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Resumo: O presente texto reflete sobre o processo de formação inicial durante o Estágio 
Supervisionado no curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
campus de Jequié. Com o objetivo de analisar a formação e a construção dos saberes docentes 
dos estagiários a partir de seus registros evidenciados nas narrativas, a pesquisa ancorou-se na 
abordagem metodológica (auto) biográfica, colocando em evidência o modo como cada 
pessoa mobiliza seus conhecimentos, seus saberes. Os resultados da pesquisa evidenciam que 
o Estágio Supervisionado precisa ser um processo em que os fundamentos teóricos e práticos 
precisam estar juntos em constante diálogo, no intuito de descobrir caminhos que permitam ao 
estagiário conhecer as demandas de uma profissão que precisa constantemente ser 
ressignificada. 
Palavras-chave: Estágio supervisionado; narrativas; saberes docentes. 
 
Abstract: This paper reflects on the process of training during the course of Internship 
Supervised Education of the State University of Southwest Bahia, Jequié campus. In order to 
analyze the formation and construction of teacher knowledge of the trainees from their 
records evidenced in the narratives, the research was anchored in methodological approach 
(auto) biographical, highlighting how each person mobilizes their skills, their knowledge. The 
survey results show that the Internship Supervised need to be a process in which the 
theoretical and practical need to be together in constant dialogue with the aim of finding ways 
to enable the trainee to meet the demands of a profession that needs to be constantly re-
signified. 
Keywords: Internship supervised, narratives, teacher knowledge. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Compreende-se que, por muito tempo privilegiou-se na sala de aula o aluno em 

detrimento do professor por acreditarem que este não exerceria tanta importância nas questões 

educativas, sendo visto somente como pano de fundo para que o aluno conseguisse avançar. 

Contudo, nas décadas de 1980 e 1990 nos Estados Unidos, estudiosos como, Gauthier (1998) 
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e Tardif (2002), perceberam a necessidade de mapear um repertório de conhecimentos 

profissionais para o ensino para que os profissionais da educação se apóiassem em 

conhecimentos validados por pesquisas e que garantissem a legitimidade e eficácia nas suas 

ações. A partir daí, houve um grande avanço nas pesquisas sobre conhecimento dos 

professores, podendo-se afirmar que o professor é um dos responsáveis pela qualidade do 

ensino. 

Tais fatos nos permitem corroborar que a prática pedagógica é mobilizadora de 

saberes e que o docente constrói e reconstrói seus conhecimentos conforme a necessidade de 

sua utilização, suas experiências, seus percursos formativos e profissionais, uma vez que é 

pertinente considerar a complexidade da prática pedagógica e dos saberes docentes 

ressaltando o resgate do papel do professor e a importância de se pensar numa formação que 

vá além da academia, envolvendo o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da 

profissão docente (NUNES, 2001). 

 Para tanto, assevera-se que em oposição à tendências históricas que reduziam a 

profissão docente a um conjunto de competências e técnicas (NÓVOA, 1995), resgatar a 

importância de se considerar o professor em sua própria formação, num processo de auto-

formação, permite dar voz ao professor a partir da análise de suas narrativas balizadas nas 

suas trajetórias e histórias de vida configurando-se como práticas de auto-formação nos anos 

iniciais da carreira docente. 

Portanto, vale ressaltar que ensinar é mais que ensino e que docência é mais que 

docência, quando percebemos que não dá para fechar o expediente e esquecer até o dia 

seguinte o que é ser professor, pois se acredita que a profissão docente é constituída 

diariamente. Por isso, defende-se a ideia de que nenhum professor está totalmente preparado, 

mas nesse longo processo de construção, o período de descobertas é sempre fundamental para 

o repensar de suas ações e para construir estratégias para a sua ação. 

