais ainda, para
que sempre direcionem as disciplinas tanto na teoria como na prática, porque por mais que
a teoria nos direcione, sempre tem algo que é diferente do que a gente vê lá nos textos para
o que a gente vê realmente como funciona na sala de aula, então eu acredito que o curso
de Pedagogia da UERN é muito bom, muito rico tanto nos componentes teóricos como
também nas práticas, mas, acredito ainda que tem sempre o que melhorar e que o aluno
deve estar sempre associando ambos para a sua formação docente.
Acredito que todos os componentes são muito importantes, mas não cumprem em sua
totalidade as necessidades do campo do estágio. Às vezes, este é uma travessia íngreme
que requer na prática ações que na teoria não nos são explicadas. É preciso então que nós
graduandos tenhamos autonomia para buscar mais conhecimento, pois os componentes
apenas dão um direcionamento do que devemos saber.
Sempre há o que se melhorar, pois, educação é movimento e, assim sendo, o currículo e
sobretudo os componentes curriculares devem acompanhar esse estado de mudanças, penso
que algumas disciplinas como: Psicologia da Educação deveria ser ministrada com muito
mais profundidade, e disciplinas como Literatura e Infância, Corpo, Movimento e
Ludicidade deveriam ser ministradas antes do 1º estágio, pois, são matérias que contribuem
para a compreensão das infâncias, de seus corpos, da psique, do psicológico, do imaginário.
Porque estes são elementos essenciais para entendermos as crianças num sentido geral.
Penso também que poderíamos nos aproximarmos mais das crianças antes do estágio,
propondo aulas mais dinâmicas, com experiências mais concretas e com as crianças. Não
só ficar no debate sobre as crianças mais caminhar com as crianças.

A ALUNA 1 considera que a associação entre a teoria e a prática oportuniza aos
alunos graduandos traçarem seus perfis metodológicos para o exercício da docência,
deixando evidente que os componentes ofertados no curso de Pedagogia/UERN mantêm
esta interdependência. Disso, concebe-se que, sob a ótica da investigada, um momento
inexiste sem o outro, ressaltando a importância do sujeito em formação reconhecer-se
como holístico, ou seja, aquele que pensa e faz e pensa sobre o que faz (MORIN, 2010).
O relato da ALUNA 2 mostra satisfação pelo que é ofertado, destaca que há
sempre o que melhorar e que é papel do aluno estar sempre buscando tais melhorias. É
possível perceber que no seu discurso ainda reside uma certa dissociação entre o local da
teoria e o da prática quando aponta possíveis divergências dos estudos teóricos com os
acontecimentos no campo de estágio. Isso remete à compreensão que, mesmo em tempos
contemporâneos, este debate ainda carece ser analisado. Reforça a pertinência de
rompimento com o comodismo de aprender somente o que é posto sob o seu alcance na
universidade e buscar, a partir do já vivido, outras formas de crescimento, aspecto
também declarado pela ALUNA 3, que acentua a importância de o graduando assumir a
própria autonomia para que, no futuro, possa autorizar-se enquanto professor.
A reflexão da ALUNA 3 enovela a ideia de que formar não é submeter ao mero
treino, mas, a de testemunhar passo-a-passo a emergência de saberes necessários à
docência, respeitando a autonomia do aprendiz como um caminho para saber mais
(FREIRE, 2010). Diante de um mundo em constantes mudanças, a educação não pode
estagnar em um só lugar, mas, manter-se em constante movimento em busca de
transformações e avanços, não para que a Educação acompanhe as mudanças da
sociedade, mas, para que através da base que é a educação, a sociedade alcance o
progresso.
O posicionamento da ALUNA 4 mantém uma relação estreita com os
depoimentos anteriores, pois reafirma a impossibilidade de uma formação pronta e
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acabada nos muros da universidade e a responsabilidade que cada ser detém de
(auto)formar-se, prerrogativa inevitável quando compreende-se a autoformação como
categoria intrínseca a arte de ensinar/aprender.
As falas das alunas suscitam satisfação diante da formação em Pedagogia no
âmbito da UERN, porém, mesmo diante desse cenário promissor, a ALUNA 4 critica o
espaço em que alguns componentes são ofertados no curso. Isso corrobora a ideia de que
o aluno é sujeito apto a refletir sobre o que vivencia, discussão que não cabe aqui, mas,
desperta o interesse por pesquisas futuras.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nada tem fim. Esse foi o pressuposto revelado num trabalho de pesquisa que
vislumbrou atender ao objetivo do componente curricular Seminário Temático II que
vislumbrou a escritura de conhecimentos que compõem o repertório cultural do
graduando de Pedagogia/UERN. Afirma-se isso respaldado nos achados feitos no decurso
deste trabalho que, no caminho de sua tessitura, apresentou outras possibilidades de
investigação futuras, assegurando, assim, que escrever é necessário.
O intuito de discutir sobre os aprendizados dos alunos que já experienciaram os
Estágios Supervisionados revelou-se campo profícuo para a realização de um estágio
pensado como momento de pesquisa. O que aqui foi exposto, mostra a importância destes
estágios para a formação do pedagogo, pois, foi a partir deles que os sujeitos da
investigação teceram um perfil docente.
No que diz respeito ao curso de Pedagogia da UERN, evidenciou-se, por
intermédio dos depoimentos, que estes têm mantido o foco na projeção de uma formação
para a docência distanciada da ideia de separação entre o que é teórico e o que é prático.
O ideal é que perceba-se a unidade destes, afinal, é impossível contemplar fragmentações
em processos de ensinagem onde os seus atores são o retrato vivo da complexidade de
ser.
Considera-se, ainda, que o graduando em Pedagogia da UERN tem a possibilidade
de aprender a ensinar de modo contextualizado, bem como, estabelecer pontes entre os
aprendizados da formação e as relações criadas com os alunos durante o estágio,
desafiando-os a serem críticos e reflexivos.
Avalia-se como imprescindível pensar sobre a importância dos estágios para a
formação de alunos do curso de Pedagogia, haja vista que estagiar é algo que faz-se
rotineiramente na vida. Isso corrobora na qualidade da formação pessoal e profissional e
reduz lacunas encontradas no sistema educacional.
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO: o sentido da ação educativa em espaços não
escolar
Liz Araújo94
Regina Lúcia Alves Costa95

RESUMO
O campo do Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia tem possibilitado
experiências significativas em espaços educativos não escolares. No Instituto de
Educação Superior Presidente Kennedy – Ifesp/RN esta prática vem proporcionando uma
interação do social, educativo e inclusivo. Considerando que a escola no contexto atual
precisa compreender a diversidade de sujeitos para atender as demandas daqueles que não
tiveram acesso aos espaços escolares, o presente trabalho objetiva destacar experiências
realizadas durante o Estágio Supervisionado em Espaços não Escolares, numa turma de
Pedagogia – Licenciatura Plena no Ifesp/RN. Neste sentido, a preparação para a prática
de ensino teve como ação representativa o acúmulo de saberes individuais e perpassou
para além dos espaços convencionais de ensino. Na perspectiva de inclusão, os espaços
foram ampliados para oportunizar uma aprendizagem mais sociável dinâmica e
prazerosa, esta estratégia rompeu barreiras institucionais pois saiu do modelo
convencional, consolidado num espaço físico organizado de acordo com o sistema de
ensino e foi até o seu público, praças, asilos entre outros. Assim, as professoras
formadoras incluiu na proposta de estágio as experiências de leituras em espaços não
escolares. A metodologia utilizada envolveu a observação participativa com atividades
de criação de espaços didáticos para leitura em ambientes como: lanchonetes, abrigos de
idosos, casa de apoio a dependentes químicos e a elaboração do relatório final relatos dos
leitores envolvidos. Para fundamentar o trabalho, os estudantes foram orientados as
leituras dos seguintes teóricos: Bizzo (2018) Freire (2011); Piconez (2018); Pimenta
(2018); Vasconcelos (2012) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Graduação em Pedagogia, Licenciatura (2006; 2015). Os resultados observados foram
significativos. Na etapa de observação os estudantes apresentaram diagnósticos com
dados que contribuíram para reflexões sobre o campo de atuação do pedagogo. Estas
atividades nortearam todas as ações de intervenções propostas no trabalho de
implementação de uma atividade direcionada a leitura.
Palavras-chave: Aprendizagem. Espaço não Escolar. Inclusão. Leitura.

INTRODUÇÃO
A Resolução nº 02 de 1º de julho de 2015, que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de licenciatura e Pedagogia, define no Capítulo V - quando
trata da organização curricular, o estágio supervisionado como componente obrigatório
com carga horária de 400 horas distribuídas em atividades educativas, que contemplam a
94
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atuação na educação básica e outros campos específicos de acordo com o projeto de curso
de cada instituição.
No Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy - IFESP/RN as atividades
do estágio supervisionado estão distribuídas em etapas e organizadas em formato de
disciplinas que iniciam no 5º período com a imersão do estudante na educação infantil.
As etapas seguintes, seguem nos períodos subsequentes, sendo a etapa final direcionada
ao estágio em espaços de educação não formal.
Previsto no plano de curso de pedagogia da Instituição e conforme preconiza a
Resolução acima citada, quanto a formação do pedagogo como uma ação indissociável
na educação básica, incluindo a gestão educacional, os processos educativos escolares e
não escolares como áreas de conhecimentos pedagógicos, na etapa do estágio que envolve
os espaços de educação não formal, os estudantes são incentivados a exercitarem ações
em diferentes áreas como: lanchonetes, abrigos de idosos, casa de apoio a dependentes
químicos, unidades hospitalares pois entende-se que onde existe uma prática educativa,
há um campo fértil para a atuação do pedagogo que tem na especificidade de seu trabalho
a organização do conhecimento pedagógico. Compreendendo a “prática educativa como
a concretização de processos educacionais” (FRANCO, 2012).
Neste sentido, os debates constantes sobre a organização de espaços para a
aprendizagem têm impulsionado muitas pesquisas nos cursos de licenciatura e como
prática reflexiva, o campo dos estágios supervisionados obrigatórios, vem promovendo
um diálogo permanente entre teoria-prática no contexto da formação docente.
Em depoimentos coletados no interior da escola, durante os estágios de docência
e gestão escolar, registra-se no relatório dos estagiários recortes de falas de professores
experientes sobre o distanciamento entre os conhecimentos adquiridos ao longo da
formação e os saberes construídos no exercício da profissão docente, muitas vezes esse
distanciamento é materializado na resistência dos professores em reconhecer as
contribuições que os estagiários, em processo de formação, também podem organizar
ações de melhoria e inovação nas práticas pedagógicas existentes.
Para FRANCO, (2012, p. 157 - 162):
Algumas práticas pedagógicas são históricas e estão vinculadas a uma
história profissional, que implicam relações de identidade, de poder, de
autonomia. [...] Uma nova prática pedagógica, não suficientemente
discutida com o coletivo, impõe uma mudança no modo de cada
professor lidar com sua tarefa [...] as práticas pedagógicas funcionam
como espaço de diálogo: ressonância e reverberação das mediações
entre sociedade e sala de aula.

Neste sentido, o estágio supervisionado obrigatório deve [...] estabelecer um canal
de comunicação direta com o professor, de modo que possibilite a repercussão dos
resultados do estágio e da pesquisa na realidade da sala de aula (BIZZO, 2018, p. 70),
pois embora os olhares reflitam sobre práticas pedagógicas presentes no cotidiano da
escola, pouco se constata impactos desses olhares no trabalho realizado pelos professores
que recebem e acompanham os estagiários.
Embora o estágio supervisionado se materialize como uma atividade obrigatória,
nos cursos de licenciatura, mas ainda não se constitui como objeto para a mudança das
práticas pedagógicas na escola, mesmo tendo a atividade do estágio como uma condição
de aproximação de teoria e prática.
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Para FAZENDA, (2018) as inquietações que envolvem o trabalho como
professora de estágios se ampliam diante da necessidade de observá-las, descrevê-las e
analisá-las, principalmente nos trabalhos acadêmicos, resultados de pesquisas de teses e
monografias.
Assim, como professoras formadoras responsáveis pela disciplina de estágio, este
trabalho busca refletir sobre a prática educativa presente em espaços não escolares como
uma estratégia de aproximação da prática pedagógica que se exerce em espaços escolares
para a concretização de processos educacionais (FRANCO, 2008).
O ESTÁGIO EM AMBIENTE NÃO ESCOLAR: prática educativa para a inclusão
de saberes da educação escolar
A relação próxima entre teoria-prática nos cursos de pedagogia envolve diferentes
atividades do cotidiano acadêmico e o Estágio Supervisionado, enquanto disciplina
obrigatória no curso de Pedagogia apresenta-se numa perspectiva transdisciplinar pois ao
prevê a imersão do estudante/estagiário nos espaços de atuação do pedagogo. O diálogo
reflexivo, oportunizados durante o estágio, estabelece interações entre as teorias que
fundamentam a prática pedagógica com os saberes construídos ao longo das experiências
dos profissionais que “exercem atividades de docência e demais atividades pedagógicas”
nos diferentes contextos educativos [...] Deverá ser garantida, ao longo do processo,
efetiva e concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos
para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência
(BRASIL, 2006).
Neste sentido, a Resolução CNE/CP nº 2 ampliou a carga horária do estágio
supervisionado para 400 (quatrocentas) horas, na área de formação e atuação na educação
básica, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto
de curso da instituição (BRASIL, 2015).
Para atender o que estabelece a Resolução, no IFESP, o projeto do curso de
pedagogia foi atualizado e carga dedicada ao estágio (400 horas) está distribuída em 4
(quatro) etapas: Estágio Supervisionado I - Educação Infantil; Estágio Supervisionado II
- Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Estágio Supervisionado III - Gestão Escolar;
Estágio Supervisionado IV - Espaço não escolar.
Na Instituição IFESP, o estágio é visto como um elemento prover o
desenvolvimento de habilidades técnicas fundamentais para formação do pedagogo e tem
na prática reflexiva, caminhos que consolidam a fusão teoria-prática. Assim, os
conhecimentos teóricos-práticos adquiridos ao longo do curso, são experienciados nos
espaços específicos conforme ementa de cada etapa do estágio.
Portanto, no Estágio Supervisionado IV - Espaço não escolar, os
estudantes/estagiários são estimulados a desenvolverem atividades em diferentes espaços
não escolares como: ONG’s, Movimentos Sociais, Hospitais, Abrigos de Idosos,
Empresas, Sistema Prisional e participa do Planejamento e execução de ações/atividades
práticas pedagógicas supervisionadas nos diferentes contextos.
Esses espaços são considerados como uma dimensão importante na formação do
pedagogo, pois como afirma VASCONCELOS, (2012, p.17):
O Estágio em Contextos Não Escolares também vai desenvolver uma
dimensão importante na formação do licenciado em Pedagogia que é a
atitude investigativa e crítica, levando à reflexão sobre as ações
pedagógicas mais eficazes e adequadas a cada realidade, pois [...] trará
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diversas contribuições para a sua formação, propiciando a sua inserção
na realidade de diferentes instituições e a possibilidade de
desenvolvimento de um conhecimento mais aprofundado sobre as
práticas do pedagogo em contextos distintos da escola.

Buscar compreender os acontecimentos educativos nesses espaços constitui-se
como um caminho para identificar as práticas educativas ali presente e quais as
contribuições são potencializadas a partir do olhar pedagógico intencional, fora do espaço
escolar. Portanto, nesta etapa de estágio as práticas educativas devem favorecer reflexões
sobre sobre as práticas educativas desenvolvidas por pedagogos, ressaltando a
importância desses profissionais no processo educativo.
Nesta perspectiva, é fundamental que as atividades planejadas para estágio
supervisionado IV - Espaço não escolar, permita ao estudante/estagiário investigar as
práticas educativas para identificar o contexto histórico, econômico e social dessas
instituições e finalidades que ocorrem as práticas educativas, pois Segundo LIBÂNEO,
(2010, p.14):
Todo educador sabe, hoje, que as práticas educativas ocorrem em
muitos lugares, em muitas instâncias formais, não formais, informais.
Elas acontecem nas famílias, nos locais de trabalho, na cidade, na rua,
nos meios de comunicação e, também nas escolas. Não é possível
afirmar que o trabalho pedagógico se reduz ao trabalho docente nas
escolas.

Para o autor, o curso de Pedagogia deve formar o pedagogo para atuar em
diferentes espaços educativos visto que as práticas educativas são reconhecidas além dos
muros que cercam a escola, ou seja, instituições formais de educação.
Esse é o olhar reflexivo que buscamos incorporar junto aos estudantes do curso
de Pedagogia quando apresentamos a proposta do estágio em espaços não escolares.
Organizamos inicialmente o estudo da Resolução CNE/CP nº1 de maio de 2006,
dialogando sobre o campo de atuação do pedagogo. Em seguida foi exibido o vídeo: A
função social da escola cujo objetivo era estabelecer comparações sobre as situações de
aprendizagens apresentadas nos depoimentos dos entrevistados.
Os depoimentos dos estudantes do curso de Pedagogia nos instigou a sugerir
alguns espaços para o estágio, porém foi necessário reestruturar o planejamento inicial
visto que muitos dos depoimentos apresentavam conflitos sobre as atividades que
poderiam ser realizadas pelos pedagogos nos espaços não escolares.
Assim, os estudantes foram orientados inicialmente a realizarem leituras que
fundamentassem a especificidade do conhecimento pedagógico, bem como, a formação
necessária para o pedagogo na contemporaneidade. Para dinamizar as interações os temas
que envolvia a problemática - estágio supervisionado IV - Espaços não escolares, foram
distribuídos em pequenos grupos e na aula seguinte, foi organizado uma roda de conversa
para que todos participassem. Essa estratégia permitiu a consolidação de conhecimentos
e muitos já apresentaram expectativas de intervenções pedagógicas em espaços que já
haviam visitado em outras situações. A continuidade das atividades seguiram as
orientações práticas como: orientação para a escolha do campo de estágio; elaboração de
um roteiro para a observação na fase de inserção para identificação do caráter pedagógico
do espaço de atuação; preparação para registro no diário de bordo; elaboração da proposta
de intervenção e organização do relatório do estágio.
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A EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DO ESTÁGIO NÃO ESCOLAR: relatos da
imersão em diferentes contextos educativos
O curso de pedagogia enfatiza o estágio, como componente curricular obrigatório
e preconiza as atividades em diferentes campos educativos como necessárias à
consolidação da teoria e prática.
A Resolução CNE/CP nº1 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, ao longo do texto contextualiza o sentido
de educação como processos formativos e reforça como campo de atuação do pedagogo,
as atividades exercidas na docência (ensino infantil e ensino fundamental, anos iniciais),
na gestão escolar, bem como, demais atividades pedagógicas definida no Art. 4:
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e
avaliação de projetos e experiência educativas não-escolares;
III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do
campo educacional, em contextos escolares e não escolares;
IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento
humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo;
XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando,
acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em
ambientes escolares e não-escolares;
XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre
outros: sobre alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes
desenvolvem suas experiências não-escolares; sobre processos de
ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos; sobre
propostas curriculares; e sobre organização do trabalho educativo e
práticas pedagógicas; (BRASIL, 2006).

Assim, compreendendo o universo que delimita as práticas educativas do
pedagogo, a escolha das experiências vivenciadas no Estágio Supervisionado IV, no
IFESP, numa turma noturna do 8º período de pedagogia em 2017, deu-se pela forma
significativa das atividades realizadas pelos estudantes/estagiários e os impactos
observados logo no início das experiências. Embora reconheçamos, o diferencial desta
turma nas demais etapas de estágios que acompanhamos.
As experiências que seguem
O Estágio Supervisionado IV - Não Escolar: A Gelateca
Localizada num canteiro próximo a uma parada de ônibus de grande circulação
de pessoas, a proposta inicial do responsável pela ideia era disponibilizar livros para que
os usuários que ali circulavam. Enquanto aguardavam o transporte ou lanchavam no
trailer, acessavam os livros. A escolha desse espaço foi direcionada pela ausência de um
pedagogo na organização do espaço e por perceber o potencial para o incentivo a leitura
idealizado pelo comerciante, dono do trailer Penha Lanches. Como funcionava antes da
atividade interventiva da estudante/estagiária: os livros disponibilizados na geladeira se
amontoavam forma desorganizada;
sem identificação do projeto; não havia
esclarecimento nem tão pouco normas de funcionamento para os frequentadores; muitos
usuários levavam os livros, sem o menor controle, muitos eram abandonados no chão, ou
nunca devolvidos; falta de pintura e limpeza para a melhor conservação.
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A proposta de intervenção envolveu a personalização das geladeiras, pinturas
criativas para de divulgação do material disponibilizado. O quadro 1 - registra as
principais atividade realizadas.
Quadro 1 - Cronograma das atividades interventiva
DATA

ATIVIDADE

RECURSOS

RESPONSÁVEIS

05/06/17

Impressora;
EVA;
Elaboração de frases educativas/explicativas sobre o
computador;
Estagiária 1
projeto para os frequentadores. E fixação nas geladeiras.
adesivos;fita adesiva.

07e 08/06/17 Organização dos livros nas geladeiras.

-

Estagiária 1

09/06/17

Elaboração do baner para identificação do projeto.

Impressão gráfica do
Estagiária 1
baner;

10/06/17

Pinturas na geladeiras.

Tintas; pincéis

Estagiária 1 Estagiário
2 - colaborador

Fonte: estudante/estagiária 1, 2017.

Na etapa que envolveu a pintura da geladeira, a estudante/estagiária convidou um
colega da turma do curso de Pedagogia, para realizar as pinturas, visando tornar o
ambiente alegre e atrativo. O talento do colega despertou a curiosidade de outras pessoas
em conhecer o espaço. As imagens que seguem mostram o trabalho realizado durante a
execução do “Projeto Gelateca”.
Imagem 1- Início da Intervenção

Imagem 2- Personalização das geladeiras

Fonte: Acervo da Estudante/estagiária 1, 2017 Fonte: Acervo da Estudante/estagiária 1, 2017

Durante a socialização em sala de aula, a estudante/estagiária relatou quanto
envolvente foi a etapa de organização do espaço da Gelateca, logo no início, muitos
frequentadores colaboraram e demonstravam interesse em acompanhar todo o processo
de caracterização do espaço de leitura. Na imagem 1, é possível visualizar alguns
frequentadores participando da ação. A imagem 2, inicia-se a personalização das
geladeira. Nesta fase a colaboração do estudante/estagiário 2 foi fundamental,
principalmente pela habilidade técnica de pintura e desenho.
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Imagem 3: Resultado da Intervenção

Fonte: Acervo da Estudante/estagiária 1, 2017

O resultado dessa intervenção foi para o comerciante idealizador a materialização
de um sonho – oportunizar um espaço de leitura para as pessoas que circulam no entorno
do trailer, com um ambiente criativo e agradável estruturado por um profissional que
compreende a intencionalidade da Gelateca.
O Estágio Supervisionado IV - Não Escolar: Casa do Menor Trabalhador
O estágio foi realizado na Casa do Menor Trabalhador, situada no bairro do
Alecrim em Natal/RN. A Casa do Menor Trabalhador é uma instituição filantrópica, de
assistência social e sem fins lucrativos. De acordo com seu Estatuto, a Instituição atua
buscando evitar que os adolescentes e jovens permaneçam ociosos nas ruas ou ocupando
atividade lucrativa não formal.
Para tanto, a organização promove encontros sistemáticos previstos no ensino
fundamental, na educação profissionalizante e em atividades culturais. A Casa do Menor
Trabalhador visa utilizar, de modo especial, políticas emancipatórias para adolescentes e
jovens de baixa renda e baixa escolaridade.
Nas atividades a Casa do Menor Trabalhador é responsável pelo desenvolvimento
de ações socioeducativas de formação continuada, pela promoção de ações formativas de
qualificação social e profissional para adolescentes, jovens e suas famílias e pela elevação
do nível de escolaridade dos adolescentes e jovens por meio da articulação com parcerias.
A instituição atende a 600 jovens na qualificação profissional. Anualmente, 90% dos
jovens atendidos são encaminhados para o mercado de trabalho formal.
Neste sentido, a proposta da estudante/estagiária à inclusão digital para dos
jovens. A proposta de intervenção apresentada, “Inclusão Digital na Instituição” para que
os aprendizes do curso possam ter uma visão melhor e mais significativa da importância
da Inclusão Digital na Instituição no processo de ensino aprendizagem na qualificação do
curso profissionalizante. Para desenvolver este trabalho, utilizei como instrumento para
coleta de dados um questionário para os cursistas das seis salas de aula e a professores de
diferentes disciplinas da mesma Instituição e do professor da área de informática, com a
finalidade de conhecer a real situação em que a Instituição está inserida ao se deparar com
propostas de utilização de recurso tecnológico na Inserção digital, sua infraestrutura e
acessibilidade, valorizando a pesquisa com a enriquecida contribuição da opinião de
professores da área de interesse. Foi realizada, também, a aplicação de um software
matemático para complementar a pesquisa desenvolvendo, assim, uma visão amadurecida
do tema escolhido. Sobretudo no tocante à inclusão e à formação da cidadania.
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Quadro 2 - Cronograma das atividades realizadas no Projeto de Intervenção
Data

Atividade

Recursos

07/06/2017

Aplicação do software
régua e compasso: Análise
de 05 softwares, e suas
respectivas
fichas
de
orientação de uso e
ferramentas relacionadas à
geometria dinâmica7.

