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Resumo

Este trabalho é um recorte da pesquisa de mestrado, que buscou compreender, a partir das narrativas dos
mestrandos, como a experiência no Estágio de Docência na Pós-graduação Stricto Sensu contribui para a formação
pedagógica para o exercício da docência universitária. A pesquisa se configurou como estudo de natureza qualitativa,
a qual tomamos como base os princípios epistemológicos e metodológicos da (auto)biográfica em Educação e suas
construções mais recentes, do tipo História de Vida e Formação ou Pesquisa Narrativa. As narrativas foram
construídas por meio do Grupo Focal (encontros narrativos), com oito mestrandos de dois programas stricto sensu
com formação inicial em Ciências Biológicas, Matemática e Pedagogia. Os resultados apresentaram o Estágio de
Docência inicialmente como algo burocrático a ser cumprido pelos mestrandos, por ser uma exigência dos programas,
mas no decorrer do processo das experiências vivenciadas tornou-se um espaço de reflexão do fazer docente e de
repensar a sua formação para a docência.
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Abstract

This piece is a cut from a master&39;s research, in which we tried to understand, from master&39;s students&39;
testimonies, how the experience of a Stricto Sensu Teaching Internship has contributed to the pedagogical training for
teaching university students.It was set up as a qualitative study, and we based this process on the epistemological and
methodological principles of (Auto) biographical research in education and its most recent constructions. The narratives
were constructed through the Focal Group (narrative meetings), with eight masters of two stricto sensu programs with
initial formation in Biological Sciences, Mathematics and Pedagogy. The results presented the Teaching Internship
initially as something bureaucratic to be fulfilled by the masters, since it is a requirement of the programs, but in the
course of the process of the lived experiences became a space of reflection of the teacher making and rethinking its
formation for the Teaching.

Keywords: Narratives; Teaching Internship; University Teaching

Introdução

Este artigo é fruto e parte de uma pesquisa de mestrado iniciada em 2015. O objetivo maior de pesquisa a partir das
narrativas dos mestrandos, como a experiência no Estágio de Docência na Pós-graduação Stricto Sensu contribui
para a formação pedagógica para o exercício da docência universitária.

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/narrativas_de_mestrandos_da_uesb_sobre_as_suas_experiencias_no_es.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.1-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Partimos do pressuposto que o ensino superior ainda sofre com a ausência ou ineficiência em relação à formação
pedagógica dos seus professores, muitos pautados na ideia errônea de que para ensinar basta saber o conhecimento
a ser transmitido para os alunos (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2011). Percebe-se que esse modelo acaba reforçando e
perpetuando também a ideia, muitas vezes equivocada, de que qualquer um pode ser professor.

...chama a atenção nas políticas públicas de educação que não há exigência de uma
formação para o professor da educação superior que contemple os saberes específicos da
docência, como os relacionados aos processos de ensino e aprendizagem, incluindo a
avaliação e o planejamento, enfim, a condução da aula nas suas múltiplas possibilidades.
(CUNHA, 2010, p. 580)

A autora, também, sinaliza que são poucas as pesquisas que se preocupam com a formação do docente universitário
em programas de pós-graduação stricto sensu. De maneira geral, observa-se que, o enfoque principal dado nesses
cursos está na formação para a pesquisa científica, dedicando-se menor atenção ao preparo para a docência. O que
acaba dissociando cada vez mais o ensino, a pesquisa e a extensão na formação do docente, e consequentemente,
do trabalho da universidade (AZEVEDO e CUNHA, 2014).

Esta situação se agrava quando analisamos os documentos legais, que regulamentam a educação escolar do país,
não garantindo à obrigatoriedade da formação pedagógica do professor universitário para além da formação
específica em sua área de atuação. Podemos verificar isso na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
Lei 9.394/96), em seus artigos 65 e 66, que trata da obrigatoriedade do estágio na formação de professores somente
para a atuação na Educação Básica, e define a carga horária de trezentas horas para o desenvolvimento das práticas
de ensino, enquanto que para a atuação no ensino superior, não há obrigatoriedade do estágio de docência para o
profissional que deseja ensinar nesse segmento de ensino, ou seja, o que importa é a apropriação do conhecimento
da área profissional.

Art. 65º. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino
de, no mínimo, trezentas horas.