Parte-se de uma compreensão que evidencia a necessidade de entender o estágio como 

um espaço de construção de conhecimentos necessários ao processo formativo do futuro 

professor, considerando-o como uma oportunidade de conhecer o “chão da escola”, em 

detrimento de visões fragmentadas que consideram-no como meras atividades em que 

qualquer intervenção é válida no que tange a concretização dos ideais, fragmentando o estágio 

e a visão do aluno acerca do estágio. Assim, o estágio supervisionado pode ser um espaço de 

tendência para experiências pedagógicas realizadas no processo de formação e uma 

contingência da aprendizagem da profissão docente, assim como um fecundo espaço de 

consolidação de repertório de conhecimentos acerca do ensino (PIMENTA ; LIMA, 2004).
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 Coadunando com o exposto acima, o presente texto relata uma investigação realizada 

através da análise das narrativas de 4 (quatro) estagiários da disciplina Práticas Pedagógicas 

nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, do curso de graduação em Pedagogia pela 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié. Foram analisadas as 

narrativas desses estagiários, pelos mesmos trazerem em suas escritas reflexões de uma 

experiência fundamentada e pensada para uma ação dotada de práxis, durante o Estágio em 

foco.  

A estratégia metodológica utilizada foi a abordagem (auto) biográfica, pois, assim 

como Moita (1995) defende, considera-se este tipo de pesquisa como uma metodologia com 

potencialidades de diálogo entre o individual e o sociocultural, uma vez que “põe em 

evidência o modo como cada pessoa mobiliza seus conhecimentos, os seus valores, as suas 

energias, para ir dando forma à sua identidade, num diálogo com os seus contextos” (p. 113), 

razão pela qual define-se esse tipo de estudo para o trabalho em questão. 

No que se refere às narrativas, Souza (2004) argumenta que o trabalho com as 

mesmas, como perspectiva de formação, possibilita ao sujeito aprender pela experiência, 

através de recordações-referências construídas no percurso da vida e permite entrar em 

contato com lembranças e subjetividades marcadas nas aprendizagens experienciais. O sujeito 

vai construindo um sentido para a sua narrativa com base nessas aprendizagens e experiências 

construídas ao longo da vida.  

 

UMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES CONSTRUÍDA DENTRO DA PROFISSÃO 

 

No percurso histórico da formação dos professores, situações urgiram caracterizando 

os diferentes momentos que os mesmos assumiram no cenário educacional brasileiro e 

mundial. Nóvoa (1991) demonstra que desde os meados do século XIX o ensino normal 

ocupou um lugar privilegiado na configuração da profissão docente dentro de uma concepção 

em torno de um saber socialmente legitimado sobre o ensino, delimitado por um poder 

superior que regulava todo o professorado. Ser professor, como o autor corrobora, era viver 

nesse âmbito de inconstância de identidade formadora: “Não devem saber de mais, nem de 

menos; não se devem misturar com o povo, nem com a burguesia; não devem ser pobres, nem 

ricos; não são (bem) funcionários públicos, nem profissionais liberais; etc.”, como assevera 

Nóvoa (1991, p.02). 

 As escolas normais surgiram para legitimar que o saber produzido no exterior da 

profissão docente fosse veiculado pelos professores. Nesse momento os docentes centravam 
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suas ações na difusão e transmissão do conhecimento. Contudo, é no espaço da sala de aula 

que os mesmos podem refletir sobre as suas práticas, tornando-se profissionais produtores do 

saber e do saber-fazer. (NÓVOA, 1991). Assim, o século XX é marcado por um período em 

que os professores são a voz dos novos dispositivos de escolarização, marcando décadas pelos 

signos da formação inicial de professores, profissionalização dos serviços e formação 

contínua. 

 Vale ressaltar, que Nóvoa (1991) aponta esse processo de escolarização como um 

importante dispositivo para o desempenho de papeis importantes nessa profissionalidade 

docente, o que emerge uma cultura profissional no seio do seu trabalho. O autor define 

profissionalização como:  

  

Um processo através do qual os trabalhadores melhoram o seu 
estatuto, elevam os seus rendimentos e aumentam o seu 
poder/autonomia. Ao invés, a proletarização provoca uma degradação 
do estatuto, dos rendimentos e do poder/autonomia; é útil sublinhar 
quatro elementos deste último processo: a separação entre a concepção 
e a execução, a estandardização das tarefas, a redução dos custos 
necessários à aquisição da força de trabalho e a intensificação das 
exigências em relação à actividade laboral. (NÓVOA, 1991 apud 
GINSBURG, 1990, p. 335) 