Computador, Internet, Os softwares: Excel,
Calculadora, Graphmat, Régua e Compasso e
Mgraph. Computador, Figuras geométricas
planas e geometria analítica.

08/06/2017

Problemas Clássicos da
Geometria: Construir com
a régua e compasso um
ângulo igual a terça parte
do ângulo, por um ângulo
qualquer.

Computador, Internet, Quadratura do
Círculo, Duplicação do Cubo, Trissecção do
Ângulo

12/06/2017

Avaliação: O uso do
software, e a Inclusão
Digital na Instituição.

Questionário, Papel ofício, e caneta.

Fonte: estudante/estagiária 3, 2017.

RESULTADOS OBSERVADOS
Os resultados registrados são recortes dos relatórios das referidas experiências. A
estudante/estagiária 1 considerou a intervenção como uma oportunidade de reforçar a
identidade e o reconhecimento do trabalho realizado pelo pedagogo. “Ao me voluntariar
na atividade de reestruturação e organização do espaço de leitura, idealizado pelo
comerciante, percebi quanto significativo é pensar, planejar e executar ações em espaços
não escolares. A estrutura, as expectativas e interesses, embora de forma espontânea
durante todo o processo, evidencia-se uma prática educativa intencional. Os Impactos
observados após a intervenção se destacam a partir do conhecimento do projeto por
parte dos frequentadores; melhoria no acesso aos livros procurados; melhoria na
comunicação entre os frequentadores e o comerciante idealizador; esclarecimento de
normas do projeto; melhor apresentação visual do projeto e divulgação em redes sociais
(Facebook), telejornais locais e jornal impresso.
Para a estudante/estagiária 3, cujo campo escolhido para o estágio IV – espaço
não escolar: O estágio na instituição não escolar é de suma importância para o aluno de
Graduação em Pedagogia, pois possibilita colocar em prática tudo que foi aprendido durante as
aulas. Vivenciar o dia a dia de um curso profissionalizante em uma instituição não escolar foi
ter oportunidade de transformar a teoria em prática. A Casa do Menor Trabalhador é uma
excelente unidade de informação, com estrutura e localização privilegiada, além de contar com
excelentes profissionais todos dispostos a ajudar, explicar, ensinar e principalmente corrigir
sempre que necessário.
Através do estágio ficou evidente que o profissional de informação deve estar sempre se
capacitando para poder seguir o ritmo dos estudos especificados. Além disso, é necessário
também possuir conhecimentos em todas as áreas da pedagogia, sendo assim se consegue o
desejado. A aprendizagem é um conhecimento eficaz que demanda uma forma de transformar a
sociedade e o computador acelera o processo.
Os adolescentes e jovens vêem, na tela do computador, a oportunidade de conseguir um
futuro melhor. Incrementam a pesquisa, ampliam suas perspectivas, criam esperanças de bom
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emprego. Do ponto de vista escolar, a análise do mapa mostra que os jovens que contam com
computador em casa têm desempenho superior.
Como estagiária a lição deste trabalho foi compensativa, pois ele conseguiu identificarme que o sucesso de uma empresa depende muito da satisfação dos seus profissionais.
Permaneceu a lição de melhoria constante que se fala no mercado globalizado e que se deve
aplicar no cotidiano da vida. Enfim, a realização do estágio IV na instituição não escolar se
tornou um momento crucial para a minha formação profissional de educação, pois como
acadêmico de hipótese alguma, poderei ocupar um espaço educacional, sem conhecer de perto a
realidade escolar, e os problemas que os cerca no contexto atual” (ESTUDANTE/ESTAGIÁRIA
3, 2017).
Portanto, há uma necessidade crescente de um novo redesenho para o atendimento

escolar, pois o que temos não dá conta das especificidades desse público nem tão pouco
reconhece esses espaços como meio para o exercício de práticas educativas formais.
[...] a prática educativa tem de ser, em si, um testemunho rigoroso de
decência e de pureza. Uma crítica permanente aos desvios fáceis com
que somos tentados, às vezes ou quase sempre, a deixar as dificuldades
que os caminhos verdadeiros podem nos colocar (FREIRE, 2011 p.18)
Os depoimentos das estudantes/estagiárias dão sentido a essas práticas e apontam para a
efetivação de políticas educacionais que reconheçam outros espaços educativos, pois é preciso
ver que a realidade idealizada de uma escola está virando cada vez mais um dado aí,

desconectado do concreto (FREIRE, 2011 p. 15).
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O FAZER PEDAGÓGICO E O ESTÁGIO DOCENTE SUPERVISIONADO: um
ato reflexivo acerca de como ensinar e aprender
Ana Paula Vieira Vilaça96
Caio Patrício de Souza Sena97
Oberto Grangeiro da Silva98

RESUMO
O Estágio Docente Supervisionado tem o objetivo de consolidar e articular os
conhecimentos desenvolvidos durante o curso por meio das atividades formativas de
natureza teórica/prática, proporcionando experiências profissionais aos futuros docentes,
que estes levarão para toda a vida. É nesse momento que o estudante põe efetivamente
em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Portanto, constitui como
parte essencial para a formação docente, através do desenvolvimento de habilidades
fundamentais ao fazer pedagógico, como: organização dos conteúdos, equilíbrio
emocional, rapidez numa tomada de decisão e a capacidade de escolha. Essas atitudes o
fazem refletir a prática docente, contribuindo para uma melhor mediação dos conteúdos
e uma aprendizagem significativa, tanto para o estagiário quanto para os alunos
envolvidos, além de melhorias do ensino e aprendizagem nas escolas participantes. Esse
ato reflexivo permite aos futuros professores avançar em um processo de transformação
acerca de como ensinar e aprender, bem como, sobre seus conhecimentos e seus fazeres
pedagógicos. É nessa ótica que esse trabalho propõe apresentar uma proposta de
intervenção pedagógica, a ser desenvolvida na etapa de Imersão Escolar e Regência de
Classe do Programa Residência Pedagógica – PRP (Edital CAPES Nº06/2018) em
consonância com o Estágio Docente Supervisionado III do curso de Licenciatura em
Química do IFRN – Campus Pau dos Ferros. A partir dos levantamentos realizados
durante a etapa de Observação do PRP foi constato que o Ensino de Química ainda se
encontra pautado na absorção e recepção, onde os alunos são tratados como agentes
passivos na aprendizagem, passando, assim, a enxergar os conteúdos científicos como
sendo algo sem significado e correspondência com o contexto em que estão inseridos.
Diante dessa discussão surgem as novas metodologias empregadas no ensino, a fim de
solucionar grande parte desses problemas e garantir uma aprendizagem mais
significativa. A estratégia metodológica descrita neste trabalho pauta-se na CiênciaTecnologia-Sociedade (CTS) como forma urgente de se pensar em estratégias de ensino
que acompanhem o desenvolvimento na esfera tecnológica, científica, cultural, social e
ambiental da nossa sociedade. A aplicação se dará numa turma de 4º ano do curso técnico,
modalidade integrada, em informática do IFRN – Campus Pau dos Ferros e seguirá as
etapas da Metodologia Dialética, que são elas: Mobilização para o Conhecimento,
Construção do Conhecimento e Elaboração da Síntese do Conhecimento. Durante o
processo pedagógico, o conteúdo será discutido de forma contextualizada por meio de
temas CTS, com o objetivo de possibilitar aos alunos uma postura mais humanística
diante de temas sociais a respeito de ciência e tecnologia, além de auxiliar a aprendizagem
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de conceitos científicos, contribuir para o desenvolvimento de uma alfabetização
científica e motivá-los a relatar suas experiências escolares com o cotidiano. Diante disso,
é esperado que os alunos consigam compreender os conteúdos programados e relacionálos com fenômenos cotidianos, além de adquirir competências e habilidades que sirvam
para um posicionamento mais crítico diante de questões sociais. O desenvolvimento de
atividades nessa perspectiva pode contribuir de forma significativa para uma
aprendizagem mais crítica com vistas a uma formação cidadã e interdisciplinar.
Palavras-chave: Estágio Docente, CTS, Metodologias Ativas

INTRODUÇÃO
As pesquisas acerca da formação inicial e continuada de professores vêm
ganhando cada vez mais espaço no meio acadêmico. Este crescente avanço pode ser
atribuído as grandes mudanças que ocorrem nas diferentes esferas da sociedade. Junto a
isso, surge também à necessidade de se pensar em estratégias que possibilite a formação
de um profissional docente capaz de desenvolver metodologias de ensino que
acompanhem estes avanços.
Nesse sentido, o estágio docente supervisionado, realizado durante a formação
inicial de professores, surge como uma ação integradora da teoria e da prática no qual
permite que o licenciando reconheça sua identidade profissional e reflita sobre o processo
de ensino e aprendizagem no que tange suas possibilidades e desafios dentro do contexto
escolar. Além disso, é através da experiência como estagiário que os saberes teóricos são
confrontados com a realidade escolar, possibilitando que o discente seja capaz de utilizar os
conhecimentos adquiridos na graduação para compreender, intervir e mudar esse contexto
educacional.
De acordo Gonçalves e Goi (2019) o estágio supervisionado promove uma
aproximação entre a teoria e a prática de tal forma que saberes importantes para a atuação
profissional docente são desenvolvidos, sobretudo os saberes de caráter prático. Dessa forma,
é através desse primeiro contato com a sala de aula que o futuro professor, juntamente com a
mediação do orientador, desenvolve a habilidade de olhar criticamente àquela realidade e
pensar em estratégias didáticas capazes de contribuir de forma significativa para o processo
de ensino e aprendizagem.
Atualmente, grande parte dos cursos de licenciatura contempla em sua prática a ação
de programas educacionais como o Residência Pedagógica que atuam de forma conjunta ao
estágio. O objetivo é contribuir para uma melhor formação acadêmica do licenciando, por
meio do desenvolvimento de atividades práticas que o coloca diante da vivência da sala
de aula, a fim de que o mesmo consiga interpretar e proceder diante dos desafios
referentes ao exercício da docência. Tal programa possibilita a formação de um
profissional reflexivo, colaborativo e crítico em relação a sua prática.
Em vista disso, este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de
intervenção que corresponde a uma das atividades que será desenvolvida na Etapa de
imersão na escola e regência de classe do Programa Residência Pedagógica – PRP do
IFRN Campus Pau dos Ferros, cujo propósito é elaborar, de forma coletiva, o
planejamento de aulas, realizar minicursos, projetos de intervenção, materiais didáticos e
atividades diversificadas pautadas em metodologias inovadoras. Em consonância a está
etapa, ocorre o estágio supervisionado III, caracterizado pelo desenvolvimento de
atividades que introduzem de forma mais direta o licenciando na sala de aula por meio da
observação, seguida de regência e elaboração de portfólio das atividades.
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Diante das observações realizadas na etapa de Observação do PRP com início em
outubro de 2018 e término em janeiro de 2019, foi possível verificar que os alunos não
participavam de forma efetiva das aulas e tinham certa dificuldade em compreender os
conteúdos estudados e criar relações de significado com situações cotidianas. A partir
disso, foi pensada a elaboração de atividades baseadas na abordagem CiênciaTecnologia-Sociedade (CTS), a fim de possibilitar o desenvolvimento de habilidades que
permitam uma postura mais ativa durante o processo pedagógico e um olhar crítico a
respeito de problemas sociais por parte desses estudantes.
A aplicação da proposta se dará numa turma de 4º ano do curso técnico em
informática, modalidade integrada, do IFRN – Campus Pau dos Ferros, cuja metodologia
seguirá as etapas da Metodologia Dialética. A importância da elaboração de trabalhos
nessa perspectiva se justifica pelo fato de buscar apresentar uma proposta de intervenção
que sistematize os objetivos previstos nos estágios supervisionados, bem como do PRP
em vista da formação de um profissional docente dinâmico e pesquisador de sua prática,
além de promover um processo de ensino e aprendizagem mais significativo.
ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS DA ABORDAGEM CTS
Segundo Santos (2007), a utilização de temas CTS no ensino de ciências teve
inicio por volta da década de 1970 com o crescimento de problemas ambientais e a
necessidade de discutir o papel do conhecimento científico na sociedade. Mais adiante,
questões ambientais foram incluídas na abordagem CTS, passando, então, a denominarse Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA). Esta mudança visava considerar
temáticas ambientais dentro das discussões CTS, além de valorizar a educação ambiental.
Atualmente a literatura utiliza a sigla CTS com mais frequência, sendo que a sigla CTSA
é empregada quando o enfoque são questões ambientais.
A discussão sobre a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade vem ganhando
destaque nas pesquisas desenvolvidas em cursos de graduação e pós-graduação, por ser
considerada uma estratégia metodológica capaz de contribuir para um processo de ensino
e aprendizagem potencialmente significativo. Assim, vários autores apresentam
definições diferentes acerca dos objetivos da CTS. Embora tais definições sejam distintas
entre si, cada uma contribui para um melhor entendimento de seu real significado e
evidencia sua importância para o ensino de ciências.
Na visão de Santos (2007) o principal objetivo dessa abordagem no ensino é
possibilitar a construção de conhecimentos, valores e habilidades fundamentais para
tomar decisões conscientes a respeito de assuntos que envolvam ciência, tecnologia e
sociedade, além de promover a educação científica e tecnológica dos cidadãos.
Na concepção apresentada por Bouzon et al (2018), a tríade CTS pode ser
considerada como uma estratégia que vai de encontro ao atual ensino de química tendo
em vista a superação da forma propedêutica, fragmentada e descontextualizada pela qual
os conteúdos são ensinados. Dessa forma, a CTS se constitui de um meio eficaz de
expandir o ensino para além dos muros da escola, fazendo uso dos conteúdos para garantir
uma formação crítica do aluno.
De acordo com a definição de Rodrigues; Vieira (2012, p. 501):
A educação ciência-tecnologia-sociedade é uma das atuais orientações
para a educação em ciências que pretende dar uma visão integradora da
ciência e da tecnologia com vista a promover a literacia dos indivíduos,
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possibilitando-lhes a participação democrática na tomada de decisões
informadas sobre assuntos relativos à ciência e à tecnologia.

A partir dessas concepções, observa-se que na essência da abordagem CTS
encontra-se o desejo de promover uma educação científica na qual a ciência seja vista de
forma autêntica, integrada e isenta de ideias frequentemente atribuídas a ela como
infalibilidade, dogmatismo e neutralidade diante de problemáticas sociais. Santos (2007)
considera que estas atribuições refletiram de forma negativa no processo de ensino e
aprendizagem, pois houve uma super valorização do método científico de tal forma que
as orientações dos currículos buscavam formar “mini cientista” e não promover uma
educação científica tecnológica crítica.
METODOLOGIA DIALÉTICA COMO POTENCIALIZADORA DE UMA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA
Atualmente, o ensino de química, bem como o das ciências em geral é reduzido a
aulas meramente expositivas no qual o professor encontra-se sempre à frente como
detentor do conhecimento e o aluno assume o papel de expectador, apenas recebendo
informações, sem questionar ou expor seu ponto de vista. Moreira (2010) atribui a esse
ensino o nome de modelo da narrativa, em que o professor expõe o conteúdo de forma
básica como se estivesse narrando conceitos que ele julga saber.
Moreira (2005) destaca que nessa metodologia mecânica as informações chegam
até os alunos de forma arbitrária e literal, com um grande risco de não ocorrer à
aprendizagem. Neste modelo o aluno “aprende” para passar nas avaliações, depois
esquece o que foi visto, não há uma correlação direta com suas experiências de vida e
incentivo a um posicionamento crítico, a compreensão do conteúdo geralmente é
superficial e não dá conta novas situações.
Como forma de contrapor esse modelo de aula expositiva, Vasconcellos (1992)
apresenta a Metodologia Dialética, na qual defende que conhecimento não é
“transferido”, “depositado” ou “inventado”, mas construído a partir das interações entre
os sujeitos. Esta construção ocorre em três momentos: Síncrese, Análise e Síntese. O
professor deixa de ser o detentor do saber e passa a assumir a posição de mediador, tendo
a responsabilidade de pensar estratégias metodológicas que despertem o interesse dos
alunos. A partir daí, o educando deverá construir seu conhecimento e saber expressá-lo.
Vasconcellos (1992) continua dizendo que os três momentos da metodologia
dialética podem ser expressos em três grandes dimensões ou preocupações, que são elas:
Mobilização para o Conhecimento, Construção do Conhecimento e Elaboração da Síntese
do Conhecimento.
- Mobilização para o conhecimento: Nesse primeiro momento ocorre o despertar
do aluno em relação ao objeto de estudo. O educador deve criar meios pelos quais o
interesse do educando seja despertado, é importante que ele se sinta desafiado, provocado,
desequilibrado. Nesse contato inicial é estabelecido o primeiro vínculo de significação
em que o discente irá criar as primeiras interpretações do conteúdo que será estudado.
- Construção do conhecimento: Após o primeiro contato entre o sujeito e o objeto
acontece, então, outro nível de interação, caracterizado pelo confronto do conhecimento
do aluno com o conteúdo estudado. O educador deve ajudar o educando a compreender o
assunto em sua forma mais abrangente, aprofundada e complexa a partir da elaboração
de interpretações e modelos mentais do objeto de estudo.
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- Elaboração da síntese do conhecimento: É importante que o aluno consiga
sistematizar e expressar o conhecimento construído sobre o objeto de estudo, de forma a
consolidar o aprendizado. Além do mais, é a partir da elaboração da síntese que o
professor identifica os desafios, avanços e dúvidas que os alunos enfrentaram ao longo
dos seus estudos, ou seja, o caminho percorrido por até chegar ao resultado final.
Vasconcellos (1992) enfatiza que não necessariamente essas três etapas devam ser
seguidas nessa ordem, mas é importante passar por todas elas a fim de que ocorra
verdadeiramente a construção do conhecimento. O autor continua afirmando que a
metodologia dialética se preocupa em construir o conhecimento partindo do abstrato ao
concreto, o que deverá demandar não apenas uma aula, mas várias.
METODOLOGIA
Natureza da pesquisa
A proposta de intervenção apresentada corresponde a uma pesquisa ação que,
segundo Gil (2010), configura-se como um método no qual o pesquisador intervém de
forma direta na realidade observada, propondo mecanismos que ajudem a solucionar a
problemática inicialmente identificada por meio da coleta, análise e interpretação dos
dados. Este tipo de pesquisa possui embasamento empírico sendo realizada em estreita
relação com a ação e o problema, cujo pesquisador e pesquisados estão envolvidos de
forma cooperativa e participativa.
Procedimento metodológico
A aplicação da proposta seguirá as etapas definidas pela metodologia dialética
uma vez que a mesma propõe um ensino centrado no aluno, buscando superar o atual modelo
de aulas expositivas. Esta concepção vai de encontro ao que é proposto nos estágios
supervisionados e no PRP, ou seja, fazer com que o licenciando seja capaz de propor e
experimentar técnicas de ensino, didáticas e metodológicas que contribuam para um
processo de ensino e aprendizagem significativo e crítico.
Inicialmente foi realizada uma análise da realidade da turma por meio de
observações e aplicação de questionários com os alunos e professor. Em seguida, foram
traçados alguns objetivos que norteariam a elaboração e aplicação da proposta de
intervenção. Após esse levantamento inicial, foi pensado em métodos e estratégias que
serão desenvolvidos nas etapas de Síncrese, Análise e Síntese de acordo com a
metodologia dialética.
No momento de Mobilização para o conhecimento pretende-se estabelecer a
significação inicial entre o individuo e o objeto de estudo por meio de um problema e
discussão de textos que tenham uma ligação entre o conteúdo estudado e problemáticas
sociais atualmente discutidas nos veículos de comunicação, além de estarem presentes
em exames que futuramente os alunos seriam submetidos a fazer, como por exemplo, o
Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM).
Em seguida, na etapa de Construção do conhecimento serão realizados
momentos de discussão do conteúdo como estudos dirigidos, atividades experimentais,
utilização de simuladores, pesquisas de campo e etc. O objetivo é que através dos
momentos de discussão os alunos expressem suas concepções a respeito da problemática
social trabalhada e sobre o conteúdo e, com auxílio do professor, consiga compreender a
essência do objeto de estudo, sua origem, isto é, entenda-o em sua totalidade. As demais
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atividades serão desenvolvidas de forma que os educandos interpretem os conceitos
químicos de maneira aprofundada, criando modelos mentais que possibilitem uma
aprendizagem significativa.
Por fim, no momento de Elaboração e síntese do conhecimento os alunos terão
que apresentar todo conhecimento construído nas etapas anteriores. Portanto, é sugerida
a produção de mapas conceituais envolvendo o conteúdo estudado e a problemática
social, além de um diário de bordo mostrando os resultados obtidos durante a realização
das pesquisas.
RESULTADOS ESPERADOS
A partir dos resultados obtidos através das observações realizadas na sala de aula,
foi possível perceber que a maioria dos educandos se dispersava com muita facilidade,
preferindo outras atividades como o uso de aparelhos eletrônicos ao invés de participarem
da aula. Além disso, a participação da turma nos momentos de discussão do conteúdo era
quase inexistente, o que mostrava certo desinteresse em relação ao objeto de estudo.
Por outro lado, notou-se uma constante cobrança dos alunos por uma abordagem
do conteúdo que fosse compatível ao que é cobrado na prova do ENEM, isso mostrou que
o desenvolvimento de atividades relacionadas a temas sociais com caráter interdisciplinar
poderiam motivá-los de alguma forma. Mais adiante, ao iniciar o conteúdo de gases
ideias, o professor realizou um trabalho envolvendo a problemática do aquecimento
global. Os alunos reagiram de forma positiva, participando das discussões e pesquisando
informações que os ajudassem a compreender melhor as causas desse problema.
Vasconcellos (1992) afirma que para o sujeito se debruçar no objeto de estudo ele
precisa ser estimulado, desafiado e provocado, ou seja, o objeto deve corresponder de
alguma forma a uma necessidade sua, seja ela consciente ou não. Nesse sentido, a leitura
e discussão de textos que envolvam temas CTS abordados no ENEM atrelado a conceitos
químicos, poderá ser uma eficiente estratégia pela qual os alunos participem das aulas e
se tornem sujeitos ativos no processo pedagógico.
Além disso, Pellizari et al (2002) considera que para ocorrer à construção da
aprendizagem é necessário que exista a dialética entre os conhecimentos que os alunos já
possuem com os novos, ou seja, o professor deve partir de onde o aluno se encontra,
considerando os conhecimentos adquiridos por eles ao longo de sua vida. Portanto,
favorecer momentos de discussão como estudos dirigidos podem ser de grande utilidade
para a identificação dos saberes prévios dos educandos.
Para que o aluno compreenda o objeto de estudo na sua forma mais abrangente
possível, é importante ele saber a origem do conhecimento, toda história por trás daquele
conteúdo, entender seu contexto ajuda a significá-lo (VASCONCELLOS, 1992). Assim,
o desenvolvimento de práticas experimentais, utilização de simuladores e realização de
pesquisas de campo, pode fazer com que o aluno conheça melhor o objeto de estudo e
consiga aplicar esse conhecimento em diferentes contextos de seu cotidiano.
Em vista disso, com a aplicação dessa proposta de intervenção, espera-se que os
alunos desenvolvam habilidades, competências e valores necessários para tomar decisões
conscientes e críticas diante de questões sociais. Essa criticidade não está relacionada a
“criticar tudo de forma negativa”, mas buscar a real essência das coisas, superando a
superficialidade e tendo consciência de que o conhecimento científico não é neutro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A partir dos estudos realizados para a elaboração da proposta de intervenção
descrita, fica evidente a importância dos Estágios Supervisionados junto ao Programa
Residência Pedagógica – PRP na formação inicial de professores. Por meio dessas
práticas, o licenciando é colocado diante da realidade escolar, inicialmente como
observador-pesquisador, para que possa compreender e intervir naquele ambiente com o
subsídio dos saberes teóricos estudados durante a graduação.
Assim, os estágios, juntamente com o PRP, podem ser considerados meios pelos
quais o graduando terá a oportunidade de sistematizar e modelar os conhecimentos
adquiridos ao longo da licenciatura, e assim, aplicá-los na educação básica de forma a
favorecer uma formação de indivíduos cientificamente preparados para compreender
diferentes fenômenos que ocorrem em seu cotidiano de forma crítica.
Portanto, iniciativas como essa podem ser de grande importância para a formação
inicial e continuada de professores, no sentido de buscar incentivá-los a repensar suas
práticas de ensino, a fim de tornar a sala de aula um ambiente propício para a construção
de saberes. Para os alunos, esse tipo de abordagem pode tornar o processo de
aprendizagem mais prazeroso, uma vez que esta ocorrerá a partir de situações que lhes
despertam interesse de estudo, além de permitir o incentivo inicial para se tornar um
indivíduo sensível e questionador diante de problemas sociais.
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O PAPEL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DO
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA
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Dayane Valéria de Sousa Rodrigues101
Francisco Vieira da Silva102

RESUMO
O presente artigo visa a refletir sobre o Estágio Supervisionado obrigatório e não
obrigatório nos cursos de licenciatura. De modo específico, aqui será tratado sobre a
importância do estágio para a formação no curso de licenciatura em Língua Inglesa. É
através do estágio que podemos colocar em prática a teoria e construir uma prática
docente produtiva. Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa
bibliográfica, em especial os autores Leffa (2011), Oliveira e Paiva (2011), e Pimenta
(2004). Além de se tratar também de um estudo de campo baseado na experiência de
estágio dos autores desta pesquisa, tendo ocorrido no ano de 2018 na Escola Estadual
Antônio Carlos, no município de Caraúbas, RN.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Formação Docente. Língua Inglesa.

INTRODUÇÃO
É sabido que na vida acadêmica, durante graduação, o aluno da licenciatura se
detém a absorver conhecimento e, em um dado momento, este mesmo aluno tem a
oportunidade de observar alunos e professores em uma aula, deixando de lado o olhar do
que seria de um participante da aula e passando a ter o olhar de pesquisador e crítico. Este
seria o primeiro estágio, o que os alunos da graduação vão somente para observar e
analisar. É nesse estágio específico que se baseia o presente estudo. Trataremos, então,
além de conceitos de teóricos conhecidos, nos embasaremos também na nossa experiência
com essa etapa da academia.
Há quem pergunte se é realmente necessário a etapa do estágio de observação. No
entanto, devemos levar em consideração a seriedade que é passar conhecimentos, e a
forma como isso deve ser feito (técnica). O ensino de uma disciplina deve ser colocado
em ação com responsabilidade, levando em consideração os fatores psicológicos
(negativos ou positivos) que o ambiente escolar acarreta na vida do aluno. Por isso, a
preparação para atuar na sala de aula como professor estagiário. Visto que não é apenas
o domínio do conteúdo específico a ser ensinado que é necessário para atuar nessa
profissão.
O estágio serve para que o discente veja o que quer aplicar futuramente em suas
aulas, e o que não quer, funcionando como um estudo de campo para atuação profissional
futura. Ou seja, o que ele julga ser mais eficiente, sendo assim, esse primeiro estágio é
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apenas uma das etapas, que, se bem aproveitadas, podem ajudar o discente em sua futura
carreira em sala de aula.
O estágio supervisionado é o primeiro processo durante o curso que faz com que
o aluno tenha contato com a sala de aula como um professor. Esse processo geralmente
ocorre no 5° período (com base no currículo de Letras/ Inglês da Universidade Federal
Rural do Semi-Árido- UFERSA), procedimento este que está sujeito a variação de
instituição para instituição. O fato é que o estágio é uma experiência fundamental na vida
de quem será um futuro professor, pois possibilita que o aluno veja se o que é visto em
teoria é aplicado na prática, e se não, o porque disso não acontecer. Algo comum de se
acontecer em estágios são as reflexões e indagações levantadas durante o primeiro contato
com a realidade, questionamentos como “o que leva isso a ocorrer?” “por que o ensino
de língua inglesa não funciona como deveria?” e “o que se pode fazer para tentar mudar
um pouco essa realidade nos dias atuais?”. Essas questões são comuns devido à
discrepância entre a realidade e a teoria no mundo pedagógico, exatamente por isso são
perguntas frequentes em muitos estudos sobre o ensino, como por exemplo Leffa (2011)
e Oliveira e Paiva (2011), que falam sobre o ensino do inglês em escolas públicas.
O próprio governo reconhece a importância do estágio ao abordar a seguinte
questão dizendo através dos PCNs que “A primeira observação a ser feita é que o ensino
de Língua Estrangeira não é visto como elemento importante na formação do aluno, como
um direito que lhe deve ser assegurado” (PCNs, 1998, p. 24).
REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção, serão apresentadas algumas pesquisas bibliográficas que serviu de
aporte para compreendermos a importância do estágio na vida docente e, além disso, traz
uma reflexão para entendermos como a língua inglesa é vista nas escolas públicas. Os
textos analisados foram Estágio e Docência (PIMENTA E LIMA, 2004), Parâmetros
Nacionais Curriculares PCNs (BRASIL 1998) e Inglês em escolas públicas não funciona?
Uma questão, múltiplos olhares. (LEFFA 2011).
A desvalorização do inglês na escola pública
Sabemos que a língua inglesa vem se expandindo em um contexto mundial e se
pararmos para analisar em todos os lugares do mundo há pessoas que falam inglês. Não
apenas pelo desejo de aprender uma segunda língua, mas também por necessidade de
comunicação. Porém, quando se trata do inglês nas escolas públicas, é possível vermos
um fracasso em relação ao aprendizado dos alunos, pois os mesmo só começam a ver a
língua estrangeira no ensino fundamental II e não é obrigatório que seja o inglês de acordo
com a lei de diretrizes e bases.
É notório perceber que o processo de ensino e aprendizagem de uma segunda
língua apresenta muitas barreiras e dificuldades. Essas dificuldades advêm de alguns
fatores como foi visto na pesquisa, sejam eles os desinteresses dos alunos, a falta de
materiais didáticos para o aprofundamento dos conteúdos, os conteúdos rasos e a má
formação dos professores, ou até mesmo o caso em que os professores ensinam a língua
sem ter nenhuma especialização na área, “Eles [os professores reprovados] ensinam sem
saber o mínimo. Em suma: não deveriam estar numa sala de aula” (WEINBERG, 2009).
E esse fator conseqüentemente apresentará um fracasso no aprendizado dos alunos, pois
é necessário anos para aprender uma língua estrangeira.
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Essas dificuldades ocorrem devido o inglês ser bastante desvalorizado nas escolas
públicas, essa desvalorização ocorre tanto por parte do governo quanto dos alunos e dos
professores.
[...] Há várias maneiras de explicar o fracasso na aprendizagem da
língua. A mais comum é pôr a culpa nos outros, que pode ser o governo,
o professor ou mesmo o aluno: A culpa é do governo porque não
cumpre as leis que cria, do professor porque não ensina ou do aluno
porque não estuda. (LEFFA, 2011, p.31).

Isso acontece pelo fato de o governo não investir em cursos de formações para
que os professores estejam renovando os métodos e conhecimentos que facilitem o
aprendizado e também pelo fato de alguns alunos não terem noção da importância da
língua e por não ter interesse em aprendê–la. Essa falta de interesse ocorre pelo fato de
não conseguirem se comunicar na língua após concluir o ensino médio, visto que os
alunos têm apenas duas aulas semanais, ou seja, não há um só culpado pelo mau
desenvolvimento do aprendizado. Desse modo, é necessário que todas as partes busquem
o necessário para alcançar os seus objetivos, compartilhando juntos os conhecimentos.
A língua estrangeira de acordo com os PCNs
A aprendizagem de uma segunda língua possibilita ao aluno uma gama de
possibilidades no meio social e, além disso, permite que os mesmos tenham
conhecimentos acerca da diversidade cultural existente entre a sua língua materna e a sua
L2. “O ensino de uma língua estrangeira na escola tem um papel importante à medida que
permite aos alunos entrar em contato com outras culturas, com modos diferentes de ver e
interpretar a realidade.” (BRASIL, 1998, p.54)
O documento visto tem como finalidade discutir acerca do ensino e aprendizagem
da língua estrangeira nas escolas do Brasil, visto que é direito de todo cidadão. Apesar de
a língua estrangeira contribuir de forma positiva no desenvolvimento do aluno, a mesma
é desvalorizada no processo de formação, pois os alunos só começam a ter essa disciplina
no currículo a partir do 6º ano do ensino fundamental. Além dos alunos só começarem a
ver a língua estrangeira nessa série, existem outros fatores que dificultam no
desenvolvimento do aprendizado e das quatro habilidades comunicativas, sendo eles: a
superlotação de alunos nas classes, a carga horária reduzida e a falta de domínio dos
professores em algumas habilidades, que é um dos principais fatores, por exigir dos
professores um aprofundamento sobre a organização do ensino. “Assim, é fundamental
que desde o início da aprendizagem de Língua Estrangeira o professor desenvolva, com
os alunos, um trabalho que lhes possibilite confiar na própria capacidade de aprender...”
(BRASIL, 1998, p.54).
A importância do estágio na formação docente
O texto “estágio e docência” é sobre diferentes concepções de estágio, o seu
principal objetivo seria ressaltar o que seria o estágio e qual a sua importância para a
formação do profissional. De início, compreendemos que o estágio é considerado a parte
prática dos cursos profissionais, porém, para formação do profissional é necessário tanto
a prática quanto a teoria, sendo assim nenhuma dessas características podem ser
consideradas mais ou menos importantes uma da outra. “O estágio sempre foi identificado

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

272

como a parte prática dos cursos de formação de profissionais, em contraposição à teoria.”
(PIMENTA; LIMA, 2004, p. 33).
O estágio de observação contribui para a formação do docente, pois é nesse
momento que o aluno tem o seu primeiro contato com a sala de aula, podendo analisar
como é o comportamento dos alunos e dos professores diante de algumas situações; além
disso, proporciona ao discente meditar acerca da profissão escolhida e quais práticas e
métodos ele utilizará quando estiver diante de uma turma.
METODOLOGIA
Para elaboração do presente artigo, foi feito um estudo de campo e análise de
alguns textos que envolvem a temática do estágio na formação de professores, de autores
como; Leffa, Oliveira e Paiva, assim como o PCNs. Esses textos foram usados juntamente
com os relatórios de estágio de observação de três discentes do curso de Letras/Inglês da
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Campus/Caraúbas.
A partir desse material, foi feito uma análise para tentar chegar à conclusão sobre
alguns constantes questionamentos que surgem durante a formação de um futuro
professor, sendo um dos mais abordados na área de ensino/aprendizado de Língua
Inglesa, qual seria o método para que o ensino de Língua Inglesa seja visto como
importante na vida dos alunos?, sendo que a partir da possível conclusão (resposta),
poderá fazer com que os alunos tenham mais interesse no aprendizado da língua Inglesa.
Durante a leitura dos textos dos autores citados acima e dos relatórios de estágio,
foram observadas algumas importantes citações. Uma que chamou bastante atenção está
presente no texto de Leffa, que destaca ainda mais a questão abordada neste presente
artigo, onde um entrevistado fala “Eu descobri que meus professores não me ensinavam
não era porque não queriam, mas porque não sabiam inglês.” ( LEFFA, 2011, p.13)
Diante dessa passagem, vemos como um aluno pode se manter motivado a
aprender uma outra língua totalmente diferente quando percebe que nem mesmo seu
professor sabe corretamente, casos como esse são extremamente comuns no dia a dia de
escolas públicas, o que faz com que o aluno seja totalmente desmotivado, o que não ocorre
com tanta intensidade quando o aluno percebe que o professor tem um conhecimento e
domínio sobre o assunto fazendo com que o aluno veja o professor como um bom
exemplo a ser seguido ( não está sendo afirmado que todos os alunos iram ter o professor
como exemplo, mas sim que alguns se interessaram mais perante esse fato).
Cada vez que se lê sobre o assunto ensino e aprendizagem de língua Inglesa nas
escolas brasileiras (principalmente na rede pública de ensino), surgem mais ideias e
questionamentos que fazem com que pensemos sobre o que ocorre nesse processo, como
futuros professores deveríamos buscar a cada aula ministrada uma nova maneira de
motivar o aluno a aprender, pois ele precisa entender que o maior responsável pelo
aprendizado do aluno é ele mesmo.
Sobre os relatórios de estágio, buscou-se analisar a voz particular, desde os tópicos
sobre a estrutura física da escola, onde ocorreu o estágio, até as conclusões dos trabalhos
se houve ou não aprendizado, além de experiências positivas que se aplicarão no exercício
da docência. Uma das alunas escreveu:
Durante esse estágio foi notório perceber quais práticas de
ensinos iremos levar para a nossa formação docente, de
modo que busque sempre encorajar os alunos e ajudá-los
no seu processo de aprendizagem, enfatizando sempre a
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importância da língua inglesa na vida de cada um deles,
pois percebe-se que muitos ainda não a valoriza. (
RODRIGUES, 2018. p.15 no prelo)

É importante destacar nessa fala o fato de a aluna enfatizar que concluiu, através
da experiência de estágio de observação, que os alunos não valorizam o estudo da língua
estrangeira. O que a despertou a buscar estratégias que incentivem os alunos a ter
curiosidade e interesse na língua inglesa. Além disso, notamos nela a preocupação em
destacar que agora sabe quais práticas quer levar para si. Isso se dá devido a junção de
dois olhares, o de pesquisadora (como acadêmica) e o olhar aluna, o que deu a ela uma
melhor oportunidade de observar as práticas que deram certo e devem ser repetidas, e as
que fracassaram e devem ser melhoradas ou descartadas. Vejamos agora um outro recorte
retirado de um segundo relatório de estágio.
Um outro aspecto importante é a empatia com o profissional que essa
experiência nos trás. Durante a execução do curso nossa mente é
tomada por julgamentos ao comparar a educação que recebemos no
ensino básico com o que estamos aprendendo, mas ao voltar para o
antigo ambiente escolar, com o olhar pesquisador, conseguimos
entender as limitações dos nossos futuros colegas de carreira, vemos
que além do professor, há várias outras questões que implicam direta e
indiretamente no seu desempenho.” (ARCANJO, 2018. p.17 no
prelo)

Vemos aqui um exemplo de como a vida na academia e as teorias que aprendemos
nela podem estar distantes da prática e dia-a-dia em uma escola. Nas salas de aula das
universidade nos cursos de licenciatura o que mais se vê são relatos e confrontos entre
professor e graduando. De um lado, o professor da universidade, ensinando o que e como
deve ser feito, e de outro, o aluno estagiário ou já professor de escola básica contestando
como realmente é a realidade das escolas públicas do Brasil, e o porquê da presente teoria
não dar certo. As teorias que aprendemos na universidade são de fato importantes para a
nossa formação, no entanto, o estágio vem como uma forma de nos ensinar que não há
um conceito pronto que possa ser aplicado na sala de aula, tudo deve ser visto sob uma
ótica crítica e reflexiva, adaptada para a realidade social dos alunos, além disso devemos
levar em consideração suas necessidades como cidadãos, futuros profissionais e seres
humanos. Iremos agora para o terceiro e último recorte de relatório de estágio, qual seja:
“[...] Que eles [Futuros professores] estejam preparados para encontrar
diferentes cenários, desde falta de estrutura da escola, falta de interesse
dos alunos, até mesmo alunos com problemas familiares que o farão se
tornar muitas vezes um aluno “problema”, esses e muitos outros
problemas que fazem parte da vida de qualquer pessoa que escolheu
lecionar como profissão.” (BEZERRA, 2018. p. 39 no prelo)

O recorte acima mostra que o estágio preparou a aluna para as adversidades que
está presente na maioria das escolas brasileiras, problemas físicos, quanto a estrutura das
escolas, e problemas que envolvem os alunos. Nesse último caso é preciso estudos
específicos para atraí-los. O fato de ter passado pela experiência de sala de aula e saber o
que aguardar ao chegar lá como professores dá ao graduando a oportunidade de se
preparar e se perguntar se é realmente essa a carreira que quer seguir. Caso a decisão seja
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de continuar no curso, o discente terá tempo para reavaliar suas estratégias para a sala de
aula.
CONCLUSÃO
Em vista dos argumentos apresentados ao longo do artigo, é possível compreender
que o estágio de observação é de fundamental importância para a jornada de cada
profissional. “O estágio sempre foi identificado como a parte prática dos cursos de
formação de profissionais, em contraposição à teoria.” (PIMENTA;LIMA, 2004, p. 33).
Ou seja, a prática é bem diferente da teoria algumas vezes, embora ambas andem lado a
lado.
No caso das licenciaturas, é a partir dela que os estudantes têm a capacidade de se
desenvolver no processo de formação docente. E esse desenvolvimento permite uma
preparação para a chegada na sala de aula, visto que o mesmo irá enfrentar salas com
diferentes cenários, sejam eles a superlotação, a falta de material didático a baixa estrutura
da escola e cabe ao professor contornar algumas situações para que as mesmas não
atrapalhem as aulas.
Levando em consideração esses aspectos, é no estágio que os alunos têm o seu
primeiro contato com a sala de aula, possibilitando tanto o conhecimento, quanto a
experiência, ou seja, é durante este período que os alunos observam o dia a dia dos alunos
e professores, e os conflitos existentes no ambiente escolar. Desse modo, permite-nos
refletir acerca da profissão escolhida e, além disso, sobre quais metodologias iremos
utilizar para que o processo de ensino e aprendizagem seja eficaz na vida dos alunos.
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RESUMO
A experiência do estágio para alunos dos cursos de licenciaturas é de extrema importância
porque é o momento ideal para adquirir conhecimentos, trocar informações e de esculpir
o profissional no qual se tornará no futuro. O Estágio Docente é um momento
fundamental à formação do profissional em educação, tendo em vista que proporciona o
desenvolvimento de habilidades e atitudes que levam o estagiário a refletir sobre sua
prática, contribuindo, para uma melhor mediação dos conteúdos e uma aprendizagem
significativa para todos os envolvidos no processo (estagiário/alunos), além da melhoria
do ensino e aprendizagem nas escolas participantes. Esse ato reflexivo permite aos futuros
professores avançar em um processo de transformação acerca de como ensinar e aprender,
bem como, sobre seus conhecimentos e seus fazeres pedagógicos. Assim, afim de
contribuir para a aprendizagem dos alunos, tornando-os ativos no processo de construção
do conhecimento e sintam-se parte desse processo, o presente trabalho irá apresentar uma
proposta de intervenção que foi elaborada com base nas dificuldades do processo de
ensino e aprendizagem de química, levantadas durante a etapa de Observação do
Programa Residência Pedagógica - PRP (Edital CAPES Nº06/2018) em consonância com
as atividades de Estágio Docente Supervisionado II do curso de Licenciatura em Química
do IFRN – Campus Pau dos Ferros, em uma turma de 2º ano do curso técnico, modalidade
integrada, em Apicultura na mesma instituição. As adversidades observadas apontam
para a desmotivação e dificuldades dos discentes em compreender de forma efetiva
conteúdos de química, o que engloba o elo entre teoria e prática, ou seja, a dificuldade de
aplicar os conceitos estudados na resolução de exercícios e em situações do
cotidiano. Como forma de amenizar tais problemas e buscar uma otimização no decorrer
do processo de ensino e aprendizagem, será proposta a produção de uma Unidade
Didática contextualizada e com caráter problematizador. O objetivo principal da proposta
é a potencialização da aprendizagem dos conceitos químicos, aproximando-os da
vivência dos educandos e o possível desenvolvimento de habilidades e competências
necessárias para uma formação crítica e cidadã. A aplicação da proposta ocorrerá no
período da etapa de Imersão Escolar e Regência de Classe do PRP na referida turma. O
material didático será construído tendo como base norteadora a Metodologia Dialética.
Logo, todas as atividades e discussões serão elaboradas em três momentos que compõem
a metodologia: a Mobilização, a Construção e a Síntese do Conhecimento. A unidade
Graduanda do Curso de Licenciatura em Química –
daniellea896@gmail.com
104
Professor do Curso de Licenciatura em Química –
kaiser.sousa@ifrn.edu.br
105
Professor do Curso de Licenciatura em Química –
oberto.silva@ifrn.edu.br
106
Professor do Curso de Licenciatura em Química
mail:caio.sena@ifrn.edu.br
103

IFRN/Campus Pau dos Ferros, e-mail:
IFRN/Campus Pau dos Ferros, e-mail:
IFRN/Campus Pau dos Ferros, e-mail:
– IFRN/Campus Pau dos Ferros, e-

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

276

didática trará uma problemática inicial, textos com o conteúdo aplicado a fatos cotidianos,
notícias, textos abordando a parte técnica dos conceitos, sugestão de experimentos de
caráter investigativo, assim como, atividades que possibilitem a síntese do conhecimento
como elaboração de mapas conceituais e outras atividades de produção. Ao final da
aplicação, espera-se que ocorram contribuições positivas no que diz respeito à
apropriação do conteúdo por parte dos alunos, na aplicação do mesmo em circunstâncias
reais, assim como, a reflexão, construção e reconstrução de conceitos. É esperado também
que tal iniciativa instigue o educando ao levantamento de hipóteses e seu posicionamento
diante de situações problematizadora.
Palavras-chave: Estágio Docente, Material Didático, Metodologia Dialética.

INTRODUÇÃO
A formação docente sofre influência de inúmeros fatores, fazendo com que seja
essa uma atividade complexa e que merece discussão. Algumas das adversidades
encontradas nesse processo apontam para experiências fragmentadas, falta de delimitação
de prioridades durante a formação e a falta de preparação para os diversos problemas e
situações que o futuro professor será exposto durante sua atuação em sala de aula
(Piconez, 1991).
Assim, o estágio curricular supervisionado têm papel fundamental nesse processo
de formação e construção da identidade profissional do licenciando, uma vez que permite
estabelecer um elo entre teoria e prática e vivenciar de forma concreta a sala de aula,
proporcionando ao licenciando uma reflexão acerca de sua escolha profissional e das
possíveis dificuldades que irá se enfrentar. A experiência do estágio curricular
supervisionado permite que o licenciando observe uma determinada realidade escolar e
construa possíveis intervenções para a mesma. Porém, para isso, torna-se necessário um
olhar atento, crítico e reflexivo por parte do estagiário, um olhar que vai além do que se
pode enxergar (Andrade, 2012).
Partindo dessa perspectiva, o presente trabalho apresenta uma proposta de
intervenção que foi construída com base na observação das aulas de química, em uma
turma de 2° ano do ensino técnico, na modalidade apicultura no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia - IFRN campus Pau dos Ferros. Essa atividade fez parte
da etapa de ambientação do Programa Residência Pedagógica - PRP (Edital CAPES
Nº06/2018) atrelado ao Estágio curricular supervisionado.
Durante o período de observação foi possível notar a desmotivação por parte dos
alunos em relação a disciplina de química, assim como também a dificuldade na
compreensão de forma concreta dos conceitos químicos, o que compreende a relação
entre teoria e prática, levando a dificuldade em aplicar o que foi estudado em situações
reais e nos exercícios em sala de aula. Então, com o intuito de amenizar tais dificuldades
e contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem é proposta a utilização
da Metodologia dialética, como base metodológica principal para a construção de uma
unidade didática problematizadora e contextualizada, que segue as recomendações
estabelecidas para UEPS- Unidades de ensino potencialmente significativas.
O Objetivo principal da proposta é a potencialização da aprendizagem dos
conceitos químicos, buscando uma abordagem que permita aos alunos associarem tais
conceitos com situações de sua vida, o desenvolvimento competências, atitudes e
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habilidades essenciais para uma formação crítica de um indivíduo capaz de intervir de
forma ativa na sociedade.
Diante disso, é possível afirmar que trabalhos nessa perspectiva podem trazer
significativas contribuições para a aprendizagem dos alunos, proporcionando ao aluno
situações nas quais sejam estimulados o ato de refletir, de fazer ligações com o cotidiano,
o desenvolvimento de um olhar crítico e até mesmo a resolução de problemas. O referido
trabalho apresenta inicialmente os pressupostos teóricos que sustentam a proposta, o
percurso metodológico das etapas de construção e aplicação da proposta e por último os
resultados que são esperados com sua aplicação em sala de aula e as considerações finais.
CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO COMO FERRAMENTAS
POTENCIALIZADORAS DA APRENDIZAGEM
A ideia de que contextualizar simplesmente trazendo fatos do cotidiano para a
discussão em sala será suficiente para despertar o interesse dos alunos ou para
desenvolver uma formação cidadã nem sempre é válida. A contextualização deve ter
objetivos bem definidos, que compreendem o desenvolvimento de atitudes e valores
humanos diante de fatos que envolvam ciência e tecnologia, facilitar o aprendizado de
conceitos científicos e proporcionar aos alunos a possibilidade de relacionar o que é visto
na escola com problemas do seu dia a dia (Santos, 2008).
Contextualizar o conteúdo em sala de aula consiste em evidenciar que todo saber
construído envolve uma relação entre sujeito e objeto de estudo, dessa forma, busca-se
atribuir novo significado ao que é visto na aula, possibilitando ao aluno tornar-se ativo
em seu processo de aprendizagem e tornando a mesma mais significativa
(BRASIL,1999). De acordo com Wartha e Faljoni-Alário (2005, p. 43,44):
Buscar o significado do conhecimento a partir de contextos do mundo
ou da sociedade em geral é levar o aluno a compreender a relevância e
aplicar o conhecimento para entender os fatos, tendências, fenômenos,
processos que o cercam. Contextualizar o conhecimento no seu próprio
processo de produção é criar condições para que o aluno experimente a
curiosidade, o encantamento da descoberta e a satisfação de construir o
conhecimento com autonomia, construir uma visão de mundo e um
projeto com identidade própria.