 

Para Nóvoa (1991 p, 13) “a formação deve estimular uma perspectiva crítico-

reflexiva, que forneça aos professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite as 

dinâmicas de auto-formação participada”, o que coaduna em defender uma formação 

implicada em investimento pessoal, visando à construção de uma identidade que englobe o 

caráter profissional. Sendo assim, o autor ao citar Nias (1991) corrobora que o professor é a 

pessoa e uma parte importante da pessoa é o professor. Urge assim, a necessidade de 

encontrar espaços para que os professores através da interação nas dimensões pessoais e 

profissionais, apropriem-se dos seus processos de formação, dando-lhes sentidos nas distintas 

situações de suas histórias de vida. 

Tem-se observado nas últimas décadas do século XXI um regresso dos professores ao 

centro das preocupações educativas, uma vez que no século passado o ensino foi marcado, 

dentre outros fatores já explicitados, por reformas, questões de currículo, gestão dos 

estabelecimentos de ensino. Agora, como Nóvoa (1991) salienta, frisa-se a importância de 

uma profissionalidade docente construída no interior de uma pessoalidade do professor. Essa 

necessidade de uma formação de professores construída dentro da profissão é perceptível, 

pois, no ensino é inevitável o cruzamento das dimensões pessoais com o ser professor.   
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O autor deixa evidente como é importante nos primeiros anos de exercício 

profissional, que o professor alicerce sua formação baseada em práticas de auto-formação, 

através de momentos que permitam a construção de narrativas sobre suas histórias de vida 

pessoal e profissional. Elaborar-se um conhecimento pessoal, um auto-conhecimento, é 

compreender o sentido de ser docente que não se restringe apenas a questões técnicas e 

científicas. “A formação deve contribuir para criar nos futuros professores hábitos de reflexão 

e de auto-reflexão que são essenciais numa profissão que não se esgota em matrizes 

científicas ou mesmo pedagógicas, e que se define, inevitavelmente, a partir de referências 

pessoais”, corrobora Nóvoa (1991, p. 25). 

 

OS SABERES DOCENTES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 Teve início no final dos anos 1980 nos Estados Unidos e Canadá um movimento de 

cunho reformista na formação inicial de professores da Educação Básica. Buscava-se com tais 

reformas um reconhecimento de que ser professor é ser um profissional dotado de 

conhecimentos que devem ser garantidos durante a sua formação, daí surgirem inúmeras 

pesquisas internacionais apoiadas na premissa de que existe uma base de conhecimento 

própria para o ensino, instigando vários pesquisadores a investigarem e sistematizarem esses 

saberes. 

 Borges e Tardif (2001) identificam que o ensino está pautado em um sólido repertório 

de conhecimentos onde os professores atuando como “práticos reflexivos” são capazes de 

refletir sobre si mesmo e sua prática profissional que é um lugar original de formação e de 

produção de saberes pelos práticos. Os autores apontam que tais idéias foram imprescindíveis 

e tiveram grande destaque nas pesquisas que demonstravam a relevância de conceber a prática 

pedagógica imbricada entre a formação e o seu cotidiano. Vale ressaltar que o knowledge 

(conhecimento, saber) surge na década de 1980 e apresenta expressiva profusão nos estudos 

da área, gerando no banco de dados americano ERIC muitas referências em relação ao 

conhecimento dos professores. 

Percebe-se que as pesquisas que sucederam nas décadas posteriores buscaram 

compreender a gênese da atividade docente e, assim, legitimar que os professores produzem 

saberes específicos ao seu próprio trabalho com a intenção de melhorar a formação de 

professores e como defende Almeida e Biajone (2007, p. 283) “buscaram iniciar um processo 

de profissionalização que favorecesse a legitimidade da profissão e, dessa forma, transpusesse 
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a concepção da docência ligada a um fazer vocacionado”, objetivando que essa base de 

conhecimento oportunize uma estruturação das práticas de formação.  

 Diante dessas evidenciações que urgiram, corrobora-se que essas transformações em 

relação à formação de professores foram ocorrendo no Brasil e em outros países, variando os 

estágios de evolução em cada espaço. Diante dessa ressalva, Pereira (2008, p. 112) demonstra 

que esses princípios são apontados por autores como Tardif, Lessard e Gauthier (1998, apud 

BORGES, 2004) e descreve-os:  

conceber o ensino como uma atividade profissional apoiada sobre um sólido 
repertório de conhecimentos; conceber a docência na perspectiva do 
professor reflexivo; reconhecer que os professores são capazes de refletir 
sobre sua prática e produzirem saberes específicos no interior do seu 
trabalho; estabelecer normas de acesso e de regulamentação da profissão; 
encarar a prática profissional como um lócus de formação e também de 
produção de saberes, buscando elevar a formação intelectual do docente 
através da formação universitária, bem como estabelecer vínculos com a 
realidade educacional. 

 

 Tais evidenciações apontam para o que Tardif (2002) sinaliza como a importância da 

construção de saberes que alicerçam o trabalho e a formação dos professores, corroborando 

que os mesmos têm um caráter social, pois: São partilhados por todo um grupo de 

professores; Sua posse e utilização repousam sobre um sistema que vem garantir a 

legitimidade e orientar a sua definição e utilização; Adquire-se no contexto de uma 

socialização profissional. Assim, o saber pode ser situado como “um processo em construção 

ao longo de uma carreira profissional na qual o professor aprende progressivamente a dominar 

o seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo que se insere nele”, como aponta Tardif (2002, 

p. 14). 

Portanto, corrobora-se que diante desse emaranhado de situações históricas, o saber 

dos professores assume um posto indiscutível nas discussões sobre a sua formação, ao 

relacioná-lo com o trabalho e as atividades profissionais docentes, indicando que é preciso: 

Repensar a teoria e a prática na formação de professores; Relacionar a pesquisa e a prática de 

ensino; e a urgente necessidade de reformas na formação de professor.  

Nunes (2001, p. 34) retrata, a concepção de saber para Gauthier (1998), 

 
A concepção de saber, para o autor, não impõe ao professor um modelo 
preconcebido de racionalidade. Dessa forma, o saber do professor pode ser 
racional sem ser um saber científico, pode ser um saber prático que está 
ligado à ação que o professor produz, um saber que não é o da ciência, mas 
que não deixa de ser legítimo.  Assim, o saber é considerado como resultado 
de uma produção social, sujeita a revisões e reavaliações, fruto de uma 
interação entre sujeitos, fruto de uma interação lingüística inserida num 
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contexto e que terá valor na medida em que permite manter aberto o 
processo de questionamento. 

 

Quando Tardif (2002) afirma que “o saber é sempre o saber de alguém que trabalha 

alguma coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer” (p. 11), o autor está relacionando o 

saber com a pessoa, a identidade, a experiência de vida, a história profissional. Para tanto, 

deve-se representar esse saber sem desfigurá-lo, ou seja, sem perder de vista sua natureza 

social sem cair no sociologismo que transforma os atores sociais em “objetos de ventríloquo”, 

o que não permite desconsiderar que o social é a relação entre o sujeito e os outros, vez que 

tal imersão repercute na sua própria formação, valendo destacar que o saber do professor não 

é de foro íntimo. O que Tardif (2002) nos aponta é a preocupação em não afastar os saberes 

do espaço da sala, levando em consideração a relação entre o sujeito e os outros que são 

repercutidos nele. 