A contextualização compreende um processo de construção de significados,
significados estes que podem proporcionar ao aluno o entendimento de fatos e problemas
do cotidiano, sejam eles de cunho social ou cultural. Essa ferramenta também contribui
para o fortalecimento da autonomia, no momento em que o aluno ao construir o
conhecimento vai fazendo ligações da teoria com sua vivência, ao mesmo tempo em que
questiona e torna-se curioso em compreender a realidade que o cerca.
Outra ferramenta capaz de trazer significância para a construção dos conceitos é
a problematização, que de acordo com Delizoicov (2001) deve ser um processo no qual
o professor capta os conhecimentos prévios dos alunos a respeito de um conteúdo e ao
mesmo tempo promove a discussão dessas concepções dos mesmos, localizando
contradições e limitações e ao mesmo tempo questionando-os. Dessa maneira, tais
questionamentos e concepções dos alunos podem gerar um problema, sendo que o mais
importante nessa etapa inicial é tornar significativo para o aluno o problema que será
formulado. O autor destaca ainda:
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[...] Problemas que devem ter o potencial de gerar no aluno a
necessidade de apropriação de um conhecimento que ele ainda não tem
e que ainda não foi apresentado pelo professor. É preciso que o
problema formulado tenha uma significação para o estudante, de modo
a conscientizá-lo que a sua solução exige um conhecimento que, para
ele, é inédito (Delizoicov, 2001, p.133).

Dessa maneira, o problema apresentado deve despertar o interesse do aluno em
resolvê-lo, deve ser interessante para o aluno. O problema proposto precisa ser entendido
como algo que ele necessita saber, e não simplesmente como algo que não se sabe da
resposta. Logo, é necessário que haja uma interação direta do sujeito (aluno) com o objeto
de estudo (o problema).
A problematização não possibilita somente o diálogo com a realidade do sujeito,
mas propicia também uma relação de troca entre professor e aluno, tornando dessa
maneira o ambiente mais favorável para desenvolver a problemática. Conforme Freire
(1985, p.98) “Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo
programático da educação não é uma doação ou uma imposição[...], mas a devolução
organizada, sistematizada e acrescentada ao povo, daqueles elementos que este lhe
entregou de forma inestruturada”. Assim, o conteúdo discutido em sala não deve ser
imposto ou “depositado” nos alunos, mas sim construído e reconstruído ao longo das
aulas.
METODOLOGIA DIALÉTICA
A metodologia dialética considera o homem como um ser ativo, que estabelece
relações e dessa forma destaca a visão de que o conhecimento não é transferido de um
indivíduo para o outro, mas sim construído através das relações do sujeito com os outros
e com tudo que o cerca. Essa metodologia é expressa por meio de três momentos:
mobilização, construção e síntese do conhecimento (Vasconcelos, 2012).
A mobilização é o momento em ocorre o contato inicial do sujeito com seu objeto
de estudo e quando o educador deve buscar despertar o interesse do aluno pelo conteúdo
e trazer uma abordagem clara e que proporcione ao discente estabelecer uma relação de
significância com o assunto a ser abordado, o que pode ser feito através de um problema
inicial, questões instigadoras, imagens e diversas outras formas.
Já na etapa de construção do conhecimento, o sujeito passa a conhecer mais a
fundo seu objeto de estudo, através da mediação do professor, estabelecendo com ele
relações mais efetivas , porém não ocorrendo uma ruptura, o que significa dizer que o
conhecimento que o aluno já possui deve estabelecer uma relação com o novo. Libâneo
(1985, p.46) salienta que é uma etapa de “[...] desenvolvimento operacional: é o momento
da atividade do aluno (pesquisa, estudo individual, seminários, exercícios).” Vasconcelos
(2012) discorre sobre o último momento, a síntese:
É o momento, no processo didático na perspectiva dialética, em que o
educando, tendo percorrido as etapas anteriores de aproximação e
análise do objeto de conhecimento, deve ter oportunidade de
sistematizar o conhecimento que vem adquirindo e expressá-lo
concretamente, seja de forma oral, gestual, gráfica/escrita ou prática
(Vasconcelos, 2012).
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Dessa maneira, a síntese se configura numa etapa de sistematização do
conhecimento, na qual os alunos expressam o conhecimento construído de maneira mais
ampla, apresentando uma visão global do conteúdo abordado, podendo ser através
externada por meio de textos, exposição oral, resolução de problemas ou exercícios mais
amplos a respeito do assunto estudado.
Segundo Arnoni (2003), uma mediação dialética possibilita ao professor planejar,
desenvolver e fazer uma avaliação do processo de ensino aprendizagem, favorecendo
assim, a construção do conhecimento pelo aluno e uma potencialização de seu
aprendizado. Esse tipo de metodologia requer um trabalho organizado e estruturado, tanto
por parte de quem ensina como também de quem aprende.
UNIDADES DIDÁTICAS
As unidades didáticas são definidas por Morrison como “um aspecto
compreensivo e significativo do ambiente, de uma ciência organizada, de uma arte, ou de
uma conduta, que, sendo aprendido, resulta numa adaptação de personalidade
(MORRISON 1931, p. 24-25). Logo, a unidade didática deve apresentar os conteúdos de
forma ampla e significativa para o aluno, estabelecendo relações com o contexto social e
cultural dos indivíduos para qual a mesma foi planejada.
Tais unidades devem ser constituídas por uma sequência lógica de atividades no
processo de ensino aprendizagem, que se desenvolvem a partir de um conteúdo
específico, apresentando objetivos didáticos concretos e bem definidos. Elas devem ser
flexíveis, permitindo alterações, dinâmicas e motivadoras, de forma a mobilizar os alunos
para a aprendizagem. Além disso, as unidades didáticas precisam ser adequadas a um
contexto sociocultural ou pedagógico, permitindo possíveis adequações para o público
alvo que será destinada (Pais, 2011).
Para construir uma unidade de ensino potencialmente significativa (UEP),
inicialmente é necessário definir o conteúdo a ser abordado em criar situações que levem
o aluno a expressar seus conhecimentos prévios acerca do assunto abordado, para após
isso propor situações problema antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, dando
sentido ao conteúdo que será estudado. Após a problematização inicial o conteúdo deve
ser abordado com aspectos mais gerais, propiciando uma visão ampla, para logo após
abordar aspectos mais específicos e trazendo problematizações com nível maior de
complexidade, e por último ao finalizar a unidade é interessante a proposição de
atividades que proporcionem uma recapitulação dos aspectos mais relevantes que foram
discutidos através das concepções dos alunos (Moreira, 2011).
METODOLOGIA
Natureza da pesquisa
O referido trabalho caracteriza-se como uma pesquisa ação, uma vez que envolve
tanto os pesquisadores quanto os pesquisados, configurando-se numa estratégia de busca
pelo aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem através da pesquisa (Tripp,
2005). Dessa forma, o artigo relata uma proposta referente a utilização da metodologia
dialética como forma de potencializar o processo de ensino aprendizagem, através da
construção de uma unidade didática.
Em vista disso, a pesquisa possui então caráter qualitativo, não focalizando em
dados numéricos, mas em um estudo aprofundado do objeto de estudo, a partir de um
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olhar atento, crítico e reflexivo, objetivando a representação fiel dados e uma análise
concreta das dificuldades enfrentadas durante o percurso da pesquisa (Gerhard, 2009).
Procedimento metodológico
Diante das dificuldades e da realidade observada é proposta a construção de uma
unidade didática contextualizada e com caráter problematizador que elenca as atividades
e textos propostos com base nos três momentos da dialética. A discussão a respeito da
construção do material seguirá as etapas sugeridas pelo modelo de design instrucional
contextualizado.
O modelo de design instrucional contextualizado, compreende um conjunto de
ações que objetivam potencializar as habilidades e conhecimentos a serem construídos no
processo de ensino-aprendizagem, a partir de estratégias, métodos e planejamento do que
será produzido. Esse modelo é desenvolvido em cinco fases, são elas, respectivamente:
análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação.
Na etapa de análise são elencadas as dificuldades de aprendizagem e
necessidades do público alvo, sendo realizada a caracterização desse público e a
elaboração dos objetivos. No design, é feito o planejamento do modelo de construção, o
que envolve os métodos pedagógicos e recursos tecnológicos que serão utilizados. A fase
de desenvolvimento diz respeito à produção e o aprimoramento dos materiais, sejam estes
na forma impressa ou digitais. A implementação compreende à aplicação do material
produzido e a capacitação para utilização do material. A última etapa, a avaliação, se
refere ao acompanhamento, manutenção e reavaliação do material construído (Filatro,
2007).
Durante a fase de análise, que ainda está em andamento, foi realizada a partir da
etapa de ambientação do Programa Residência Pedagógica em consonância com o estágio
supervisionado, a observação das aulas em uma turma do segundo ano do ensino técnico
do curso de apicultura, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte-IFRN, campus Pau dos Ferros, a fim de analisar a realidade da turma e
as dificuldades relacionadas ao processo de ensino aprendizagem. Em seguida, serão
elaborados os objetivos instrucionais do material, de acordo com o conteúdo que será
abordado e as habilidades e atitudes que se pretende desenvolver, assim como também as
dificuldades relativas a construção e aplicação da unidade didática.
No design e desenvolvimento, será feita a produção da unidade, levando em
consideração os pressupostos teóricos e metodológicos adotados para a abordagem do
conteúdo, assim como a sequência do conteúdo, o design gráfico e as estratégias utilizadas
para alcançar os objetivos inicialmente propostos. Na fase de implementação, será
realizada a aplicação do material, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte no âmbito do Programa Residência Pedagógica. E por último, na
fase de avaliação, a unidade didática será analisada e discutidas possíveis modificações e
melhorias.
Os resultados obtidos serão colhidos através das atividades realizadas durante toda
a aplicação da unidade didática, ou seja, experimentos, mapas conceituais, produções
textuais, e atividades escritas. Além disso, também será construído um de um diário de
bordo, registrando as informações, reflexões e comentários relativos à aplicação da
pesquisa.
RESULTADOS
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Os resultados aqui dispostos são parciais, uma vez que a pesquisa se encontra em
fase de desenvolvimento. A abordagem metodológica do conteúdo seguirá os três
momentos da metodologia dialética: a mobilização para o conhecimento, construção e
síntese de acordo com as idéias estabelecidas por Vasconcelos (2012).
Para o momento de Mobilização será sugerida uma problematização inicial, além
de notícias e textos com aplicações do conteúdo em situações do cotidiano, objetivando
assim discutir os conhecimentos prévios dos alunos e trazer significância para o conteúdo.
Para o momento de construção do conhecimento serão elencados textos que abordam o
conteúdo de forma mais aprofundada, exercícios, experimentos, atividades de pesquisa e
exposição oral e atividades a serem resolvidas por meio da utilização de simuladores
virtuais. E por último no momento de síntese, serão sugeridas produções textuais, mapas
conceituais, além de atividades que permitam o aluno sintetizar o conhecimento que foi
construído.
Espera-se que a unidade didática a ser produzida traga significativas contribuições
na aprendizagem dos conceitos químicos, assim como na construção de conhecimentos
sólidos, conhecimentos esses que ultrapassem a sala de aula e possam ser aplicados no
cotidiano, auxiliando no desenvolvimento de habilidades, atitudes, e valores para uma
formação crítica do aluno.
Nessa perspectiva, é almejado que a abordagem do conteúdo, a sequência e a
estrutura metodológica unidade didática a ser produzida facilite a aprendizagem do
conteúdo, favorecendo a discussão e a construção de conceitos durante as atividades e
textos propostos e a relação de significância com o cotidiano, indo de encontro às idéias
de com Wartha e Faljoni-Alário (2005). Junto a isso, almeja-se que os alunos expressem
seus conhecimentos prévios, construam conceitos, e ao final do conteúdo consigam
sistematizá-los de maneira efetiva, como estabelece os três momentos da metodologia
dialética defendida por Vasconcellos (2012).
É esperado também que os alunos a partir das problematizações propostas, os
alunos consigam elaborar hipóteses e possíveis soluções para os problemas, que servirão
de base não somente na resolução de problemas químicos, mas também para problemas
cotidianos, uma vez que tais competências e atitudes desenvolvidas podem ser aplicadas
em diversas outras situações.
CONCLUSÕES
Diante do exposto, fica evidente a importância da reflexão acerca de novas
metodologias e ferramentas para potencializar o processo de ensino aprendizagem,
buscando assim formar cidadãos críticos e reflexivos, que são capazes de se posicionar
diante de problemas propostos. Acredita-se que a partir da produção de materiais
didáticos alternativos, seja possível tornar a aprendizagem mais eficaz e significativa,
possibilitando ao aluno construir e sistematizar o conhecimento.
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RESUMO
Da experiência vivida no estágio supervisionado I, educação infantil, foi elaborado artigo
que tratasse da importância de trabalhar Artes Visuais, bem como, compreender como se
dá esse processo juntamente às contribuições do uso dessa ciência nesta modalidade de
ensino. As vivências e análise dos dados coletados nas Unidades de Educação Infantil
(UEI), no município de Mossoró/RN, permitiu-nos constatar: carência de recursos
materiais para a confecção das atividades visuais; a quantidade disponível, quando
utilizadas pelas professoras, tinham como finalidade manter as crianças quietas. A
metodologia foi através de pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo. Foram adotados
como suporte teórico Duarte Júnior (2012), Brasil (2010) e Krechevsky (2001).
Concluímos que, através das Artes Visuais, as crianças ampliam a capacidade de
expressão e percepção de mundo, sendo uma importante forma de linguagem na primeira
infância, aumentando o conhecimento do mundo em que está inserido, de suas habilidades
e a descoberta de suas potencialidades.
Palavras-chave: Artes visuais; Educação; Linguagem.

INTRODUÇÃO
Artes visuais é a designação dada ao conjunto de artes que representam o mundo
real ou imaginário e que tem a visão como principal forma de avaliação e apreensão. Uma
arte visual está relacionada com a beleza estética e com a criatividade do ser humano,
capaz de criar manifestações ou obras agradáveis aos olhos.
A metodologia utilizada nesse trabalho foi uma pesquisa de campo, na qual foi
desenvolvida através da prática exercida no estágio supervisionado I, que aconteceu no
período de 01 a 08 de outubro e de 29 de outubro a 12 de novembro de 2018. Tomou-se
como base uma abordagem qualitativa, onde se buscou compreender a importância do
trabalho com artes visuais e como esses recursos podem contribuir para o exercício do
ensino/aprendizagem. As crianças da educação infantil foram parte fundamental para o
campo de observação, posto que a partir delas pode-se a conhecer e aprofundar tudo o
que se torna relevante nas atividades que utilizam de práticas que expressem seus
sentimentos e conhecimentos audiovisuais.
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Ensino de Artes Visuais na educação infantil se fomenta na ampliação da
aquisição de conhecimentos e potencialidades por parte do aluno. Através da Arte a
criança pode se expressar, expor seus sentimentos e ideias, ampliar sua relação com o
mundo ao seu redor. Assim sendo, a criança tanto como na vida pessoal como em sala de
aula utiliza as Artes Visuais como uma forma de expressão, onde adquire sensibilidade e
competência para lidar com formas, cores, imagens, gestos, sons e demais expressões.
O conhecimento gerado a imagem em Artes Visuais são de grande importância
na Educação Infantil, se tornam fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, afetivo,
motor e perceptivo da criança. É importante utilizar a Arte como um recurso que auxilia
na formação da criança, trabalhando-a não como passatempo ou um recurso decorativo,
mas sim como uma forma de aprendizagem, cheia de objetivos importantes no
desenvolvimento do aluno.
A criança na Educação Infantil precisa de estímulo para adquirir novos saberes
e se apropriar de seus conhecimentos. Nisso o educador deverá incentivá-la em suas
criações, valorizar suas diversas formas de expressão e de se comunicar com o meio, isso
faz com que a criança se sinta capaz de desenvolver e criar mediante ao valor agregado
do adulto no que a criança é capaz de construir.
O contato com a Arte e demais conhecimentos visuais, como obras e criações
desenvolvida no espaço escolar faz-se pela mediação de um educador sensível, com
capacidade de proporcionar situações que possam ampliar a leitura e compreensão do
mundo e de sua cultura por parte da criança. Tendo como finalidade estreitar a relação
entre Arte e o universo infantil, a criança passa a ter o conhecimento de Arte enquanto
faz Arte com as próprias mãos.
Na educação infantil deve haver, um espaço principal voltado para a arte, da
mesma forma como é inserida o português e a matemática, ela não e mais e nem menos
importante que as outras disciplinas, por isso, a necessidade de ensina lá igualmente como
todas as outras matérias, pois é nela que a criança instiga a sua imaginação e o mundo de
fantasia, ou seja, apenas ira representar no papel tudo que imaginar, criando assim seu
próprio mundo. No Referencial Curricular Nacional diz que: [...] Na educação infantil,
tal como a música, Artes Visuais também são formas de linguagens, e é uma das mais
importantes, na qual refere se a expressão e comunicação humana, o que já serve com
uma justificativa da sua inserção no contexto educacional, (BRASIL, 1998, 85).
São representadas por todos os meios de expressão visual, sendo através de uma
folha do caderno, uma tela de cinema, de fotografias, ou até mesmo por algo simples,
como uma massinha de modelar, argila, e entre outros. Situações que estão presentes no
dia a dia, mas que contém características muito importantes no ensino da educação
Infantil, pois possibilita o desenvolvimento da imaginação, criatividade, cognição,
intuição, sensibilidade e derivados.
Fazer artístico- centrado na exploração, expressão e comunicação
de produção de trabalhos de arte por meio de práticas artísticas,
propiciando o desenvolvimento de um percurso de criação
pessoal; Apreciação percepção do sentido que o objeto propõe,
articulando-o tanto aos elementos de linguagem visual quanto
aos materiais e suportes utilizados, visando desenvolver, por
meio da observação e da fruição a capacidade de construção de
sentido, reconhecimento, análise e identificação de obras de arte
e de seus produtores; Reflexão- considera tanto no fazer artístico
como na apreciação, é um pensar sobre todos os conteúdos do
objeto artístico que se manifesta em sala, compartilhando
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perguntas e afirmações que a criança realiza instigada pelo
professor e no contato com suas próprias produções e as dos
artistas (BRASIL, 1998, p.89).

Segundo o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998) os
objetivos são determinados a partir da faixa etária, onde em cada fase, obterá um valor
diferente interpretativo, que vai depender de cada olhar. De 0 a 3 anos as crianças iram
tocar, cheirar, morder, em fim sentir todo e qualquer tipo de objeto, na finalidade de
explorar e com o intuito de ampliar os seus conhecimentos, possibilitando assim sua
comunicação e expressão, ou seja, é a fase onde necessitam da interação com o concreto.
De 4 a 6 anos elas se interessam pelos próprios desenhos e dos colegas, no qual utilizam
diversas maneiras distintas e ferramentas para à criação.
Um dos exemplos simples para iniciar esse conteúdo em sala aula, inicia quando
o professor apresenta obras de Arte de diversos artistas e movimentos artísticos para os
alunos, incrementando sempre valores as imagens e expressando o que as imagens
querem repassar para as pessoas.
Porém deve sempre atentar em deixar a criança livre para criar sua própria obra.
Assim sendo, o educador se torna mediador entre a criança e o objeto de conhecimento,
propiciando situações que possam despertar o interesse do aluno. Pois as Artes Visuais
estão presentes no cotidiano de forma marcante, atualmente é preciso notar a importância
da imagem na cultura. É vivenciando a Arte desde criança que a sociedade aprenderá a
valorizar a sua cultura e conhecerá a sua história.
É muito importante ressaltar os diversos recursos que se podem usar para fazer
arte em sala de aula, seja desde a criação de um desenho em cartolina, em folhas, em
quadro, utilizando lápis, pinceis e tintas, deixando a criança a vontade para expor suas
próprias ideias. Buscando sempre planejar um espaço na sala de aula destinado às Artes
Visuais, da mesma maneira que é importante na alfabetização, palavras e textos escritos,
a linguagem visual abrange atividades que são trabalhados vários aspectos, entre eles,
destaca-se o imaginário. A imaginação tem grande importância na construção do
aprendizado, pois, através dela, a criança cria e transforma o real, conforme suas
necessidades e desejos.
ARTES VISUAIS E OS DISCENTES
No período da observação e da regência do Estagio Supervisionado I realizado
nas três Unidades de Educação Infantil situada no município de Mossoró, UEI Amélia
Ferreira de Souza, UEI Mário Negócio e UEI Francisca Clara de Sousa, pode-se constatar
a carência de recursos materiais para a confecção dos trabalhos visuais e os poucos que
tinham quando utilizados pelas professoras eram apenas para as crianças ficarem quietas
e sem bagunçar.
Tendo em vista que e de fundamental importância a presença das artes visuais nos
anos iniciais, pois a fase da infância e o moimento das descobertas, das novidades e do
aprendizado. Nesta idade desenvolver a criatividade por meio da manipulação de
diferentes coisas são maneiras ótimas de aprender, além de fazer com que a criança se
sinta bem e importante. É necessário que a criança tenha contato com diferentes
contextos, para assim, conseguir ter seu desenvolvimento por meio de outras culturas.
Deste modo, é de suma importância o uso das artes visuais no ensino, a arte é fator
eficaz na socialização, nas formas de expressões de como o mundo é visto, por meio dela
é possível à criança demonstrar seus sentimentos. Para Hernandez (2007, p. 24) “Se não
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ensina aos estudantes a linguagem do som e das imagens, não deveriam ser eles
considerados analfabetos da mesma maneira como se saíssem da universidade sem saber
ler ou escrever?”.
O professor deve orientar a criança no processo criativo valorizando sua produção
artística sem pré-determinar o que deve ser feito, levando em consideração que a criança
tem habilidades equivalentes a sua idade, já que o desenvolvimento artístico dela ocorre
com o contato com novas culturas, não ocorre de forma automática, e sim à medida que
a mesma se desenvolve e cresce, sendo resultado das formas complexas de aprendizagem.
Desse modo, a criança precisa se reinventar, ser ativa no processo de aprendizagem,
desconstruir para construir. “O mais importante nessa palavra reinventar, é a ideia de que
a educação é uma invenção humana e, se em algum lugar foi feita um dia de um modo,
pode ser mais adiante refeita de outro, diferente, diverso, até oposto” Brandão, 2007.
O processo criativo na criança deve ser constantemente incentivado e sua visão
critica sobre o que a cerca, atividades na qual os sujeitos precisam pensar para produzir e
não meras atividades para pintar algo já elaborado, são necessárias atividades que tenham
relação com o meio no qual a criança faz parte.
Além de participar de atividades dirigidas, planejadas pelo educador ou
educadora, as crianças precisam experimentar os materiais artísticos a sua maneira e em
seu próprio ritmo. Esse tipo de brincadeira livre permite que ela tenha possibilidade de se
expressar, a chance de vivenciar resultados através de diferentes meios, bem como a
oportunidade de adquirir a experiência e as habilidades necessárias para manusear, com
facilidade, materiais e instrumentos de arte.
De acordo com Rogoff (1998 apud Hernandez, 2007, p. 45)
O aparecimento da cultura visual como um campo de investigação
transdisciplinar e transmetodológico não significa outra coisa senão
uma oportunidade de repensar, a partir de outro ângulo, alguns dos
problemas mais espinhosos deste momento cultural. Para ele, tanto em
termos dos objetos de investigação como de seus processos
metodológicos, a cultura visual reflete mudanças sofridas, desde os
anos 1960, por diferentes campos de conhecimento (história da arte,
lingüística e crítica literária, estudos dos meios, estudos culturais e
feministas).

Com o passar do tempo a cultura evolui e muitas características são agregadas,
desde os primeiros manifestos com as pinturas rupestres até as conhecidas atualmente
como a cerâmica, desenho, pintura, escultura, gravura, design, artesanatos, fotografia,
vídeo, produção cinematográfica e arquitetura e muitas outras.
O EDUCADOR COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM ARTES
VISUAIS
Sabemos que os alunos e professores são pessoas que estão em constante
aprendizagem, e a interação entre eles é essencial para um bom desenvolvimento entre si,
sendo que por mais que a diferença na idade dos ambos seja diferente, a troca de
experiências e conhecimentos sempre vai existir, tendo como produto principal o
processo de criar e fazer “juntos”, ou seja, por meio da troca de informações surgem novas
ideias.
O educador é o mediador do conhecimento e aluno e o quem recebe essas
informações e por isso precisamos que as crianças tenham mais contato com as artes
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visuais seja ela, explorando, observando, interagindo, etc. Pois, essa mediação não se dá
somente pela linguagem oral mais por outros meios como, por exemplo, através da
linguagem escrita, que tem papel fundamental na relação professor e aluno e a corporal
que tem como objeto principal de expressão o corpo, onde o aluno pode representar
gesticulando e demonstrando de varias formas como: O desenho, a pintura e a colagem.
Isso partindo das crianças são marcas que elas deixam a partir de sua relação com a
realidade, em diálogos permanentes com seu imaginário. São marcas pessoais.
Portanto, é muito importante percebermos e refletirmos que cada criança tem um
jeito próprio de se expressar: traços com mais vigor ou mais leveza, ocupando o espaço
todo ou apenas um cantinho, usando muitas cores ou escolhendo apenas uma. Nós
educadores, que diariamente “lidamos” com meninos e meninas e suas produções
culturais, seremos capazes de reconhecer a produção de cada criança mesmo que não
tenha nome escrito se possibilitarmos que os pequenos se expressem com autoria.
(BRASIL, 2006, p.48).
A arte vai além de entregar um lápis escrever ou de cor, caneta ou giz de cera,
folha de papel, independente se seja de sulfti ou de um caderno de desenho, é necessário
que o educador ofereça meios que estimulem a criatividade e a imaginação, podemos
trocar o lápis por um pedaço de carvão ou graveto que obteremos o mesmo resultado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As artes visuais promovem a ampliação do conhecimento de mundo que
possuímos. O manuseio de materiais e diferentes objetos, a exploração de suas
características, possibilidades de manipulação ao entrar em contato com diversas formas
de expressão artísticas, como também a utilização de diversos materiais sobre diferentes
superfícies, podendo aumentar as possibilidades de comunicação e expressão das
crianças.
Desenvolve também o gosto pelo processo de produção, criação, produzidos
individualmente ou em grupo criando maneiras de cuidar do próprio corpo no contato
com os materiais de arte promovendo a integridade humana e eleva as crianças na
construção de uma sociedade mais digna.
Dessa forma, percebe-se que através das Artes Visuais as crianças aumentam sua
capacidade de expressão e de percepção de mundo, sendo uma importante forma de
linguagem na primeira infância. Pois apresentam grandes oportunidades de
desenvolvimento na aprendizagem da criança, ampliando o conhecimento do mundo em
que está inserido, de suas habilidades e a descoberta de suas potencialidades. Além disso,
estão presentes no cotidiano das crianças que se expressam, comunicam e demonstram
seus sentimentos, pensamentos, emoções por vários meios, dentre eles: linhas, formas,
rabiscar e desenhar no chão, na areia, em muros, usando diversos materiais que são
encontrados por acaso pelas crianças.
É de grande importância que o educador conheça bem sobre o desenvolvimento
de cada criança e lhe ofereça atividades que despertem a criatividade natural e inovadora
que eles possuem, para então assim eles adquirirem o gosto e prazer que a arte
proporciona. Todas as crianças têm condições de se expressar através das linguagens
visuais: cada uma do seu jeito, com seu ritmo, com seus gostos deixando suas próprias
marcas e, por isso, devem ter suas produções artísticas respeitadas e valorizadas.
(BRASIL, 2006, p.33). De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação
Infantil (1998) ao organizar o tempo, o educador pode trabalhar da seguinte forma:
Atividades permanentes que acontecem todos os dias, na rotina da criança, desenhar,
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modelar, colar etc. Sequencias de atividades: Atividades que são orientadas pelos
professores em que sua missão é promover atividades específicas e bem planejadas.
Na educação infantil é importante trabalhar com todo e variado tipo de artes, pois,
é o primeiro contato que as crianças vão obter o que já lhes concederá uma breve
introdução referente à História da Arte e conceitos teóricos, com o intuito de conduzir aos
conteúdos artísticos, o professor precisa ter uma formação própria de conhecimentos
referentes ao assunto. O ideal seria se pedagogo e educador-artístico trabalhassem em
conjunto, está parceria poderia surtir muito mais efeito, no que diz respeito ao
aprendizado e também na troca de informações e experiências entre ambos.
O educador deve está sempre aprimorando suas práticas em sala de aula, usando
os mais diversos métodos de ensino, deve ter muita paciência e ser relevante, pois sempre
ira se deparar se com crianças que terão dificuldade em algumas atividades e a mudança
na forma de transmitir o conhecimento é essencial, principalmente quando se refere a arte.
Assim o fundamental é que o professor de suas aulas com motivação e entusiasmo, e o
mesmo deve estar comprometido em trabalhar está matéria na Educação Infantil de forma
lúdica. Dessa maneira as crianças adquirem gosto por artes visuais. As experiências de
vida dos educadores contam e muito em relação ao aprendizado e na forma de transmitir
esses conhecimentos aos alunos. Ela baseia se na realidade e no mundo das possibilidades,
tanto no fato de apreciar as obras, quanto em relação a cria-las. Assim se faz importante
trabalhá-la em sala de aula, para que os alunos se interessem pelo tema, onde o foco é
instigar a fantasia com base na imaginação, ou seja, criar uma relação entre o mundo
imaginário e a realidade que nos cerca.
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RECURSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA/UERN E DO ESTÁGIO NÃO
OBRIGATÓRIO PARA A INCLUSÃO DE ALUNOS COM AUTISMO
Thatyany Alves Fernandes de Araújo111
Alex Carlos Gadelha112

RESUMO
O presente artigo é resultado de uma pesquisa de trabalho monográfico fomentada pela
seguinte questão: “Que recursos formativos o curso de pedagogia e a convivência
pedagógica com um aluno autista durante o estágio não obrigatório oferecem para uma
prática inclusiva na escola?”. O objetivo geral foi compreender a formação do pedagogo
para as práticas inclusivas de crianças com esta síndrome. E os objetivos específicos
consistiram em: refletir sobre os recursos formativos apreendidos da experiência como
auxiliar de um aluno durante o estágio não obrigatório; e identificar conhecimentos para
sua inclusão a partir da formação pedagógica oferecida pela UERN. Para pensar este
tema, optou-se por um referencial teórico fundamentado em autores queu discutem o
tema, bem como na Lei Brasileira de Inclusão (LBI). Nos procedimentos metodológicos
explorou-se o recurso das narrativas de formação presentes no método da pesquisa
(auto)biográfica (NÓVOA, 1993, 2000; PASSEGI, 2003). Os resultados permitem
entender que os recursos pedagógicos práticos para uma atuação inclusiva carecem de
maior investimento no currículo do curso de pedagogia considerado. Já a reflexão sobre
a autonarrativa da autora sobre a experiência como auxiliar no estágio não obrigatório
possibilita entender que a relação pedagógica com uma criança autista possibilita a
apropriação e construção de recursos de pensamento e de ação para a educação de
crianças com autismo.
Palavras-chave: Inclusão. Recursos formativos. Autismo.

INTRODUÇÃO
Este artigo discute e apresenta recursos formativos para uma prática pedagógica
inclusiva de alunos autistas. Pensamos estes recursos a partir da formação oferecida no
curso de Pedagogia/UERN e da experiência como professora auxiliar de uma criança com
autismo. As motivações que nos conduziram a estudar o tema estão relacionadas à minha
experiência de quase 3 anos (2015 ao ano de 2018) trabalhando com um aluno que possui
a síndrome do transtorno do espectro autista - TEA.
Como objetivo geral pretende compreender a formação do pedagogo para as
práticas inclusivas destas crianças na sociedade. Já os objetivos específicos consistem em:
refletir sobre os recursos formativos apreendidos da experiência como auxiliar de um
aluno durante o estágio não obrigatório; e identificar conhecimentos para sua inclusão a
partir da formação pedagógica oferecida pela UERN.
A metodologia utilizada neste trabalho consiste na pesquisa com autonarrativas
de formação ou (auto) biografias. Este tipo de investigação metodológica tem sido
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explorado no campo educacional por ser também formativa, pois a medida que o sujeito
pensa sobre si e seu trabalho de modo sistemático se torna capaz de tomar consciência de
sua formação e assim rever e/ou fortalecer competências (PASSEGI, 2003). Tem sido
bastante difundida e utilizada nos últimos vinte anos. Pesquisadores como Nóvoa (1993;
2000), Souza (2006), entre outros, apresentam trabalhos significativos nessa área
destacando desde a constituição do educador reflexivo até a formação inicial e continuada
dos profissionais da Educação.
O método autobiográfico tem se caracterizado como inovador nas Ciências
Humanas por considerar como um de seus instrumentos de pesquisa a subjetividade
individual, oferecendo a oportunidade de dar voz aos sujeitos que pouco eram ouvidos ou
tinham um pequeno espaço para expor-se. Em Souza (2006) encontramos uma síntese
acerca da função desta abordagem, que reconhece a subjetividade como fonte de
conhecimento, possibilitando um melhor entendimento a respeito de sua função para os
estudos em educação.
[...] A crescente utilização da abordagem biográfica em educação busca
evidenciar e aprofundar representações sobre as experiências
educativas e educacionais dos sujeitos, bem como potencializa entender
diferentes mecanismos e processos históricos relativos à educação em
seus diferentes tempos. Também porque as biografias educativas
permitem adentrar num campo subjetivo e concreto, através do texto
narrativo, das representações de professores sobre as relações de
ensino-aprendizagem, sobre a identidade profissional, os ciclos de vida
e, por fim, busca entender os sujeitos e os sentidos e situações do/no
contexto escolar (SOUZA, 2006, p. 136).

Fundamentados nessa metodologia e nos resultados construídos, organizamos o
texto deste artigo em três sessões: Na primeira, apresentamos por meio de uma
autonarrativa, nossa experiência de formação inclusiva, refletindo sobre recursos
formativos apreendidos da experiência como auxiliar de um aluno durante o estágio não
obrigatório. Na segunda, evidenciamos conhecimentos para uma prática pedagógica
inclusiva a partir da formação pedagógica oferecida pela UERN. E na terceira sessão,
construímos uma síntese sobre as contribuições das experiências e da formação
pedagógica para uma consciência inclusiva. Por fim, tecemos nossas considerações,
reconhecendo as contribuições dessa pesquisa para a formação dos estudantes e
profissionais sensíveis a causa inclusiva.
EXPERIÊNCIA E APRENDIZAGENS PEDAGÓGICAS COM UMA CRIANÇA
AUTISTA
A graduação de pedagogia possibilita que o aluno cursista possa participar de
estágios remunerados ou até mesmo bolsas para ensino. Com essa oportunidade pude
desenvolver um trabalho em sala de aula ainda como universitária. É um tipo de
experiência que contribui para reafirmar ou não a opção pela docência. De acordo com a
resolução do Resolução n° 36/2010-CONSEPE:
Art. 9º O Estágio Curricular Supervisionado não-obrigatório deve ser
previsto no Projeto Pedagógico do Curso não se constituindo, porém,
componente indispensável à integralização curricular
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§ 3º A realização do Estágio Curricular Supervisionado não-obrigatório
deve atender às seguintes determinações: I - as atividades desenvolvidas
pelo estagiário devem compatibilizar-se com o horário de aulas; II - o
estágio deverá ser acompanhado por um professor da instituição de
ensino superior e por profissional da área à qual pertença o curso do
aluno. III - o estágio para ser integrado como atividade complementar
deve ser desenvolvido na área de formação do estagiário.

A partir do segundo período do curso, no ano de 2015, houve uma seleção para
estagiar em uma escola da rede privada na cidade de Mossoró, onde fui uma das
selecionadas. Diante disso, comecei a traçar caminhos e tentei ser um ser humano e
profissional bem melhor, pois fui encaminhada para auxiliar uma criança autista. Fui
entendendo na prática os transtornos no desenvolvimento da linguagem, nos processos de
comunicação, na interação e comportamento social da criança. Mas naquele momento, eu
não conhecia o que era o autismo, então surgiram vários questionamentos como: “O que
é uma criança autista? Como devo proceder com ela? Quais as atividades para essa
criança? Será que vou conseguir trabalhar com essa criança?” Perguntas que geralmente
qualquer “marinheiro de primeira viagem” faria ao entrar pela primeira vez em um navio
sem um capitão do lado. Senti-me em um mar desconhecido, mas que tinha a
responsabilidade e necessidade de explorar.
Assim como a família que recebe o diagnóstico de que seu filho é autista e passa
pelo momento de aceitação, o professor também enfrenta esse momento. E esse momento
é de extrema importância para o processo de formação desse docente. No início do curso,
não tive a oportunidade de assistir aulas sobre inclusão ou sobre autismo. Eu tinha a
curiosidade e conhecia pouco, isso foi mais um ponto que me despertou para a temática.
Apesar da experiência rica do estágio, vale ressaltar que na maioria das vezes o estagiário
é “jogado” dentro da sala de aula, sem nem um apoio, nem uma ajuda, ou se quer um
acolhimento, tendo que assumir toda a responsabilidade do desenvolvimento do aluno
com necessidades especiais educacionais.
Então comecei a estudar e a pesquisar sobre autismo, correr atrás para me
aprofundar no assunto, para assim conseguir desenvolver um bom trabalho. No início foi
difícil e desafiador, porém gratificante pois fui estimulada a correr atrás de meios que
tornassem possível a aprendizagem dele.
Meu primeiro contatado com o aluno autista aconteceu no dia 03/05/2015, em
uma tarde na qual me achava meia perdida na relação pedagógica com ele. Mas hoje
posso falar um pouco sobre autismo, não por ser um profissional que aprendeu isso na
teoria, mas como uma sobrevivente que enfrentou a batalha e não desistiu.
Aos 5 anos de idade ele não havia desenvolvido a comunicação oral, no entanto,
apresentava várias habilidades. Era uma criança ativa e desenvolvida no que diz respeito
ao conhecimento das letras e dos números. Inclusive até escrevia o seu próprio nome.
Mas o meu primeiro desafio foi aprender a se comunicar com ele, já que não havia
desenvolvido a oralidade naquele período, se comunicando apenas por meio do toque, do
contato de segurar a mão e conduzir-me até o lugar ou ao objeto desejado por ele.
Aos poucos, comecei a traçar estratégias e ideias que tornassem mais fácil essa
rotina diária. Então procurei ainda no início da graduação cursar matérias que não eram
obrigatórias, apenas optativas, mas que tratavam da inclusão. Comecei também a ler
reportagens, artigos e relatos sobre autismo. Buscando aprender quais as suas
características, como educá-los e o que fazer a cada momento da aula.
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Lembro como foi difícil meu primeiro momento com ele, pois o mesmo já estava
vindo de uma quebra de rotina diária. Antes de mim, havia passado duas pessoas com as
quais não se adaptou. Esse foi então meu segundo desafio: fazer com que ele me aceitasse,
assim como eu estava o aceitando.
Passei exatamente 90 dias observado tudo que já havia ao redor dele e da escola,
comecei a ver que para muitas das coisas para as quais era orientada a fazer, não existia
um embasamento teórico, uma rotina certa de se trabalhar, entendo que não havia força
de vontade de incluir aquela pessoa de verdade. Então entendi que precisava de bons
argumentos para enfrentar algo que já estavam construídos sem intenção inclusiva. Esse
foi o meu terceiro desafio: descontruir e construir algo novo na prática pedagógica com
o aluno autista. No início muitas tensões me inquietaram, pessoas afirmando que não
estava certo, que não era dessa maneira que se trabalhava com ele, que eu não sabia o que
estava acontecendo, então isso por algumas vezes me intimidou, mas, mesmo assim, não
parei e fui me reencontrando e me esforçando a cada dia, pois acreditava que o respeito,
o cuidado, a tolerância e a empatia são princípios básicos que necessitam ser postos em
prática. Aprendi que para promover a inclusão, seria necessárias habilidades sociais e
emocionais. Nesse sentido, pensamos como Del Prette et al (1986), pois entendemos que
[...] responder empaticamente às pessoas, ainda que intuitivamente,
facilita o estabelecimento de vínculos interpessoais, estreitando os
relacionamentos, [...] uma vez que as classes de comportamentos que a
compõem podem ser entendidas como reações intencionalmente
voltadas para o benefício do outro.

Comecei a desconstruir o que costumamos ver em escolas: a criança afastada das
demais durante aula. Em seguida troquei o não por palavras que tivessem o mesmo
sentido, mas que não o constrangesse, pois descobri que assim como ele todas as outras
crianças têm dificuldade de aceita um não, ou seja, é uma questão de relacionamento com
as crianças, não algo restrito aos autistas. É preciso então considerar que aqueles vivem a
infância ainda não possuem amadurecimento necessário para compreender o não de boa
vontade. No caso da criança autista, compreendi que todas as vezes que falava: “Não
pule”, “não toque”, “não faça”, ela entendia somente a última palavra da frase “pule”,
“toque”, “faça”.
Recordo com um certo alívio até hoje de uma frase que ouvi de uma das minhas
professoras de inclusão, em momento de euforia e desespero clamei pela sua ajuda, ao
que me respondeu: “Thatyany, se acalme e entenda, que nem um profissional vai estar
pronto, pois não tem como estar pronta todo os dias! São novas descobertas a cada
momento! Então o ritmo das descobertas sempre vai estar na nossa frente, o que podemos
fazer é sempre estudar e procurar se aperfeiçoar”. Desde então acalmei meu coração e
entendi que eu preciso sempre estudar, investigar a dinâmica do autismo, por que sempre
haverá algo novo a ser explorado.
Após um ano de trabalho, consegui alguns avanços que foram de extrema
importância para a criança. No ano seguinte segui para um outro nível, no qual estaria
com outra professora. Esse momento foi como uma queda de paraquedas para ele, pois
tudo havia mudado: a sala, o ambiente, o espaço, a rotina e as pessoas nos corredores. Ele
teve de sair do ambiente do infantil I e passou para o infantil II e essa mudança implicou
em retenção no seu desenvolvimento escolar. Observei que ele deixou de evoluir porque
não houve aceitação de sua parte para tamanha alteração de hábitos. Esse foi um outro
desafio para mim. Precisei acompanhá-lo durante mais um ano.
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O aluno começou a perder o interesse pelas atividades de tanto ser contrariado.
Comportava-se como bebê. Começou a ter crises constantes e estas expressavam por meio
de gritos fortes e lesões no próprio corpo. Estes momentos foram angustiantes para mim.
E a orientação dada era a de retirar o aluno da sala de aula com o intuito de acalmá-lo em
um outro ambiente. Só que o mesmo apresentava resistência, pois não queria sair da sala.
Era um momento que eu achava desrespeitoso com o ser humano. Aconteceram até
situações onde a professora também se vendo incapaz de lidar com o momento, tentava
medir forças com o aluno autista com o objetivo de tirá-lo da sala de aula para acalmá-lo.
O propósito era o melhor, o de tranquiliza-lo, mas deixá-lo fora da sala de aula não era a
melhor estratégia. Para mim, estes conflitos foram tardes torturantes e angustiantes, mas
que me serviram como reflexão para escolher que profissional inclusiva eu quero ser.
Quando conseguiam afastar ele da sala de aula, eu procurava coisas que sabia que
o acalmava, como massinha de modelar, tinta, folha lápis de cor, caixa de areia. Inclusive,
muitas vezes passei tarde tomando banho na piscina e fazendo bolinha de sabão com ele.
Era uma terapia, pois comecei a perceber que com o passar dos dias surgiram resultados
positivos. Entendi então que nem todos os dias são pedagogicamente bons, que ele ainda
apresentava esses momentos difíceis, mas que com menor frequência. Compreendi a
importância do brincar na prática. E como diz Winnicott (1997),
O brincar pode ser entendido como mudança de significado, como
movimento, tem uma linguagem, é um projeto de ação. Brincando
trabalha-se a subjetividade do ser humano, cunha-se a realidade
estabelece-se um tempo e espaço. Brincar é criar, criar uma forma não
convencional de utilizar objetos, materiais, ideias, imaginar. É inventar
o próprio tempo e espaço.