 Sob essa perspectiva, repensar a formação docente sob a égide da análise da prática 

pedagógica leva-se a percepção de que a docência em sua complexidade está atrelada a uma 

construção de estratégias, procedimentos de ensino realizadas por um professor que vai a cada 

experienciação, construindo o seu “saber docente” diferenciando sua ação das demais. É 

como se a cada nova proposta de aula, ele fosse elencando ações e determinando de maneira 

peculiar seu fazer docente. Vale ressaltar, que não se pode perder de vista, como já foi citado, 

que esse saber ele não constitui-se isoladamente, mas de forma social, uma vez que ele é 

socializado, partilhado , modificado e ressignificado, assumindo essa singularidade da ação do 

professor. Por isso corroborar que as pesquisas sobre os saberes docentes precisam estar 

situadas nesse imbricamento entre o individual e o social (TARDIF, 2002).  

Tardif e Raymond (2000) apontam que os saberes mobilizados e empregados na 

prática cotidiana, se originam da mesma e nela são atuantes, de uma maneira que auxiliam na 

resolução dos problemas dos professores em exercício, dando sentido à situações de trabalho 

que lhes são próprias. Vale salientar que a atribuição que é dada ao “saber” é como os autores 

indicam ao tratar de “um sentido amplo que engloba os conhecimentos, as competências, as 

habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes 

chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser” (p. 212).  

Assim, pode-se destacar que os saberes que são base para o ensino, não se limitam a 

conteúdos com conhecimentos especializados, mas abrangem uma grande diversidade de 

questões, problemas, objetos, todos relacionados ao trabalho docente. Além disso, corrobora-

se que a experiência aparece como imprescindível diante dessa base de saberes, uma vez que 

parecem ser, plurais, heterogêneos, pois sempre trazem à tona no exercício do trabalho, 



8 

 

“conhecimentos e manifestações do saber-fazer e do saber-ser bastante diversificados, 

provenientes de fontes variadas, as quais podemos supor que sejam também de natureza 

diferente”, como afirmam Tardif e Raymond (2000, p. 213). 

A relação dos docentes com os saberes não é restrita a uma função de transmissão de 

conhecimentos já constituídos. Tardif (2002, p. 36) explica que a prática docente integra 

diferentes saberes e que mantém diferentes relações com eles, e define 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”, 

demonstrando que a relação entre docentes e saberes não é reduzida à uma mera transmissão 

de conhecimentos constituídos, mas a uma ação docente baseada integrada na relação que 

esses saberes exercem na sua prática.  

 
SABERES DOCENTES: O INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DE UM REPERTÓRIO DE 
CONHECIMENTOS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

 Vale ressaltar que, os saberes que servem como base para o ensino, não limitam-se a 

conteúdos circunscritos dependentes de um conhecimento especializado, vez que, eles 

abrangem uma gama de questões relacionadas ao trabalho docente. Além de não está 

restringido aos conhecimentos produzidos pela Universidades, abrindo espaços para a 

experiência dos docentes que é de suma importância para sua ação. Evidencia-se que a 

história de vida, o entusiasmo, o amor ao trabalho, entre outros fatores, contribuem na 

construção desses saberes. 

Conforme dito anteriormente, a população pesquisada foi composta de 4(quatro) 

estagiárias que cursaram a disciplina. Todos tiveram seu processo formativo marcado pela 

experiência do Estágio, sendo que iniciaram a docência nesse período formativo. Os 

participantes dessa pesquisa tiveram suas identidades preservadas, em conformidade ao que 

preconizam as questões éticas que subjazem toda e qualquer pesquisa e são identificados 

como E1 (Estagiária 1), E2 (Estagiária 2), E3 (Estagiária 3) e E4 (Estagiária 4). 

 Para esta pesquisa, os saberes que os estagiários começaram a construir durante esse 

processo formativo foram construídos por aquilo que cada um deles reproduziu, descreveu e 

significou nos trechos de suas falas, inerente às situações que vivenciou durante o estágio 

supervisionado. Durante todo o processo formativo, foi possível perceber que os estagiários 

tinham uma grande expectativa em relação ao estágio, e que diversos fatores que ocorriam no 

contexto escolar os influenciavam. Conforme iam elaborando suas representações sobre o 
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mesmo, elaboraram saberes inerentes às suas vivências no Estágio Supervisionado, 

relacionados à gestão da classe. 