No meio do ano comecei a perceber que havia criado uma relação de confiança
muito forte com o aluno. Fiz também muitas leituras onde autores relatavam que o
professor pode contribuir ou não para o amadurecimento de crianças com TEA. O
costume, a convivência nem sempre apresenta apenas resultados positivos, então comecei
a notar que eu poderia também causa algum atraso se continuasse tão próxima dele. Então,
tomei a decisão consciente de me afastar em certa medida. Mas não consegui. Então a
única saída foi deixar a escola, pois a mãe não aceitava que me tirassem dele. Vivi um
dilema, mas para protegê-lo decidi me desligar da escola. Concluído o ano, ele estava
bem, tinha conseguido atingir algumas metas pedagógicas e continuava a desenvolver as
demais.
Quando pensamos em desenvolver um trabalho com crianças autistas não temos
como saber de fato o quanto podemos ajudar ou não, o quanto podemos promover
mudanças, mas à medida que nos permitimos experimentar um trabalho diferente, é
possível perceber o quanto ele pode ser importante e meritório. Sendo assim, reafirmo
como uma prática inclusiva consciente é necessária. A experiência com o aluno autista
narrada aqui, nos possibilitou recursos pedagógicos e emocionais que levarei para todo o
meu percurso profissional. Entendi que cada aluno com TEA apresenta suas
particularidades, tem necessidades semelhantes, mas também específicas. Para entender
a forma diferente de ver e interpretar o mundo dele, é importante observar seu ritmo de
aprendizagem com paciência a fim de realizar as atividades diferenciadas, coerentes com
suas habilidades e potencialidades.
De todas as coisas essenciais para que qualquer ser humano cresça acreditando
nele mesmo e no seu potencial, a mais importante é o amor! E esse amor pode vir tanto
da família, quanto de pessoas que marcam a nossa formação, como por exemplo,
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um professor. Para mim, foi um privilégio trabalhar com uma criança altista ainda no
início de minha formação. É uma marca indelével.
Desde que comecei a se interessar pelo mundo dos autistas e também depois de
algumas leituras e experiências, compreendi a importância de nós professores
considerarmos profissionais, mas sobretudo, humanos.
EXPERIÊNCIAS NO CURSO DE PEDAGOGIA: pensando as disciplinas
inclusivas
Ao longo dos dias de trabalho na escola senti a necessidade de mais
conhecimentos sobre a inclusão. Percebi a carência de disciplinas e conteúdos sobre o
assunto. A disciplina educação para diversidade e psicologia também acaba por discutir
um pouco as questões de desenvolvimento cógnito. Apesar da temática ser debatida por
pedagogos e estudantes, notei a falta de uma maior aprofundamento nas discussões por
entender que esta temática é essencial para a formação dos profissionais que
provavelmente ficarão por muitas anos inseridos na prática escolar.
Despertada pela curiosidade, decidi por consultar o Projeto Político Pedagógico
(PPP) do curso de Pedagogia. Quis entender o perfil do profissional que objetiva da
UERN propõe formar para a pedagogia. Fiquei ciente de que o PPP dispõe sobre inclusão
e o trabalho pedagógico realizado com crianças com necessidades educacionais especiais
nas escolas e nas salas de aula regulares. No documento são encontradas apenas algumas
citações superficiais sobre as políticas de inclusão no contexto do trabalho educativo,
como por exemplo: dois objetivos específicos do curso são: Enfatizar a compreensão e
valorização da diversidade; e: desenvolver conhecimentos teóricos e práticos sobre o
processo educacional de modo abrangente e flexível, possibilitando que a formação esteja
em interface com as transformações dos contextos sociais e educacionais; (PPP do curso,
2006).
Não é dada ênfase ou citação que indique a formação do futuro professor para
atuar na perspectiva da Educação Inclusiva. Na formação inicial nunca terá uma formação
completa, mas sim uma base, que podemos aprofundar nos cursos de educação
continuada. Consultamos as ementas da disciplina teórica de “Educação Especial e
Inclusão” e a da disciplina Educação Especial: Fundamentos” e entendemos que a
proposta visa capacitar o aluno para construir “conhecimentos básicos referentes à escola
inclusiva e a sua organização e compreender os fundamentos da educação especial no
mundo e no Brasil.
Mas neste contexto, perdurou a dúvida sobre a eficácia de duas disciplinas para a
formação que fomente a efetivação da prática educacional inclusiva na escola. É nesta
perspectiva que se deve pensar, pois a educação inclusiva está acontecendo, os alunos
estão nas escolas, e os professores, principalmente os “recém-saídos dos bancos
acadêmicos”, necessitam ter conhecimento para trabalhar com esta realidade. É
preocupante as falhas presentes na estrutura curricular do nosso curso. Acredito que é
preciso repensar a Formação de professores, pois formá-los é projetar o futuro, uma vez
que esses professores irão continuar formando estudantes que constituirão a sociedade de
amanhã.
Apesar das limitações, o curso de pedagogia apresenta uma grade muito rica em
diversidade de disciplinas, as quais nos leva a escolhas de objetos de estudo e caminhos
profissionais diferentes. Entendemos que não existe uma matriz curricular fixa e que não
precise de mudança ao longo do tempo e dos desafios que as transformações sociais
impõem aos educadores. Assim como Perin (2011, p. 2), estamos cientes de que “o
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professor não pode ser considerado um profissional pronto e acabado ao terminar a
licenciatura, uma vez que o desenvolvimento profissional implica na necessidade de
crescimento e aquisições diversas”.
Diante da necessidade de explorar e estudar o autismo, decidi recorrer a grade do
meu curso em busca de disciplinas que me oferecesse algum tipo de apoio. Como ainda
estava iniciando o curso conhecia poucas disciplinas relacionadas ao tema. A disciplina
de psicologia da educação cursada no segundo período foi onde obtivemos os primeiros
conhecimentos sobre as diferentes necessidades educacionais especiais, bem como sobre
o discurso inclusivo.
Inicialmente constatamos que a Psicologia, como disciplina científica, apresentase como uma área responsável por oferecer subsídios teóricos a respeito dos diversos
comportamentos humanos. Podemos compreender então que a Psicologia da Educação
tem suas raízes numa diversidade de pensamentos e concepções filosóficas, constituindose em um conjunto de correntes buscam compreender o processo de ensino e
aprendizagem do ser humano.
Autores como Bzuneck (1999); Larocca (1999); Coll Salvador (1999, 2000);
Almeida (2000, 2007); Batista e Azzi (2000) e Guerra (2000), nos fizeram compreender
que na síntese do pensamento psicológico há entendimentos psicoeducativos extremos
que oscilam entre as concepções de Psicologia aplicada à educação, de caráter
reducionista e promovedor da psicologização do processo educacional, e as concepções
que reconhecem a diversidade e as variáveis de natureza psicológica, como ainda outras
tantas que não são de tal natureza, mas que estão presentes nos processos educacionais.
Nesta segunda concepção, cabe à Psicologia da Educação articular caminhos que
contribuam para a assimilação e a interpretação da diversidade de fenômenos educativos
para então buscar proporcionar qualidade no processo escolar.
No terceiro período cursamos Psicologia da educação II. Essa disciplina
fortaleceu as ideias que haviam sido plantadas no semestre anterior com Psicologia da
Educação I. Como havíamos mencionado, estávamos no início do curso e sentimos a
necessidade de adiantar algumas disciplinas devido ao contexto de inclusão que estava
vivendo. Então, nesse mesmo semestre cursei a disciplina Língua Brasileira de Sinais.
Apesar de ser uma disciplina de cunho técnico, foi possível também ouvir discursos sobre
inclusão de modo geral, mas principalmente de surdos.
Por que pagar Libras, já que meu aluno era autista e não surdo? Como não se
comunicava oralmente, mas apenas através de toque, e como estava em busca de algo que
nos ajudasse na comunicação, a aprendizagem dessa língua teve o propósito de investir
na interação. Às palavras que ele ouvia, eu associei algum sinal de libras. Percebi que não
funcionou como esperávamos, mas o fato de saber que ele estava conseguindo reproduzir
alguns gestos e dar significado trouxe satisfação e esperança.
Mesmo cursando as duas disciplinas optativas de inclusão, as duas de psicologia
e a de Libras, chegamos a conclusão de que quando chegamos em uma sala de aula não
teremos conhecimentos suficientes para assumir a responsabilidade de desenvolver e
trabalhar a inclusão com crianças com necessidades educacionais especiais. No entanto,
desenvolvemos consciência de muitos aspectos importantes relacionados a esse tema.
Ora, se os alunos que pagam estas disciplinas podem se sentir desamparados, como então
como ficam aqueles que não optaram cursá-las? É preocupante este desinteresse, pois
caso o profissional não busque “às suas próprias custas” essa formação inclusiva, os
maiores prejudicados serão os pais e as crianças que terão o direito a vida por meio da
educação. Feldmann (2002, p. 77) diz que “o processo de formação de professores
caminha junto com a produção da escola em construção por meio de ações coletivas,
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desde a gestão, as práticas curriculares e as condições concretas de trabalho vivenciada”.
Diante disso, a formação do professor não é um processo individual e sim coletivo.
Assimilar está multiculturalidade e reconhecer sua legitimidade nos espaços escolares é
fundamental no processo de formação docente.
As duas disciplinas optativas de Educação Especial e Inclusão foram estudadas
por mim no terceiro período, mas na grade elas aparecem apenas no último ano do curso.
Quando observamos a matriz de outros de cursos de pedagogia nas universidades,
percebemos que a temática da educação das pessoas com deficiência está incorporada
apenas como uma discussão geral. Entendemos que a concepção que prevalece é a de que
a formação inicial se resume a poucas disciplinas, as quais não conseguem atender à
complexidade do tema, por isso o discurso da formação continuada é operante no interior
das discussões. Reconhecemos que as disciplinas de inclusão foram muito importantes
para o momento que estávamos vivendo. Inclusive, o último semestre cursado
oportunizou novos conhecimentos por intermédio de textos, resumos, palestras e aulas de
campo, executados na disciplina procedimentos de intervenção nas práticas educativas.
Através desta disciplina podemos formular que a educação inclusiva pode ser
concebida como a capacidade de amparar a todos independente de suas condições, assim
revisando nossas práticas e ampliando nossos olhares para construirmos uma escola que
respeito e promove a diversidade. Também é importante dizer que a formação pessoal
para a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais não é um fim em si
mesmo, pois deve estar engajado em um trabalho coletivo, contínuo, interativo e
cooperativo, possibilitando assim a troca de novas experiências e a conscientização de
todos. É um desafio para os novos educadores e para a sociedade na qual estamos
inseridos que todos assegurem o direito de inclusão na vida, sem discriminação, mas com
equidade. Inserir e acolher nas instituições de ensino, combater a exclusão e reafirmar o
compromisso com uma política de educação inclusiva devem ser princípios imersos em
todas as disciplinas do curso de Pedagogia.
AS CONTRIBUIÇÕES DAS EXPERIÊNCIAS E DA
PEDAGÓGICA PARA UMA CONSCIÊNCIA INCLUSIVA

FORMAÇÃO

A cada dia a sociedade contemporânea passa por um processo de renovação em
que se faz necessário agregar valores para que sejam extintas toda e qualquer forma de
preconceito. É imprescindível uma consciência política com valores que lutem pela
garantia dos direitos de todos, para que possam viver na forma mais plena a palavra
“democracia”. Todos precisam de uma a formação integral independente de sua condição
física, econômica ou intelectual. Todos devem luar para que o acesso aos meios de
conhecimento e informação sejam plenamente oferecidos. Pensando assim, a inclusão de
alunos com necessidades educacionais especiais estará cada vez mais em crescente
evidência dentro e fora de nossas escolas.
A fim de que as escolas atendam ao processo de inclusão, os alunos com
necessidades educacionais especiais devem ser incluídos no ensino regular, com o
propósito de atender as demandas individuais de cada aluno, independentemente de suas
particularidades e diferenças, de modo a adequar e organizar o currículo e o Projeto
Político Pedagógico de cada instituição, contemplando a diversidade de sua comunidade
escolar, formando um equilíbrio entre o desenvolvimento dos conteúdos previstos e a
socialização de todos os envolvidos. Nas palavras de Marchesi:
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Um currículo centrado fundamentalmente nos conteúdos conceituais e
nos aspectos mais acadêmicos, que propõe sistemas de avaliação
baseados na superação de um nível normativo igual a todos, lança ao
fracasso alunos com mais dificuldades para avançar nestes âmbitos. Os
currículos mais equilibrados, nos quais o desenvolvimento social e
pessoal também tem importância e em que a avaliação seja feita em
função do progresso de cada aluno, facilitam a integração dos alunos
(MARCHESI, 2004, p. 39).

Como já foi visto, é um amplo desafio aos professores o processo de inclusão dos
alunos com necessidades educacionais especiais. Por vezes os professores apresentam
resistência quando o assunto é mudança, causando certo desconforto em famílias e
profissionais do se convívio. Mas cabe a eles construírem novas propostas de ensino,
atuar com um olhar diferente em sala de aula, serem o agente facilitador do processo de
ensino aprendizagem desses alunos.
Os professores precisam pensar na educação como um todo, conforme destaca
Farfus (2008):
A articulação entre os educadores é urgente, pois existe a necessidade
de uma redefinição do papel do professor e de sua forma de atuar, no
pensamento sistêmico. É necessário pensar na aprendizagem como um
processo cooperativo e de transformação que proporcione a formação
de alunos inseridos no mundo, e não mais em apenas uma comunidade
local. Finalmente pensar na educação em relação aos aspectos da ética,
da estética e da política; a educação fundamentada em um ideal
democrático (FARFUS, 2008, p. 30).

Um dos contribuintes primordiais para uma proposta inclusiva em sala de aula é
que os professores mudem a visão que existe de incapacitante das pessoas com
necessidades educacionais especiais para uma visão pautada nas possibilidades,
elaborando atividades variadas, dando ênfase no respeito às diferenças e às inteligências
múltiplas.
A educação inclusiva desafia aos professores porque, de certa forma, obriga-os a
repensar sua maneira de ensinar, sua cultura, sua política e suas estratégias pedagógicas,
adotando uma postura receptiva diante da singularidade que irá encontrar, em busca de
detectar potencialidades e expor habilidades de acordo com a demanda de cada aluno.
[...] a inclusão implica que todos os professores têm o direito de esperar
e de receber preparação apropriada na formação inicial em educação e
desenvolvimento profissional contínuo durante sua vida profissional
(MITTLER, 2003, p. 35).

Ao refletirmos sobre as contribuições das experiências vividas com o aluno autista
na escola e da formação pedagógica recebida no Curso de Pedagogia/UERN, podemos
concluir que enquanto as disciplinas mencionadas nos serviram para o despertar do senso
inclusivo e o apreender de conhecimentos teóricos de psicologia e legislação, os saberes
da prática construíram recursos pedagógicos como a sensibilidade aos detalhes
comportamentais, o equilíbrio emocional para gestão das tensões, a criatividade no uso
de instrumentos didáticos favoráveis não apenas ao aprendizado de letras e números, mas
também para um trabalho imerso em humanidade, investidor de tempo e energias na
formação integral do outro.
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Reconsiderando os aspectos da nossa formação acadêmica, constatamos uma
lacuna existente no caminhar referente a temática discutida. Ao nosso ver, a matriz
curricular pouco dialoga com a inclusão, o que de certo modo influencia o fazer docente
de todos os que passam pelo curso de Pedagogia/UERN. A experiência na docência com
um aluno autista também nos fez pensar sobre qual o nosso papel como docente, levando
a refletir sobre a importância da busca pelos saberes da experiência, pois diante da
realidade sentimos que não basta só a boa vontade, é preciso por meio de iniciativas
pessoais buscar subsídios que façam a diferença em nosso fazer pedagógico. Por fim, vale
reafirmar que a natureza do processo inclusivo exige a formação continuada, pois novas
descobertas e métodos são pensados e criados na e para a prática pedagógica. O mais
importante é estamos abertos para amar essas pessoas. Somente assim promoveremos a
cooperação no processo educativos de todos, bem como investiremos em nossa própria
humanidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação a fim de uma nova sociedade necessita ser de qualidade, com
formação adequada para o mercado de trabalho e, acima de tudo, capaz de desenvolver
habilidades e competências que sejam inclusivas. Somente através da educação, diante de
um novo pensar, teremos um futuro melhor durante toda a sociedade.
Sabemos que no Brasil as políticas de inclusão escolar e social são reconhecidas
a partir do direito de todos os alunos matricularem-se na rede regular de ensino, de
qualquer estado ou município. Esta determina que as escolas devam estar aptas a trabalhar
com as diferenças. Entretanto, como foi possível entender por meio desta pesquisa, o que
se observa é que a adaptação desses alunos tem sido superficial e limitada tanto em termos
de formação dos que irão trabalhar diretamente com pessoas com necessidades
educacionais especiais, como em termos práticos no chão da escola.
Aprendemos desde cedo que a escola é a vida, é movimento que promove o
amadurecimento dos sujeitos e da própria sociedade. A experiência no estágio não
obrigatório serviu para reafirmar a sua importância como meio para formação de uma
consciência inclusiva pela prática. No entanto, ainda existe a proposta de transformar,
mudar e melhorar a escola para que se torne o ambiente formador desta consciência, de
maneira que repercuta em todas as esferas sociais.
A pesquisa nos possibilitou um novo olhar para com a escola que queremos ter,
para os alunos que temos e para os profissionais que somos ou seremos. O papel
humanizador é imprescindível em todos os espaços sociais onde o trabalho docente
influencia. Inclusive, as leituras sobre as políticas e a legislação para inclusão nos fizeram
pensar sobre a presença de professores que atuam diretamente com estas crianças no
debate para criação e aperfeiçoamento dos documentos oficiais postos para serem
aplicados no cotidiano escolar e social.
Concretizar realmente a inclusão é um grande desafio, visto que envolve
mudanças na concepção de sociedade, de homem, de educação e de escola. Tais
mudanças não são tão simples e fáceis já que as pessoas beneficiadas foram
historicamente injustiçadas, marginalizadas e excluídas da sociedade, e, em
consequência, da escola.
Alcançar os objetivos da prática educativa requer mudanças nas concepções, nas
ações e no envolvimento de todo o quadro docente, principalmente das instituições
governamentais, em âmbito de políticas sociais e econômicas, fazendo com que a
realidade do princípio da educação seja, realmente, responsabilidade de todos. A falta de
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preparo dos professores é um empecilho, mas não é fator crucial para a não-integração do
aluno com deficiência em classe regular. Sabe-se que o empenho entre ambos – o que
ensina e o que aprende – resulta em reconhecer possibilidades e limitações entre ambos.
O profissional que trabalha com educação inclusiva deve ser, em primeiro lugar,
bom professor: qualificado, dono de um saber reconhecido socialmente, e competente.
Além disso, há de ser também um profissional voltado para as práticas sociais vigentes,
dotado de uma consciência lúcida de sua realidade histórica e dos problemas dela
emergentes. Meramente dessa forma poderá contribuir para a redução da segregação e da
exclusão dos diferentes pela sociedade capitalista moderna. Esse professor precisa ter
sempre postura de busca, de análise da sua prática pedagógica, para reformulá-la quando
necessário e quando as circunstâncias o exigirem. Deve estar sempre leal a fazer revisões
no seu referencial teórico, de modo a acompanhar o desenvolvimento das ciências e as
descobertas da tecnologia para seu campo de atuação.
Assim, compreende-se o papel crucial do professor nesse processo, pois
entendemos ser através dele que os alunos aprenderão a conviver com as diversidades e
diferenças na sala de aula, construindo um ensino voltado à compreensão e ao respeito
mútuo, onde não haja discriminações e sejam eliminadas as concepções de pessoas
melhores ou piores devidos às suas particularidades.
Por fim, afirmamos que não consideramos esta pesquisa como o encerramento de
nossas aprendizagens pedagógicas para a inclusão de pessoas com necessidades
educacionais especiais. As leituras e reflexões escritas aqui suscitaram novos
questionamentos para futuros trabalhos e atividades.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO
EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO
Andreza Bispo dos Anjos Santos113
Priscila Brasileiro da Silva Nascimento114
RESUMO
Este trabalho analisa criticamente o processo de desenvolvimento do Estágio Curricular
Obrigatório III que se remete a uma experiência em espaços não formais de educação,
tendo como objetivo principal executar a práxis da Educação do Campo Contextualizada
na perspectiva da formação de educadores plenos e ativos socialmente, bem como
promover ação coletiva que contemple o trabalho de base na perspectiva de ampliação do
conceito de educação não formal. Para tanto, nos apropriamos de literaturas
contemplativas e vivências, perpassando pelo método de ação reflexão ação que também
se engaja na metodologia CAT- Conhecer, Analisar e Transformar que é também princípio
metodológico de pedagogia social utilizado pelo MOC- Movimento de Organização
Comunitária. Deste modo, após visitas diagnósticas e trabalho de mobilização através do
MOC, foram realizadas oficinas com temas condizentes as demandas da comunidade e a
proposta de trabalho desenvolvida durante o tempo universidade onde articulamos os
estudos do componente de prática pedagógica com a construção do projeto de estágio,
promovendo a formação técnica e política do público-alvo no sentido da organização
social para alcançar o desenvolvimento sustentável. Com essa experiência de estágio,
podemos elucidar a teoria de educação não formal e ser participantes diretos dessa
categoria, equalizando os saberes acadêmicos aos populares, valorizando a educação
popular como lugar de transformação social e fazer uma ponte mais firme entre a
universidade e comunidade de modo garantir o ensino, pesquisa e extensão com
excelência e responsabilidade social. Esta experiência traz novas possibilidades para
valorizar a educação não- formal e fortalecer seus agentes e instituições protagonistas da
pedagogia social.
Palavras-chave: Trabalho de base. Cooperativismo- associativismo. Economia solidária.
Pedagogia social. Educação popular;
INTRODUÇÃO:
O Estágio Curricular Obrigatório é compreendido como uma ação que transpassa
os tempos e espaços formativos. Na perspectiva da Pedagogia da Alternância, é um
momento de se aprimorar os conhecimentos científicos, teóricos e práticos, que devem
ser operacionalizados de modo a efetivar o diálogo entre as aprendizagens teóricas do
tempo- universidade, as atividades práticas do tempo- comunidade e a organização do
trabalho pedagógico nas escolas do campo e nos espaços não escolares. De acordo o PPC
do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Recôncavo
113
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da Bahia.
De acordo dom Pimenta e Lima (2010), o estágio realizado através de pequenos
projetos possibilita que os estagiários vivenciem um processo em todas as suas etapas:
diagnóstico, planejamento, execução e avaliação, em um espaço de tempo com começo,
meio e fim, e lhes permitem serem aprendizes e autores simultaneamente, enquanto
aprende a organizar e gerir o que é necessário e possível em um determinado tempo.
Nesse sentido, o Estágio Curricular Obrigatório III acontece de forma atípica ao
modelo tradicional de estágios na docência, nos espaços não escolares, no entanto, que
não deixam de serem espaços formativos, é nesse momento que reconhecemos a educação
omnilateral e a educação popular que dialogamos desde o início do curso de Educação
do Campo “nas ações coletivas protagonizadas pelas redes associativas da sociedade civil,
retomamos a categoria da educação não- formal, não mais como construção
teórica/abstrata mas como ferramenta operacional de análise” (GHON, 2006, s.n). O
trabalho de base e a formação para constituir o cooperativismo- associativismo foram e
são importantes na tangente da educação popular, já reconhecida no meio acadêmico e
embasada por Paulo Freire em sua obra “Pedagogia da Autonomia”.
Essa experiência foi adquirida a partir de uma parceria entre a UFRBUniversidade Federal do Recôncavo da Bahia e o MOC- Movimento de Organização
Comunitária, a escolha foi pessoal pela entidade de educação popular, por afinidade e
admiração pelo trabalho e também por a partir dos estudos em sala e a própria vivência
com os movimentos sociais do campo, consegui identificar o MOC como agente
transformador e protagonista da educação popular e da educação do campo
contextualizada.
O caderno de formação do MST- Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
“ Método de trabalho de base e organização popular”, foi o livro de cabeceira para
construção desse estágio. Como apontado acima, o componente curricular de prática
pedagógica esteve em constante trabalho interdisciplinar com o estágio, nossa literatura
obrigatória foi o caderno do MST que teve leitura dinâmica e compartilhada em sala, com
momentos de discussão acerca de cada capítulo e a reflexão de como seria nosso papel
quanto educadores populares no campo de estágio. Foi muito importante para pensarmos
qual prática social seria norteadora para nossa execução de pedagogia social,
considerando a história e o cenário atual das condições materiais, sociais, econômicas e
políticas que afetam nosso cotidiano, pensando as particularidades e identidades dos
sujeitos do campo.
METODOLOGIA
As oficinas temáticas foram elaboradas e planejadas a partir do diagnóstico
realizado com as visitas de observação e os trabalhos de co participação, pela discente
Andreza, sob orientação da docente Priscila. Foram realizadas 3 oficinas ao todo, na
Associação Comunitária de Ipuaçu- ASCONI, com média de 22 pessoas em cada
atividade, cada uma com duração de 4 horas de execução e 2 horas de elaboração. Todas
as oficinas aconteceram em turno vespertino, tendo início às 13:00hr e findando às
17:00hr. Foi utilizado o método de ação- reflexão- ação e os princípios da metodologia
CAT que nos coloca em posição de atores sociais comprometidos com a transformação e
fugindo da lógica posta pelo academicismo de pesquisa só por pesquisa sem retribuição
em ações que transformem o meio e os sujeitos, saindo do campo do objeto de pesquisa
com período de validade.
As oficinas sempre tiveram início com uma mística que trouxesse os valores
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fundamentais da construção proposta nos objetivos das oficinas e também uma reflexão
coletiva da realidade. A mística é o ânimo para enfrentar as dificuldades e solidariedade
entre aqueles que lutam. BOGO (2012). Concordando com BOGO, esse momento tirava
a expressão de cansaço do cotidiano da face dos participantes e em alguns momentos
fazia com que os mais calados levantassem as vozes pra expressar o que sentiam e o que
buscavam ali.
Na segunda parte, era o momento de apresentar os conceitos e correlacionar com
a realidade dos sujeitos envolvidos seguindo de uma roda de conversa mediada pela
supervisora, com objetivo de aprofundar o tema e a partir disso fazer uma avaliação no
sentido de complementar o diagnóstico, no entanto, também utilizamos de produção de
escritos acerca dos temas, utilizados para aprimorar a concepção dos temas, não se
tratando de uma atividade avaliativa, mas que possibilitou o debate e uma reflexão em
conjunto, uma vez que nessa etapa foram divididos grupos que discutiram entre os
membros suas percepções e transcreviam para serem lidas para os demais no final. Foi
muito produtivo, porque surgiram várias perguntas importantes pra chegar uma
concepção mais ampla do tema.
A primeira oficina foi realizada no dia 14 de fevereiro deste ano, mediada pelo
MOC , UFRB e ASCONI, na sede da ASCONI, no distrito de Ipuaçu- Feira de SantanaBahia com a temática Associativismo e Cooperativismo, esta oficina foi dividida em duas
sessões em datas diferentes devido o tema ser abrangente e a necessidade real da
comunidade em se aprofundar nele, contando com a participação de 22 pessoas do
distrito, associados da ASCONI, um público de faixa etária adulta e idosa, todos
agricultores familiares e sendo 6 aposentados. No primeiro momento fizemos a mística
de abertura com uma dinâmica integradora e em seguida iniciamos com uma reflexão
sobre a importância da união. O tema foi apresentado e explanado para todos,
posteriormente foram divididos grupos para discutir o tema e fazer um exercício de
abordagem, falando dos aspectos negativos e positivos que podem acontecer numa
associação ou cooperativa. Feito isso, foi produzido um mural contendo as opiniões do
público acerca do associativismo e cooperativismo. Os textos foram lidos para todos e
surgiram perguntas e opiniões no decorrer, foi significativo no âmbito do ensino
aprendizagem e da reflexão crítica.
A segunda oficina aconteceu no dia 26 de fevereiro, que foi a segunda sessão da
oficina de associativismo e cooperativismo, mediada pelo MOC, UFRB e ASCONI, na
sede da ASCONI, iniciando também com uma mística relacionada a união e organização
do povo, esta oficina contou com um público de 26 pessoas com o mesmo perfil da
anterior. De início foi feita uma apresentação de slides abordando mais profundamente o
tema, trazendo contexto histórico e correlacionando a questão agrária, racial e de classe,
com isso foram feitas também intervenções para ligar o tema a realidade local. Após a
apresentação dos slides, houve uma roda de conversa na qual fizemos um apanhado sobre
a conjuntura atual e chamamos a atenção para organicidade do povo em defesa dos
direitos trabalhistas, foram apresentadas leis que contemplam os agricultores familiares e
as leis que designam uma cooperativa, uma vez que a comunidade se propôs em criar uma
cooperativa para se desenvolver e gerar renda. Para finalizar foram colocadas as
possibilidades de a comunidade fundar uma cooperativa de produção e os caminhos para
tal, isso foi escrito por mim e entregue para a associação que se apropriará desse material
nessa construção da cooperativa.
Nossa última oficina aconteceu no dia 07 de março, com o tema Trabalho de Base,
por ser a última, decidi não fazer a mística na abertura e sim uma mística de fechamento,
começamos fazendo um apanhado histórico do trabalho de base, sua importância,
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princípios e fomos identificando o que já existia feito na comunidade e o que ainda era
preciso. Depois da apresentação de todo conteúdo partimos pra uma roda de conversa, a
qual a mediadora fez intervenções no sentido de sobressaltar a luta das mulheres nesse
contexto de trabalho de base porque foi véspera do dia internacional de luta das mulheres.
No final, a mística de fechamento, a mística sendo o momento da reflexão, lembramos de
muitas mulheres que construíram a luta por direitos no Brasil e no mundo, fechamos com
uma ciranda e música hino das marchas de mulheres.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados alcançados com o presente estágio mostram a importância da
participação social dos educadores do campo para além de objeto de pesquisa. Pra mim
que sou ativista de movimentos sociais e estou inserida na realidade do campo, acreditei
ser muito fácil desenvolver minhas atividades desde o planejamento até a execução, por
outro lado percebi que não é apenas minha experiência que me torna profissional, é
preciso conhecimento técnico, acadêmico e apropriação de conceitos já concretizados em
estudos anteriores.
Na confecção do projeto, sentimos a importância dos recursos metodológicos para
além das estratégias se tratando de um estágio em espaço não escolar a dialogicidade foi
fator preponderante para tal.
O espaço de educação não escolar, com atenuantes de educação popular,
proporciona ao educador do campo em formação o desenvolvimento de habilidades de
gestão e de autonomia, uma vez que somos forçados a estudar e dialogar com o meio da
pesquisa e desenvolvimento das atividades sobre a própria vida da comunidade,
comprometendo- nos com o trabalho de acordo a realidade presente. O educador precisa
de ser um transformador e quando estamos em campo fazendo um trabalho nesse sentido,
nos desperta a empatia e o espírito de militância.
A primeira temática abordada na construção das oficinas foi Associativismo e
Cooperativismo, a proposição veio após o diagnóstico realizado na associação e no MOC.
O resultado esperado foi de os participantes compreendessem o que são associações e
cooperativas de economia solidária, perpassando sua fundação, funcionamento e um
possível fim, as leis que regulamentam, e sobretudo elevar o pensamento crítico da
realidade presente, analisando os princípios e valores de economia solidária e resgatar a
história de lutas e contextos dos povos do campo quanto a questão agrária.
Nosso resultado alcançado foi muito positivo do ponto de vista do entendimento
dos princípios e valores de economia solidária. Os participantes, ora associados e do
sindicato de trabalhadores rurais, expressaram os problemas da comunidade a partir das
reflexões do tema, concluíram que precisam se organizar para a construção da cooperativa
no intuito de fortalecer os trabalhadores e gerar renda dentro da comunidade e viram com
ainda mais afeto a importância da comunidade ter uma associação bem estruturada como
a ASCONI. Alguns relataram que sentem profundo desconforto em ver as pessoas saírem
pra comprar no centro coisas que eles produzem, trazemos a discussão do uso dos
agrotóxicos e das práticas agroecológicas que podem ser aplicadas pra produzir com mais
qualidade e proteger a natureza, além disso implicar na transferência de renda para fora.
Vale ressaltar que o distrito de Ipuaçu é uma comunidade formada por atingidos
por barragem, que na construção da barragem de Pedra do Cavalo foram transferidas para
o atual local onde está o distrito, no entanto, esse povo perdeu sua identidade por ter
ficado tão distante do rio. Além da problemática que fere a identidade de ribeirinhos,
faltou assistência técnica e políticas públicas efetivas para o desenvolvimento da
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comunidade. Hoje, é uma comunidade muito pobre que vive mazelas da desigualdade,
gerando diversos conflitos de terra, território, geracional e a famosa guerra as drogas que
vira palco em todo território empobrecido no Brasil. O distrito hoje conta com assessoria
do MOC e do STR- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana, no sentido
da transformação do meio e emancipação dos sujeitos, levando políticas públicas e
projetos de inclusão.
Percebendo isso, se propuseram a construir a cooperativa com base de economia
solidária, eles relembraram que as famílias trabalhavam juntas e realizavam o “dijitório”
o mesmo que mutirão e que as tarefas eram divididas e elaboradas a partir do que eles
mesmos tinham, não tinha uso de tratores nem de insumos sintéticos na produção.
Segundo CHRISTOFFOLI (2012), cooperação é “a forma de trabalho em que muitos
trabalham planejadamente lado a lado, no mesmo processo de produção de produção ou
em processos de produção diferentes, mas conexos ( Marx, 1988, p. 246). Então é
considerável que a comunidade carrega esses traços da cooperação em suas vidas,
considerando também ser uma comunidade majoritariamente negra, lembra-se da
constituição dos quilombos e da herança africana da convivência em comunidade.
Com base nas informações fornecidas pelo grupo e na análise dos estudos que
fizemos durante o TU e complementado durante o TC, identifiquei o tipo de cooperativa
que a comunidade se propôs e que é de fato compatível com a realidade deles, são as
cooperativas de produção coletiva (CPAs).
Organizam o trabalho de seus associados de forma coletiva. Exigem um
grau mais elevado de organização interna e de consciência
de seus
participantes. A CPA, é uma experiência na qual os associados exercem a
auto gestão, no nível da unidade produtiva, de forma plena. O conteúdo e
o ritmo de trabalho, além da política de redistribuição dos excedentes
econômicos gerados são regulados pelas decisões coletivas.
(CHISTOFFOLI, 2012, p. 162)

Nossa análise crítica qualitativa em torno dos resultados dessas duas oficinas
sobre Associativismo e Cooperativismo é sobre a importância da retomada do trabalho de
base e da valorização da identidade, tanto da mobilização quanto da ampliação crítica e
pedagógica dos sujeitos nesse contexto de campo. Foi muito satisfatório e gratificante me
perceber como educadora social, popular e do campo, conseguindo alcançar dentro das
possibilidades reais a proposta de educação do campo contextualizada e conseguir de fato
ampliar meu conceito de educação popular.
Para (GHON, 2006) , “nas ações coletivas protagonizadas pelas redes associativas
da sociedade civil, retomamos a categoria da educação não- formal, não mais como
construção teórica/abstrata mas como ferramenta operacional de análise”. A educação
não-formal após esse estágio tem outro significado para mim, agora a percebo como uma
vivência afetiva que impõe cumplicidade das partes, é estabelecer uma relação de
confiança e respeito, percebi isso porque a forma que os envolvidos tratavam o MOC e
associação demonstrava total confiança, todas as atividades tiveram público satisfatório.
Durante meus diagnósticos a partir das visitas, conheci diversos programas e projetos
sociais que já aconteciam na comunidade e como o desenvolvimento destes tinha efeito
positivo, alguns associados se mostraram saudosos por algumas atividades. Neste mote,
os relatórios produzidos pela ASCONI e MOC, auxiliam a comunidade no pleito de
editais bem como em estudos científicos, ainda tratando do efeito social produzido com
essa ferramenta de análise, é notório o entendimento da tangente de direitos dos povos do
campo pelo público, até mesmo pelos mais velhos e menos escolarizados.
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Este espaço não escolar é percebido como um laboratório didático,
indiscutivelmente formativo numa perspectiva cidadã. “A transmissão de informação e
formação política e sócio cultural é uma meta na educação não formal. Ela prepara os
cidadãos, educa o ser humano para a civilidade, em oposição à bárbarie, ao egoísmo,
individualismo etc. (GHON, 2006.)
Trazendo os valores do CAT, os quais tive acesso durante minha observação no
MOC, conheci através da observação e do diagnóstico me colocando sempre na posição
de aprendiz e não professora, analisei a partir dos referenciais teóricos dispostos pela
orientadora de estágio e pelo professor de prática pedagógica e pelo próprio MOC e a
transformação eu percebi que minhas oficinas tiveram impacto e encaminhamento, o
impacto muito bom quando os sujeitos demonstraram que a percepção deles em relação
ao próprio meio se tornou diferente após as oficinas, das suas condições materiais e
simbólicas até subjetivas em relação a hegemonia colonial capitalista, e o
encaminhamento da proposta de cooperativa.
Sabendo que diagnóstico é um processo contínuo dentro de um projeto e deve ser
refletido a cada ação, houve replanejamentos de atividades. Não apenas minha
sensibilidade às questões me obrigaram a reforçar a questão do trabalho de base, como
também o compromisso em exercer de fato uma pedagogia social- “aquela que trabalha
com coletivos e se preocupa com os processos de construção de aprendizagens e saberes
coletivos. (GHON, 2006). Então minha última oficina foi repensada e mudei a temática
de Estudos de Viabilidade para Trabalho de Base. O tema Trabalho de Base foi
contemplado durante as oficinas de Associativismo e Cooperativismo, porém vi a
necessidade real de aprofundar o tema, em detrimento disso o tema de Estudos de
Viabilidade não seria condizente com o público, a maioria analfabetos e na etária idosa
demonstram não ter mais predisposição para técnicas desse teor, os participantes mesmo
expressaram isso dizendo que mais tarde quando precisassem poderiam contratar uma
assessoria técnica para tal, ou até mesmo futuramente a associação conseguir atrair um
público mais jovem e estes terem essa capacitação técnica.
Tendo o eixo de juventude apresentado como uma problemática da realidade da
associação e também da comunidade, a discussão enveredou para o êxodo rural e o
extermínio da juventude negra no Brasil. Como citado antes, a comunidade sofre com a
guerra as drogas, a falta de políticas públicas para a juventude obriga este grupo migrar
para centros metropolitanos em busca de condições de trabalho e geração de renda, por
outro lado, essa mesma falta de alcance dessas políticas impossibilitam os jovens de
acessarem o mercado de trabalho, pela falta de escolaridade e qualificação profissional,
o que abre um portal para a criminalidade e consequência de cárcere ou morte. A
comunidade relatou nessa discussão que essas idas e vindas dos jovens para os centros,
traz na bagagem o uso e abuso de drogas que rapidamente se disseminam entre crianças
e adolescentes, causando evasão escolar, gravidez não planejada e um agravante de
violência de diversas formas. Mas a ASCONI em parceria com Ciranda das mulheres,
galgou um projeto de edital do CECA- Conselho Estadual da Criança e Adolescente, para
retomar atividades comunitárias com crianças e adolescentes, bem como conscientizar as
famílias sobre o ECA- Estatuto da Criança e Adolescente.
O resultado da oficina também foi muito bom, a partir das discussões o grupo se
percebeu 'atrasado' em algumas questões tecnológicas e decidiram criar um grupo de
Whatsapp para poderem divulgar informações importantes e datas das reuniões como
também eventos na comunidade, já que a comunicação é um problema comum no meio
rural, foi uma estratégia de mobilização muito prática e significativa, uma vez que todos
possuem o aplicativo.
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A ideia de reunião também mudou radicalmente, eles refletiram e viram que as
reuniões são mais que repasse de avisos e apresentações de editais, mas que deve e pode
ser o espaço da comunidade discutir e encaminhar ações de interesse coletivo. Boa parte
dos associados resumiam as assembleias em dia de pagamento da mensalidade e
imputavam toda a dinâmica e condução da reunião ao presidente, às vezes esperando
ordens como se não fosse um espaço democrático e auto gestionado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises críticas e reflexivas foram possíveis devido leituras bibliográficas,
leitura de mundo e a comunicação oral que foi muito valorizada neste estágio, uma vez
que a fala é a nossa primeira forma de comunicação e considerando também que no
contexto de campo, sobretudo em comunidades negras a oralidade é uma herança africana
que conta a história, designa os modos e mantém a tradição cultural.
A maior satisfação é entender que a humanidade e empatia são fundamentais para
manter o equilíbrio nas relações profissionais quando estamos tratando de educadores
sociais, do campo e populares, nesse sentido cito o MOC, a ASCONI e a comunidade de
Ipuaçu como nossos exemplos de como isso é importante na educação popular, e
evidenciar como as aulas do TU estavam sintonizadas com isso me apontando leituras e
vivências que me conduziram muito bem nesse processo.
Durante esse estágio, aprendemos a aprender de formas diversas e considerando
toda forma possível de aprendizado, como disputar o campo das ideias para transformar
uma realidade sem ferir sua identidade.
O principal objetivo da realização desse estágio em espaços não formais de
educação foi ampliar o conceito de educação popular que é discutido supercialmente nos
diversos cursos de licenciatura, porém a Licenciatura em Educação do Campo que vem a
romper paradigmas tem uma discussão central dos movimentos sociais do campo e
considera válida e digna de pesquisas aprofundadas com experiência de estágio e
vivência, como forma de valorização da educação popular e de desconstruir a imagem
negativa que os movimentos sociais têm perante a sociedade.
As metodologias utilizadas seguiram conceitos já utilizados, mas neste caso foram
melhoradas a partir da realidade inserida, contamos muito com a contextualização para
fazer um estágio proporcional e real, que contemplasse nosso plano de estudo e que
atendesse a uma demanda social.
A significação do aprendizado foi real e proporcionou afetos ancestrais em cada
etapa de construção, perpassando pela subjetividade de forma saudável, proporcionando
também o aproveitamento positivo das emoções no trabalho.
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UM OLHAR DISCENTE SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO
CURRICULAR: a experiência de refletir e agir para além dos padrões
Sabrina da Silva Neves115
Camila Ursulla Batista Carlos116