O ato de conduzir a sala de aula implica o desenvolvimento de competências cujos 

saberes são construídos durante os processos formativos do professor, em destaque nessa 

pesquisa, no Estágio Supervisionado, momento em que estes saberes são validados pelas suas 

experiências e quando os elementos da formação acrescentam sentidos a sua ação. A gestão 

da classe está relacionada a um planejamento, a um momento em que o professor decide 

quanto as suas possibilidades, quanto às medidas disciplinares, quanto às regras e aos 

procedimentos mais adequados e vêem-se materializadas as representações e expectativas que 

o professor tem em relação ao seu trabalho e aos alunos.  

Sob essa perspectiva, tendo como referencial a gestão da classe proposta por Gauthier 

(1998), que em suma visa um conjunto de regras e condições necessárias para que o ambiente 

da sala de aula seja favorável para o processo ensino-aprendizagem, serão apresentadas as 

reflexões dos estagiários que conduziram à elaboração desse saber de gestão da classe, 

peculiar às categorias de análise provenientes da pesquisa do referido autor.   

Segundo a proposta defendida por Gauthier (1998), gerir a classe é uma atividade que 

o professor desenvolve baseado no cognitivo, que culmina na organização da sala de aula. 

Para tanto, é necessário que o professor conheça a matéria que ensina, conheça a turma, e 

saber quando agir denotando liderança na sala. Assim, na presente pesquisa, os saberes de 

gestão da classe remete à todos que dizem respeito à introdução e manutenção de uma ordem 

geral na sala de aula, a fim de favorecer a aprendizagem. 

É importante salientar que a formação para o exercício da docência se dá diretamente 

com a prática, ou seja, diferentemente de outras profissões a docência não permite primeiro 

uma simulação do que vai ser vivido em sala, dessa maneira ao mesmo tempo em que atua 

diretamente com o objeto de estudo (aluno) o estudante-professor vai experimentando o que 

melhor se adéqua à realidade na qual ele está atuando. Assim, gerir uma classe no Estágio é 

desafiador: Adentrar-se em um espaço já ocupado por outro docente, denota ao estagiário 

grandes momentos tensos e instigantes: 

 
No primeiro dia apresentamos às crianças o nosso quadro cognitivo, falamos 
também sobre a importância de estar trabalhando com valores. E eis que em 
meio a estas discussões uma de nossas alunas indaga-nos com a seguinte 
pergunta: “Pró E1, vocês são professoras ou estão se fazendo de 

professoras?” Esta pergunta soou-me como uma ofensa, no momento 
respirei fundo... E1 
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A primeira sensação que tive ao entrar em contato com a sala foi de 
desconhecimento quanto ao gerenciamento de uma turma, tive essa 
impressão ao perceber que a presença da professora regente me fez temer e 
me sentir totalmente despreparada para atuar assim pensei: “se ela não sai da 
sala não vou conseguir iniciar a aula”, mas logo ela saiu e damos início a 
aula. Creio que tive receio em começar a aula com a professora na sala por 
vê-la naquele momento como avaliadora da minha ação docente, por isso 
permaneci por um momento sem reação alguma só observando a sala atônita 
sem saber o que fazer nem por onde começar. E4  

 
 Pode-se perceber nas falas de E1 e E4 a importância da gestão da classe, uma vez que, 

nesse processo formativo é inevitável durante esse primeiro contato, que o estagiário perceba-

se como “intruso” na sala de aula, o que culmina em tateamento e pensamentos frustrantes 

durante as situações. Para E4, perceber-se como participe do espaço da sala de aula em que 

ela iria atuar, culminou em insegurança na gestão daquela classe devido à presença da 

professora regente, o que para ela poderia até impossibilitar seu fazer pedagógico.  

Vale ressaltar, que a presença da professora regente causa comportamentos tais, diante 

daquilo que Pimenta e Lima (2004) evidencia, uma vez que para as autoras o estágio deve 

propiciar ao professor formador uma característica peculiar nessa proposta, que é a de 

permitir juntamente como o estagiário uma relação caracterizada pela relação reflexiva, 

desmistificando a ideia de inspecionar e orientar as propostas mais flexíveis. Permiti-se, 

contudo, que saberes sejam partilhados, através de complementações, aconselhamento, 

implementação de hipóteses e superação de problemas. 