RESUMO
O Estágio Supervisionado Curricular (ESC) é absolutamente relevante para formação
acadêmica dos discentes por possibilitar maior relação entre teoria e prática, surgindo
assim com o objetivo de possibilitar ao aluno vivenciar o fazer profissional, visando a
absorção de conhecimentos e experiências enriquecedores para a formação acadêmica e
futura atuação profissional. Este estudo trata-se de uma pesquisa descritiva de caráter
qualitativo, configurando-se como relato de experiência, com o objetivo de descrever
vivencias durante Estágio Curricular Supervisionado do curso de Educação Física –
UERN/FAEF. O percurso de experiências deu-se em um Centro de Apoio ao Controle da
Obesidade (CACO) na cidade de Mossoró/RN. O CACO surge como dispositivo de saúde
referência no tratamento de pessoas com obesidade e sobrepeso, composto por uma
equipe multiprofissional que inclui profissionais de educação física, nutrição, psicologia,
assistência social, fonoaudiologia e medicina. As atividades físicas realizadas incluíram
atividades diversificadas, como caminhadas, exercícios funcionais, dança e musculação.
As reflexões inerentes ao estudo estão atreladas as orientações recebidas na universidade,
por supervisor acadêmico, e no CACO, por supervisor de campo, com utilização de
caderno de campo, para acompanhamento e registro de todas as informações necessárias
a pesquisa. Através do estudo pode-se considerar que a experiência adquirida representa
uma oportunidade enriquecedora para formação inicial, visto que, possibilitou o trabalho
com um grupo especial que apresenta características específicas que transcende a busca
por questões estéticos impostos socialmente. A possibilidade faz enxergar a
multiplicidade de corpos existentes em sociedade, imprimindo um olhar diferenciado ao
corpo que não se enquadra em padrões, mas busca aproximar-se de uma melhor qualidade
de vida, fazendo esta busca, dentre outras esferas, através do movimento. Além disso, o
entrelaçar entre experiências no campo de estágio e conhecimentos adquiridos na
graduação torna o estágio ainda mais proveitoso. Considerando a atuação neste campo de
estágio específico, dentre outras, podem ser destacadas as disciplinas: Corporeidade e
Cultura Popular; Atividade Física para Grupos Especiais; Atividade Física e Nutrição;
Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. Atrelado aos conhecimentos adquiridos no
decorrer da graduação debates em sala da aula, com supervisor acadêmico, engrandecem
as experiências, tornando o ESC mais que componente curricular gerador de vivencias,
propiciando troca de experiências e obtenção de respostas a possíveis questões que
venham a surgir durante o período reservado a este.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado Curricular. Formação Profissional. Educação
Física.
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INTRODUÇÃO
Os cursos de graduação em educação física formam profissionais em duas
modalidades distintas: licenciatura e bacharelado. Os licenciados estarão aptos a
desenvolver o exercício profissional na área escolar, com a educação infantil,
fundamental e ensino médio. Enquanto que o bacharel possui uma ampla área de atuação,
com lazer, desenvolvendo projetos municipais, em clubes, hotéis e demais locais
possíveis à oferta de atividades de lazer; com esporte, trabalhando com treinamento
desportivo, seja em contexto amador, profissional ou de iniciação; e na área da saúde, em
que surgem oportunidades de trabalho com equipes multiprofissionais em clínicas,
hospitais e centros de tratamento; além destes, há possibilidades de exercício profissional
em academias, empresas, escolas de iniciação, treinamento personalizado (ANTUNES,
2015).
Com isso, em conformidade com o parecer CNE/CP 58/04 e a Resolução
CNE/CES 7/04 que tratam do os cursos de formação para Bacharéis em Educação Física,
estes cursos devem ter como objetivo formar profissionais com conhecimentos que os
tornem aptos à atuação na manutenção e promoção de saúde; treinamento e ensinamento
esportivo e condicionamento físico; planejando, executando, avaliando e coordenando
programas e projetos de atividades físicas, alcançando diferentes grupos e populações.
Atrelado ao processo de formação existem subsídios necessários a formação,
dentre eles a realização do Estágio Supervisionado Curricular (ESC), uma vez que, de
acordo com a Lei do estágio nº 11.788/08 o estágio obrigatório constitui-se como
requisito para obtenção de diploma (BRASIL, 2008). Sendo assim, todos os cursos de
graduação precisam incluí-lo em matriz curricular e neste víeis, o curso de bacharelado
em Educação Física, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN,
dispões deste, incluso durante os três últimos semestres de graduação (6º,7º e 8º).
O componente curricular ESC tem sua importância evidenciada ao propiciar
vivencias que transcendem os muros da universidade e permitem o entrelaçar entre teoria
e prática, sendo regido também pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB (9394/96). Tal componente é absolutamente relevante para formação acadêmica dos
discentes por possibilitar maior relação entre teoria e prática, surgindo assim com o
objetivo de possibilitar ao aluno vivenciar o fazer profissional, visando a absorção de
conhecimentos e experiências enriquecedores para a formação acadêmica e futura atuação
profissional.
Por conceber a importância do estágio, enquanto enriquecedor da formação
acadêmica e profissional dos discentes do curso de bacharelado em educação física e
reconhecer as particularidades da realização destes, ao considerar o trabalho com um
grupo especial, este estudo tem como objetivo descrever as vivências decorrentes da
realização do Estágio Supervisionado Curricular (ESC) II, do curso de Educação Física,
na modalidade Bacharelado. O campo de estágio foi o Centro de Apoio ao Controle da
Obesidade - Jansen Jefferson de Medeiros, entidade mantida pela Prefeitura Municipal
de Mossoró/RN, com o planejamento e execução de atividades diversificadas,
treinamento funcional, caminhadas, dança e musculação.
METODOLOGIA
O estudo apresenta-se como uma pesquisa descritiva de caráter qualitativo,
configurando-se como relato de experiência sobre vivencias durante a realização do
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Estágio Supervisionado Curricular II, do curso de Bacharelado em Educação Física da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Mossoró-RN).
O vivenciar deu-se no Centro de Apoio ao Controle da Obesidade - Jansen
Jefferson de Medeiros, na cidade de Mossoró/RN, com o planejamento e execução de
atividades diversificadas, treinamento funcional, caminhadas, dança e musculação,
durante os meses de fevereiro a maio de 2019.
Durante o ESC II, a matriz do componente curricular na UERN aponta através da
ementa, presente no site da própria instituição, que o discente irá realizar o
acompanhamento da preparação profissional e a prática docente nas empresas públicas,
privadas, clínicas, hospitais, associações esportivas e outras. Sendo assim, o Centro pode
ser visto como local para realização do acompanhamento e prática docente em uma
empresa pública, podendo ser incluído ainda, enquanto clínica, considerando a equipe
multidisciplinar que o compõe.
O estágio é organizando em fases, que devem acontecer no campo de estágio,
compreendem a fase de observação (10h), fase de coparticipação (10h) e fase de regência
(75h), além destas, existem os encontros com o supervisor acadêmico na Universidade
(30h) e horas que devem ser destinadas a planejamentos (10h), totalizando 135 horas a
serem cumpridas.
Para realização do estágio existe um Termo de Compromisso de Estágio (TCE)
que surge como forma de garantir todos os direitos legais da estagiária, requisito
obrigatório para o início das fases em campo. O documento é o acordo entre universidade,
estagiária e local de estágio, que trata das condições exigidas ao desenvolvimento do
estágio, contendo os dados pessoais da estagiária, da instituição de ensino, tendo no seu
conteúdo cláusulas com condições, como os compromissos do estágio e atribuições dos
envolvidos. Em três vias, o termo possui as assinaturas do supervisor acadêmico,
coordenação de estágio da unidade acadêmica, supervisor de campo do CACO e a
assinatura da estagiária. Após cada via ser assinada e analisada pelos responsáveis, foram
entregues uma via para o Supervisor Acadêmico, uma ao Supervisor de Campo e uma à
discente, posteriormente deu-se início ao estágio no CACO.
Além disso, foram elaborados o cronograma de atividades e um planejamento
semanal que definia as atividades a serem realizadas semanalmente. Para realização do
planejamento das atividades a serem executadas foi necessário considerar a aplicabilidade
das práticas, através da observação das características dos pacientes, espaços e materiais
disponíveis, primando pela realização de uma intervenção que realmente pudesse
proporcionar resultados positivos aos atendidos e aquisição de novos conhecimentos
inerentes a prática da estagiária.
CONTEXTUALIZANDO A EXPERIÊNCIA
No curso de Bacharelado em Educação Física, na Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte – campus central, o Estágio Supervisionado Curricular II, ocorre durante
o 7º semestre de graduação. Neste, o graduando terá a possibilidade de atrelar
conhecimentos adquiridos em graduação, com a prática de atividades em campo. Para
isto, são designados dois supervisores, supervisor acadêmico, tratando-se do docente da
Universidade responsável, dentre outros enquadramentos, pelo acompanhamento de todo
o desenvolvimento do estágio, atribuindo notas ao graduando necessárias a aprovação,
além de encontros para orientações; e o supervisor de campo, figura responsável pelo
campo de estágio, que deve possuir formação na área a qual irá supervisionar os discentes
e irá atribuir uma nota referente ao desempenho do aluno em campo.
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Nesta pesquisa o campo de estágio compreendeu ao Centro de Apoio ao Controle
da Obesidade (CACO) - Jansen Jefferson de Medeiros localizado na Rua Juvenal
Lamartine s\n – Centro. Fundado em 06 de setembro de 2006, o CACO foi idealizado
como dispositivo de saúde específico ao tratamento de pacientes com obesidade e
sobrepeso. Tendo gerência da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de
Mossoró/RN atende aproximadamente 103 pacientes ao mês, com horário de
funcionamento nos turnos matutino (07h-11h) e vespertino (13h-17h), de segunda à sexta
feira.
Com uma equipe multiprofissional composta por dois profissionais de educação
física, um médico, uma nutricionista, uma fonoaudióloga, duas psicólogas, duas
assistentes sociais, um enfermeiro, e um técnico do SAME, o centro ainda está se
adaptando a Portaria Nº 424\2013 (MS, 2013) que redefine as diretrizes para a
organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de
cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.
Seguindo a Portaria Nº 424/2013 (MS, 2013) utiliza como referência para a
classificação dos pacientes o Índice de Massa Corporal (IMC) calculado através da
aferição de peso e estatura. Além disso, prestando assistência ambulatorial especializada
multiprofissional aos indivíduos com IMC 30 kg/m² com comorbidades, e aos indivíduos
com IMC 40 kg/m², quando esgotadas as possibilidades terapêuticas na Atenção Básica,
de acordo com as demandas encaminhadas. Sendo também referência no diagnóstico,
assistência terapêutica multiprofissional no auxílio do procedimento cirúrgico para
tratamento da obesidade no pré e pós-operatório. Além de organizar o retorno e realizar
contra referência em casos de alta para os serviços dos usuários à assistência na Atenção
Básica.
O que acontece no Centro pode ser tratado como uma terapia interdisciplinar
considerando a intervenção conjunta de toda equipe profissional que o compõe. Este tipo
de abordagem se apresenta como eficaz para tratamento da obesidade e comorbidades
associadas (DÂMASO et. al., 2013). A interdisciplinaridade é caracterizada pela atuação
de diferentes profissionais das áreas de: educação física, medicina, nutrição, psicologia
atuando paralelamente com o objetivo de propiciar melhoria da saúde e qualidade de vida,
com resultados positivos quanto a fatores como redução da massa corporal, esteatose
hepática, prevalência da síndrome metabólica, asma e fatores de risco cardiovasculares
(SANCHES et. Al., 2013; BISCHOFF et. al., 2012).
Todavia, na existência de insucesso em medidas interdisciplinares clínicas, há
indicação para tratamento cirúrgico, frente aos grandes riscos que a patologia apresenta à
saúde. Com isso, a cirurgia bariátrica surge como possibilidade e tem mostrado resultados
positivos como perda significativa de peso, melhorias à saúde e qualidade de vida de
pacientes com comorbidades, diabetes, hipertensão, cardiopatias e com doenças
osteoarticulares. O procedimento pode ser feito por pacientes com IMC entre 35 e 40
kg/m² em que haja comprovação de segurança (FLORIDO et. al., 2019).
Assim sendo, o acompanhamento multiprofissional tem sido apontado como
necessário para o tratamento das mudanças de hábitos alimentares e atividade física,
atrelado ao combate da obesidade, e para pacientes que necessitam realizar cirurgia
bariátrica, visto que, o tratamento cirúrgico sem esclarecimentos e alterações no consumo
alimentar pode resultar na recuperação do peso perdido. Por isso, o método cirúrgico não
pode ser utilizado isoladamente necessitando sempre de acompanhamento nutricional e
realização de atividades físicas (FLORIDO et. al., 2019).
O CORPO OBESO EM MOVIMENTO
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As atividades desenvolvidas em campo foram organizadas em fases que serão
descritas posteriormente, caracterizadas por observações, que permitiram o registro das
considerações pertinentes a destaque; coparticipação das aulas, incluindo intervenções
em aulas do professor de campo e início dos planejamentos em conjunto com o mesmo;
e regência, compreendendo a intervenções através da execução de atividades planejadas.
A fase de observação representa o início de todo o processo do estágio curricular
em campo, nesta etapa o graduando tem a oportunidade de observar as condições
estruturais da instituição, os alunos, as relações existentes, os recursos materiais
disponíveis, a metodologia utilizada e as dificuldades encontradas nas aulas e todo o
contexto em que o campo de estágio está inserido.
O ambiente destinado aos profissionais de educação física, referia-se a uma sala
climatizada para realização de avaliações, onde ficam fichas de frequência; sala de
musculação, não climatizada e dispunha de apenas 3 ventiladores; duas salas em que
também há outras máquinas devido ao pouco espaço da sala de musculação e um
ambiente natural, em que podem ser realizadas atividades.
Durante o período de observação foi possível observar o acolhimento, por parte
do supervisor de campo, de uma das alunas, em que há o recolhimento de um atestado
médico que libere a prática de atividades físicas, quesito obrigatório para todos os
pacientes do Centro. Além disso, sobre as presenças nas aulas foi informado que os alunos
se matriculavam por turno, mas com liberdade para ir em outro horário, tendo o
acompanhamento de frequência feito através de assinaturas registradas todos os dias.
As atividades propostas pelo professor de campo incluíam exercícios funcionais,
sendo perceptível o incentivo a busca por superação, com o encorajamento aos pacientes
para realizar as atividades, com o intuito de estimular a prática, além dos exercícios de
musculação.
Em outro momento, a psicóloga realizou uma palestra intitulada “Mudança de
Hábitos” e abordou a importância da mudança de hábitos negativos, que influenciam na
saúde dos indivíduos. Com um olhar motivador, reflexivo e instrutivo, buscou mostrar
aos pacientes, caminhos para uma aquisição de hábitos que contribuam para melhoria da
qualidade de vida e proporcionem benefícios a saúde. Cabe destacar uma das frases
faladas por ela: “você é aquilo que pensa e faz repetidamente”.
Ponto que merece destaque é o fato dos participantes do Centro receberem a
denominação de pacientes, diferente do que, nós da área de educação física, concebemos
como alunos. As identidades, aluno-paciente, se associam ao considerar que os indivíduos
estarão na condição de alunos ao participarem das aulas e absorverem conhecimentos
inerentes ao desenvolvimento das práticas e permanecerão como pacientes, visto ao
quadro clínico que apresentam para tratamento, especificamente neste campo de estágio.
Já a fase de coparticipação consiste em uma segunda etapa do estágio, na qual,
além das observações, deve existir um auxílio ao professor de campo na execução de
atividades durante as aulas e realização de planejamentos para a fase consecutiva.
Representa uma oportunidade para maior aproximação aos alunos, com liberdade para
realização de intervenções no decorrer das aulas. Esta fase pode ser definida como uma
etapa do estágio na qual, deve ocorrer uma participação mais ativa nas atividades, se
comparada à etapa anterior.
As experiências de coparticipação nas aulas não devem estar restritas a simples
auxílios na execução de atividades, todavia encarada como uma oportunidade para
envolvimento nos planejamentos, acompanhamento a possíveis reuniões (se possível),
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dialogando com o supervisor de campo, apontando sugestões e realizando possíveis
intervenções no decorrer das aulas (PIMENTA, 2012).
Esta fase marcou o início da construção dos planejamentos, considerando aspectos
específicos do campo de estágio e dialogando com as experiências prévias da estagiária
e diálogos em aula com o supervisor acadêmico.
Corroborando com Texeira et. al. (2017) vale destacar que a estruturação das
atividades a serem executadas durante o período de regência é uma das competências que
o futuro profissional de Educação Física tem a necessidade de dominar. A construção
antecipada e organizada do plano de intervenção pode evitar possíveis dificuldades,
inseguranças, e principalmente imagem de despreparo perante os pacientes.
As aulas foram planejadas atentando para as características do grupo, buscando
despertar o interesse dos pacientes em participar das aulas, por acreditar que o despertar
de interesse, deve fazer parte da intervenção profissional. Além disso, idealizando a
realização de atividades diversificadas que incluíssem a todos, com objetivos que
primassem por melhorias à saúde dos pacientes atendidos no centro.
Dentro desse período foi possível presenciar um momento de intervenção da
fonoaudióloga que pediu licença para interromper a execução dos exercícios de
musculação e dialogou com os alunos sobre a importância do controle da respiração na
execução dos exercícios e durante as atividades da vida diária. Após recolheu a assinatura
de todos os presentes, fato que merece destaque, já que, foi perceptível que sempre que
ocorre algum tipo de intervenção, independente da área, é necessário que sejam recolhidas
as assinaturas.
Os dias de coparticipação seguiram conforme a observação com o adicional da
realização de avaliação antropométrica (aferição de estatura, peso, circunferência de
cintura e circunferência de quadril) de 7 pacientes específicos, quantidade determinada
visto a presença de outros estagiários no CACO que, apesar de estagiarem em dias da
semana diferentes, realizavam um trabalho conjunto, seguindo os planejamentos
estabelecidos.
Ao concluir a fase de coparticipação foi possível perceber que haveria liberdade
para apresentar e explorar diferentes práticas, segundo o supervisor de campo, além de
realizar avaliações conforme desejado.
Consecutivamente, a fase de regência foi a terceira e última etapa do estágio e se
constituiu como rica oportunidade de vivenciar a experiência do fazer profissional,
oportunizando o professor de campo avaliar o desempenho da estagiária durante as aulas
lecionadas e instigar reflexões em torno da prática profissional.
Dentre as atividades desenvolvidas estavam: atividades diversificadas
(caminhadas, dinâmicas em grupo, brincadeiras), treinamento funcional, dança, ginástica
localizada e musculação. Nos exercícios de musculação a sequência de treinos foi sempre
pensada em execuções para trabalho de membros superiores e inferiores em todos os dias,
com divisões por músculos específicos a serem mais exigidos ao dia.
Diante situações ocorrentes no período de estágio algumas situações despertaram
curiosidades e foram discutidas em sala, com a apresentação e debate de alguns artigos.
Dentre os fatos que levaram as discussões em sala, esteve o questionamento em grupo
sobre os cuidados necessários quanto a presença de alunos cardiopatas e pacientes que já
teriam sido acometidos de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), estando com sequelas,
destes. Como exemplos, houve casos em que um paciente se sentiu mal e outra que
apresentou contrações involuntárias constantes logo após a realização das atividades de
treinamento funcional propostas.
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Os artigos tratados foram: “Treinamento de força em sessão com exercícios
poliarticulares gera estresse cardiovascular inferior a sessão de treino com exercícios
monoarticulares” de Mello et. al. (2017), neste os autores buscaram comprovar através da
pesquisa e aplicação de testes que os exercícios monoarticulares causam menor estresse
cardiovascular que os poliarticulares. Outro artigo abordado foi: “Resposta
cardiovascular na prova de esforço: pressão arterial sistólica” de PASSARO (1997), este
apresentava informações que corroboravam com as dispostas no artigo supracitado.
Além desses, outro tema abordado seria a hipotensão ortostática caracterizada pela
redução da pressão arterial nos 3 minutos após mudança da posição deitada para sentada
ou sentada a em pé, geralmente associadas a comorbidades como hipertensão, anemia,
diabetes, entre outros, causando desconfortos como tontura, náuseas, fadiga, geralmente
mais ocorrente em idosos (CARVALHO, 2015).
O último tema a ser tratado em aula foi Clônus que são contrações musculares
involuntárias e rítmicas ocorridas após realização de movimentos bruscos ou estiramentos
rápidos dos músculos, causadas por uma lesão permanente em neurônios motores
descendentes (BOYRAZ et. al., 2015).
Além das atividades no Centro de Obesidade, foram realizadas atividades em
outros locais. Em um domingo à tarde, na Avenida Rio Branco, durante o Viva UERN
Rio Branco, dia em que ocorrem diferentes ações à população realizadas por discentes e
docentes da UERN de áreas distintas como educação física, pedagogia, enfermagem e
outras. Nesta oportunidade, contamos com a presença de alguns pacientes do Centro que
realizaram atividades de treinamento funcional e dança.
Em outra oportunidade, na manhã de outro domingo, durante a última semana em
campo, realizamos um momento de lazer com alguns pacientes, no Parque Municipal de
Mossoró – Maurício de Oliveira, com a realização de caminhada, atividades funcionais,
dança, dinâmicas e momentos de conversa sobre a presença dos estagiários no CACO.
Durante a execução das aulas foi possível perceber o entusiasmo dos pacientes
com a presença de alguém externo e a curiosidade em conhecer as práticas e vivenciar o
que seria propiciado. Além disso, notamos o aumento no quantitativo de alunos, da fase
de observação à fase de regência, em que o número de pacientes aumentou
significativamente do início ao fim do estágio.
Os alunos demonstraram-se felizes com a presença dos estagiários, motivados,
buscando estar presentes e participarem das atividades propostas, além de apresentarem
melhorias da composição corporal, analisadas em avaliação antropométrica.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados apresentados no estudo buscam refletir sobre as experiências vividas
no estágio, atrelados a discussões que venham a vislumbrar a particularidade do trabalho
com um grupo especial que nos levam a pensar sobre o corpo enquanto representação
social, mais que orgânico, biológico, estabelecido cientificamente, corpo vivo e que foge
dos padrões, enxergando a necessidade de uma melhoria da saúde, dentre outras esferas,
através do movimento.
No decorrer do estágio foi possível relacionar conteúdos já estudados
anteriormente, que retomam disciplinas da graduação, dentre outras, cabe destacar:
Corporeidade e Cultura Popular; Atividade Física para Grupos Especiais; Atividade
Física e Nutrição; Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida.
Considerando a disciplina Atividade Física para Grupos Especiais, que tem como
ementa: “prescrição de exercícios físicos no sentido de melhorar a qualidade de vida das
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gestantes, diabéticos, hipertensos obesos e cardiopatas”, é possível estabelecer relação
direta com o campo de atuação de estágio, já que, o público atendido no CACO é
composto por pessoas que se enquadram no grupo especial – obesos.
A obesidade pode ser caracterizada pela acumulação anormal de gordura corporal,
entendida como uma doença crônico-degenerativa. Tal acúmulo desregular é considerado
fator associado a aquisição de doenças crônicas, como o caso específico da obesidade,
aumento de fatores de risco cardiometabólico. Existem diferentes fatores que podem
influenciar no desenvolvimento da doença, dentre os ambientais, destacam-se maus
hábitos alimentares e inatividade física, sedentarismo (CERRONE et.al., 2017;
TENÓRIO et.al., 2015; CALVO, EGAN, 2015; CONDE; MONTEIRO, 2014).
Considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) um problema de saúde
pública, a obesidade esta propensa a ter um aumento de casos em países industrializados,
tendo a obesidade mórbida (OM) como uma versão patológica da mesma, apontada como
doença crônica, que resulta em prejuízos altos à saúde e qualidade de vida dos acometidos
(TRAVADO, et al., 2004). A OM está associada ao aumento ou surgimento de outras
condições que predispõem a mortalidade, como enfermidades crônicas, tais quais,
diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, renais, neoplasias, disfunções
endócrinas, problemas pulmonares (FRANCISCHI, et al., 2000).
Retomando conhecimentos da disciplina Atividade Física e Nutrição que em
síntese propõe o “estudo dos princípios básicos de nutrição e necessidades nutricionais
para promoção da saúde durante as diferentes fases do treinamento, prática esportiva ou
atividade física. Metabolização dos nutrientes em repouso e em exercício. Avaliação de
necessidade e demanda energética”, cabe relacionar a importância dos hábitos
alimentares e consumo alimentar pré e pós execução das atividades, salientando ainda
que o acompanhamento pelo nutricionista é de extrema importância ao tratamento.
Com a facilidade para obtenção de alimentos, e o padrão de vida sedentário cada
vez maior, os indivíduos tem passado muito tempo comendo e pouco movimentando-se,
sem contar a pouca qualidade das alimentações, consequência do grande consumo de
comidas industrializadas, pouco ou nada saudáveis, fatores que favorecem o aumento dos
casos de obesidade (REPETTO; RIZZOLLI; BONATTO, 2003). Além destes, fatores
genéticos e psicológicos também podem acarretar no seu surgimento, como doenças
endócrinas, ou metabólicas, ansiedade, estresse e depressão (FRANCISCHI, et al., 2000).
Visto isto, “é importante diferenciar que a qualidade da atividade física e do perfil
nutricional se dará com uma alimentação balanceada e saudável, onde há a inserção de
todos os nutrientes necessários para realização de tal atividade física” (BARBOSA et. al.,
2016, p. 526). Com isso, o papel do nutricionista se faz indispensável, tendo em vista, que
apenas ele irá garantir o aporte nutricional, através de planejamento alimentar
individualizado e adequado a especificidade de cada prática (PLOWMAN, SMITH,
2010).
Atrelado aos conhecimentos inerentes a disciplina supracitada, podemos destacar
também a disciplina Atividade Física Saúde e Qualidade de Vida estabelecendo a relação
entre a prática de atividades físicas atreladas à qualidade de vida dos alunos, buscando
uma intervenção que pudesse, de alguma forma, contribuir à melhoria da saúde dos
participantes.
Cursada como optativa, esta disciplina tem como ementa: estudo da relação entre
atividade física, aptidão física, desempenho atlético e saúde. Aptidão Física: conceitos e
classificações. Aptidão Física Relacionada à Saúde: dimensões morfológicas, funcionalmotora, fisiológica e comportamental. Usos da epidemiologia e dos indicadores de saúde.
Elaboração de projetos voltados de atividade física relacionada a saúde”.
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A prática de atividade física é consideravelmente importante para a prevenção de
doenças crônicas como a obesidade, além de contribuições ao desenvolvimento motor;
propiciar lazer e melhorias a composição corporal dos indivíduos. Caracterizando-se por
qualquer movimento realizado pela musculatura esquelética que promova algum gasto
energético (BARBOSA et. al., 2016; NORTON, NORTON e SADGROVE, 2010).
Estudos apontam que a diminuição de massa corporal, primordialmente gordura,
favorecem a melhoria da qualidade de vida e reduzem a morbidade e a mortalidade de
indivíduos obesos. Porém, a análise dessa diminuição deve ser realizada, já que, o
aumento de massa muscular, pode ultrapassar o peso perdido de gordura, influenciando
no peso total do indivíduo (FRANCISCHI et al., 2000). Portanto, para melhor
averiguação e diagnóstico de obesidade é necessário considerar diferentes componentes
da composição corporal, como percentuais específicos de massa magra e gorda.
Para reversão dos quadros de obesidade torna-se necessário a aquisição de âmbitos
saudáveis, que incluam a prática regular de exercícios e alimentação saudável, com
acompanhamento e supervisão de profissionais da saúde. Além disso, um
acompanhamento psicológico se mostra essencial, para que, pacientes consigam seguir
com os tratamentos necessários, conciliando fatores biológicos, químicos e psicológicos
em todo o processo de mudança de hábitos, com vistas, a melhoria da saúde e qualidade
de vida dos indivíduos (TRAVADO, et al., 2004). Com isso, os profissionais da saúde
precisam trabalhar de maneira integral, assumindo seus papeis, apresentando
contribuições efetivas, aos problemas de saúde da população.
Outra disciplina, que contribuiu a realização do estágio e mais ainda as reflexões
inerentes a esta pesquisa chama-se: Corporeidade e Cultura Popular, que em síntese, por
ementa, propõe o “estudo da corporeidade e da cultura popular. Contextualização dos
elementos formadores da cultura popular brasileira. Tipos e formas de manifestações da
cultura e sua evolução histórica”.
As reflexões inerentes ao estudo perpassam primordialmente sobre os conteúdos
abordados nesta disciplina, uma vez que, propomos um olhar reflexivo ao corpo além dos
padrões, considerando o corpo polissêmico.
As discussões envolvendo a problemática da corporeidade ensejam um
conjunto de perspectivas teóricas que objetivam restabelecer a relação
entre o corpo e a mente ou entre o sensível e o inteligível. Entendemos,
desta forma, que a emergência do tema corporeidade apresenta-se como
proposta para a superação da visão mecanicista fragmentadora do
princípio da unidade do ser humano. O movimento, neste sentido, passa
a ser refletido numa visão que considera o inteligível/mente e o
sensível/corpo como dimensões indissociáveis constituintes da unidade
do ser humano (BASTOS, BRITO, 2004, p. 263).

A construção do ideal do corpo perfeito perpassa um contexto histórico-social que
retoma o final do século XIX, considerando a valorização ao uso de fotografias, forma de
observação e exposição dos corpos, além do surgimento do movimento body building,
caracterizando a impulsão de tendências que propiciaram o culto ao corpo (SILVA,
2015).
O corpo é construído social e culturalmente, com interferência direta da sociedade
que predetermina condições para sua adequação ao que é considerado positivo e atraente,
esteticamente coerente. Com isso, surgem cada vez mais formas de moldá-lo física,
estética, cirurgicamente, com o intuito de garantir a adequação ao padrão imposto e tido
como ideal (LE BRETON, 2010).
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Com isso, há grande valorização ao corpo definido fisicamente, com maior
hipertrofia e definição muscular, em detrimento ao corpo magro e, principalmente, com
ainda mais ênfase, o corpo gordo, sendo apresentados como fonte de possibilidades para
busca de adaptação e adequação ao padrão socialmente aceito, sendo o avesso ao que se
deseja, exemplo de como não ser.
Além disso, vale destacara que, “o gordo, na sociedade atual, é visto não apenas
como física, mental e socialmente doente, mas apontado como incapaz, preguiçoso,
doente, viciado em comida, descontrolado e com raciocínio inferior, já que pouco faz para
se ajustar ao novo padrão” (CASTRO et al., 2016, p. 804-805).
Todavia, as vivências durante o estágio fizeram perceber que a obesidade acomete
diferentes tipos de pessoas, com características diferentes e que apresentam, muitas vezes,
outros problemas que acarretam a aquisição da doença, sejam psicológicos,
socioeconômicos, afetivos, independente da esfera, sendo necessário mais que uma
análise observacional do exteriorizado para entender o que está por traz do corpo.
Voltando ao nosso resgate da história do corpo, talvez, percebamos que
ele esteja pedindo que o deixemos falar, contar a sua história, porém,
seu discurso e sua narrativa histórica, certamente, não é feita de
conceitos, de simetrias dialéticas, de raciocínios lógicos, mas da
aleatoriedade da ludicidade, da alegria da festa, da satisfação do prazer,
da sabedoria dos instintos, dos desejos dos sentidos, do incômodo da
dor, da pressão da fome e da sede, da carência do carinho, do peso do
trabalho, do desgaste da fadiga, enfim, de toda uma linguagem que não
usa abstrações, mas se traduz nas vivências de cada momento de sua
existência (SANTIN, 2001, p. 72).

Partindo disso, concebemos que é necessário enxergar o ser em sua totalidade,
sem estabelecer preconceitos antes de qualquer coisa, uma vez que, todos possuímos
particularidades e tratando-se dos obesos, existem dificuldades diárias a serem
enfrentadas, como a simples ação de amarrar um cadarço de tênis, vestir uma roupa, ou o
simples ato de se olhar ao espelho. O corpo obeso tem sua história e muitas vezes luta
para manter-se aceito, utilizando-se de meios para atingir o que o padrão social impõe
como belo.
A luta por atingir um padrão imposto é constante, mas é necessário entender que
o corpo, independente de qualquer coisa possui:
seu olhar, suas expressões faciais, seus músculos, seus ossos, sua
circulação, sua respiração, sua sexualidade, sua pele, seus sentidos, sua
temperatura, seus órgãos são os painéis, ou as telas de vídeo ou os
monitores do computador onde se inscreve sua história. Falta apenas
um leitor que abdique, por um momento, de ser o homo sapiens para
ser o homo ludens, que substitua os olhos da razão pelos olhos da
sensibilidade, que transforme a visão objetiva do cientista, pela intuição
subjetiva do poeta (SANTIN, 2001, p. 72).

Nesse contexto podemos considerar que o Centro de Obesidade é lugar de refúgio
ao corpo julgado antes de conhecido, apontado como fora do padrão e muitas vezes
diminuído, local em que todo o corpo obeso, enxergado como socialmente diferente,
torna-se igual, semelhante, neste ambiente a diferença os torna iguais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A experiência adquirida representa uma oportunidade enriquecedora para
formação inicial, visto que, possibilitou o trabalho com um grupo especial que apresenta
características específicas que transcende a busca por questões estéticas impostos
socialmente. Permitindo a associação entre conteúdos já estudados na graduação,
enriquecendo a formação com entrelaçar entre teoria e prática. Além de possibilitar a
reflexão mediante à multiplicidade de corpos existentes em sociedade, imprimindo um
olhar diferenciado ao corpo que não se enquadra em padrões, mas busca aproximar-se de
uma melhor qualidade de vida, fazendo esta busca, dentre outras esferas, através do
movimento.
Destaca-se ainda, a existência do Centro de Apoio ao Controle da Obesidade
como refúgio aos que precisam de tratamento e muitas vezes não se sentem confortáveis
para realizar atividades físicas em sua rotina ao serem resumidos ao corpo obeso, pouco
conhecido e muito julgado.
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