No caso de E1, ela vivenciou o que Gauthier (1998) denomina de saber relacionado ao 

planejamento das regras e dos procedimentos. A indagação da referida aluna quanto à sua 

presença em no primeiro dia de estágio, demonstrou que a mesma estava afrontando-a por ter 

uma visão docente determinista que é caracterizada pela professora regente na sala de aula. 

Por isso a importância dos alunos estarem conscientes do que é um estágio, sua importância e 

contribuição para o espaço escolar, assim também no que diz respeito aos comportamentos 

que eles devem proceder. Nessa questão inclui rotinas que sejam capazes de permitir fluidez 

nos momentos de transições das atividades, possibilitando que o professor não perca tempo 

nesses momentos em detrimento da execução das atividades. Para E1, este fato ocorreu 

devido ao choque que os alunos passaram diante da metodologia de execução das atividades, 

como é relatado na fala abaixo: 

 
Esta pergunta se deu pelo fato de não estarmos presas ao quadro negro (giz, 
infelizmente) e sim promovendo uma roda de conversas, interações, um 
momento de reflexão, algo que os alunos não estão acostumados a vivenciar, 
pois as aulas são extremamente tradicionais, pautadas no método copista, e 
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que consequentemente gera alunos condicionados a apenas copiarem (ação 
sem reflexão). 

 

Vale ressaltar que é necessário considerar que a elaboração do conhecimento requer 

tempo, esforço e envolvimento pessoal do professor, assim também como ajuda especializada, 

incentivo e afeto, podem contribuir para modificar processos: Que os alunos fiquem contentes 

por aprender e que os professores comprovem que seus esforços são válidos (GAUTHIER, 

1998). Portanto, entende-se que as atitudes e a comunicação manifestas na sala de aula são de 

suma importância e a estagiária mostrou-se envolvida com o processo, cuidando das 

interações, pois ela evidenciou a importância de se valorizar sua forma de se comunicar com 

os alunos e refletir mediante às situações que lhes foram impostas, vez que, buscar gerir uma 

classe rompendo com paradigmas impostos, requer comunicação e entusiasmo. 

Diante do que Duarte (2003) aponta sobre o trabalho docente, evidencia-se que, 

concebido como uma unidade é considerado em sua totalidade que não se reduz à soma das 

partes, mas sim em suas relações essenciais, em seus elementos articulados, responsáveis pela 

sua natureza, sua produção e seu desenvolvimento, o trabalho docente, assim compreendido, 

pressupõe o exame das relações entre as condições subjetivas - formação do professor - e as 

condições objetivas, entendidas como as condições efetivas de trabalho, englobando desde a 

organização da prática - participação no planejamento escolar, preparação de aula, etc.  

Sendo assim, vale ressaltar que os alunos respondem e adaptam-se de formas diversas 

aos diferentes tratamentos educativos ligados à atitude dos professores, que mostrando maior 

ou menor interesse, atenção, envolvimento, dedicação e esforço nas atividades propostas, 

influencia o comportamento dos alunos (GAUTHIER, 1998), conforme explicitado na fala de 

E3: 

É inexplicável a emoção do período do estágio, pois, a aprendizagem é mútua, 
aprendi muito com eles e muitas respostas que busquei no exterior da sala, 
encontrei no olhar de alguns deles. É inegável dizer que é um processo 
trabalhoso, estressante, mas os resultados obtidos no final e até mesmo no 
decorrer do estágio é muito bom, pois, é inexplicável a emoção que sentir ao 
ver alguns alunos que não sabiam sequer as letras do alfabeto, chegar depois 
de um determinado tempo conseguir ler algumas palavras através do trabalho 
desenvolvido por alunos - professores que não se sentiam seguros do trabalho 
que estavam desenvolvendo por não ter experiência em sala de aula.  

 

 É necessário considerar que a elaboração do conhecimento requer tempo, esforço e 

envolvimento pessoal do professor, assim também como ajuda especializada, incentivo e 

afeto, podem contribuir para modificar processos: Que os alunos fiquem contentes por 
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aprender e que os professores comprovem que seus esforços são válidos. Portanto, entende-se 

que as atitudes e a comunicação manifestas na sala de aula são de suma importância e a 

estagiária mostrou-se envolvida com o processo, cuidando das interações, pois ela evidenciou 

a importância de se valorizar sua forma de se comunicar com os alunos. 

Propõe-se que o Saber da Gestão da Classe foi fundante nesse processo formativo que 

está em destaque na pesquisa, pois acredita-se que compreendê-lo como tal é buscar enfocar a 

possibilidade de construção de significados quanto à gestão de uma classe, manifesta nas falas 

de E1, E2, E3 E E4. Outrossim, gerir uma classe é dar sentido à ação docente, 

compreendendo que este influencia significativamente a postura dos alunos na sala de aula. 

 

NARRANDO CONSIDERAÇÕES SOBRE UM ESTUDO EM ABERTO 

 

É revelador corroborar que o estágio precisa ser um momento em que os fundamentos 

práticos e teóricos precisam estar juntos em constante diálogo, no intuito de descobrir 

caminhos, de superar os obstáculos e construir um jeito de caminhar com vistas a favorecer o 

aluno melhorando sua aprendizagem. E esse momento de vivência na escola constitui-se 

como elemento revelador da realidade, ou seja, é esse convívio que traz à tona questões que 

nos levam a refletir e analisar os problemas e suas causas. E é esse olhar curioso que o estágio 

proporciona constitui-se como mola propulsora no processo de pesquisa. 

Portanto, salienta-se que, a vivência do estágio embasada nessa perspectiva do olhar 

investigativo, pesquisador, permitiu ressignificação e ampliação dos olhares sobre a atuação 

do professor na escola, uma vez que a proposta vivenciada se diferencia do modelo tecnicista, 

rompendo com o burocratismo e o controle que dificultavam o entendimento sobre a cultura 

escolar e suas dimensões, desconsiderando a complexidade desse processo, através de uma 

intencionalidade, quando traz a pesquisa como eixo da formação docente.  

Buscando identificar os saberes docentes oriundos da mobilização do cotidiano da 

prática do Estágio Supervisionado, percebi que coadunando com a pesquisa de Gauthier 

(1998), os saberes da gestão da classe urgem nessa pesquisa remetendo à introdução e 

manutenção de uma ordem geral na sala se aula a fim de favorecer a aprendizagem. 

Os saberes que se gerenciou no início da construção desse repertório de 

conhecimentos, possibilitaram uma maior ampliação das lentes dos estagiários para a “leitura” 

do universo escolar. Sabe-se que alguns conhecimentos trabalhados nos cursos de formação 

docente são insuficientes para atender as exigências da realidade escolar, pelo fato de serem 
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disseminados, muitas vezes, de forma isolada e universalizada da prática, tornando ignorada a 

complexidade do processo pedagógico, contemplado pela imprevisibilidade, heterogeneidade, 

multiplicidade e dinamicidade. Nesse sentido, compreende-se que a formação do professor 

não se dá quando ele finaliza o curso que faz, essa é só mais uma etapa, mais um “caminho”: 

A formação do professor ocorre continuamente na rotina da sala de aula. 

Cabe aqui destacar que as narrativas como práticas de formação oportunizaram que o 

ser/tornar-se professor fosse construído no exercício do ofício onde ocorre um movimento na 

gaveta dos guardados, nos mistérios das recordações, nos registros das memórias como fontes 

de luz para ser traçada uma teia de experienciações. Portanto, vale ressaltar que ensinar é mais 

que ensino e que docência é mais que docência, quando percebe-se que não dá para fechar o 

expediente e esquecer até o dia seguinte o que é ser professor, pois se acredita que a profissão 

docente é constituída diariamente. Por isso, defende-se a ideia de que nenhum professor está 

totalmente preparado, mas nesse longo processo de construção é necessário descobrir-se 

professor durante a formação inicial. 
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