Art. 66º. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de
pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado
em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. (LDB, Lei 9.394/96)

A interpretação desses artigos evidencia a prioridade sobre a responsabilidade dos programas de mestrado e
doutorado à formação e preparação dos professores para atuar no ensino superior. No entanto, esta ausência da
obrigatoriedade do estágio na lei, faculta, em parte, as instituições que possuem os programas stricto sensu a aderir
ou não o estágio de docência para todos os discentes dos programas, pois a Coordenação de Aperfeiçoamento do
Pessoal de Nível Superior (CAPES), em 1999, tornou obrigatória a participação em estágio de docência no ensino
superior, como parte das atividades de bolsistas para os alunos de mestrado e doutorado, que recebem as bolsas de
estudos da CAPES. “Tal medida foi tomada para tentar minimizar o impacto causado no ensino superior, pelo fato dos
alunos dos cursos de pós-graduação poder lecionar, mesmo que não tenham formação de caráter pedagógico”.
(Joaquim et al, 2011, p.1.138)

Compreendemos, como defende Pimenta e Lima (2012), que o estágio como componente curricular, pode não ser
uma completa preparação para o magistério. Porém, constitui nesse espaço, a possibilidade dos alunos, professores,
comunidade escolar e universidade trabalharem com questões básicas que perpassam pela profissão professor, como
“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 ensino fundamental e médio, a realidade dos professores nessas escolas, entre
outras.” (p.100)

O estágio de docência realizado no ensino superior, assim como o estágio supervisionado na formação inicial de
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professores para a educação básica nos cursos de licenciaturas, pode configurar como importante espaço para a
formação do docente universitário.

O estágio de docência possibilita uma aproximação da prática profissional e promove a aquisição de saber fazer e de
saber julgar as consequências das ações didáticas e pedagógicas desenvolvidas no cotidiano profissional. No entanto,
como discorrem Fischer (Apud Joaquim et al., 2011) sobre a problemática, deixando evidente que a formação de
professores não é, nem deve ser, “atividade complementar, que acontece a partir do aprendizado do conteúdo; nem
apenas pelo só estágio, no qual, segundo as autoras, alguns programas se desenvolvem simplesmente, colocando
alunos de pós-graduação no lugar dos seus orientadores em aulas de graduação” (p. 1.139). Substituir o orientador
nas aulas de graduação, sem se preparar adequadamente, não constitui um estágio, mas a execução da docência em
caráter bem precário, além de comprometer a qualidade do ensino de graduação e a formação dos mestres na
pós-graduação.

Ultrapassando a compreensão equivocada e limitada sobre o estágio de que seria a parte prática do curso, o estágio
vai além, pois aproxima o aluno à realidade na qual irá atuar, refletindo sobre ela, se apropriando, analisando-a e
questionando-a criticamente por meio das teorias. Pimenta e Lima (2012) ainda concluem dizendo que ao contrário do
que propugnava, o estágio ”não é atividade prática, mas teórica, instrumentalizadora da práxis docente, entendida
esta como atividade de transformação da realidade”. (p.43)

É nessa perspectiva que o trabalho de pesquisa pretendeu responder por meio das narrativas dos pós-graduandos a
seguinte questão: a experiência no Estágio de Docência se apresenta de quais maneiras nas narrativas dos
estudantes quanto à contribuição para o exercício da docência universitária

Tendo em vista que um dos objetivos do Estágio de Docência realizado no ensino superior é possibilitar os primeiros
contatos dos pós-graduandos ao contexto da sala de aula no curso de graduação, buscando uma formação inicial
para a docência nesse nível de ensino, analisar as contribuições que essa experiência proporciona para a formação
pedagógica dos mestrandos em formação, por meio das suas narrativas, se torna relevante, na medida em que,
possibilita trazer às vozes e interpretações desses sujeitos numa relação dialógica entre teoria e prática,
proporcionando assim, reflexões sobre a formação pedagógica para o exercício da docência universitária.

Como bem define Rabelo (2011), “resgatar a dimensão pessoal do ofício de ensinar é um modo de opor-se ao
professorado anônimo, sem nome e impessoal” (p.184-185). Nesse sentido, as narrativas permitem o entrelaçamento
entre as vidas do narrador e do ouvinte, nesse caso, o pesquisador, que ao narrar às histórias dos investigados, pode
tanto reinterpretá-los como recriá-los conforme as suas próprias formas de pensar, agir e sentir.

A intenção de ouvir os mestrandos/estagiários para conhecer o que dizem, pensam, sentem e fazem nos parece muito
positiva, se o que se pretende é descobrir, com eles, quais os possíveis caminhos mais efetivos para alcançar uma
formação de qualidade para o exercício da docência, em especial, a universitária, que pense na formação de um
professor preocupado não somente com o ensino e conteúdo, mas que se preocupe com a aprendizagem e com os
processos cognitivos e emocionais que precisam ser acionados nos seus alunos, revertendo assim, em uma
aprendizagem significativa para todos eles.

O fascínio pelo singular, a individualidade, o sujeito, o vivido, o experiencial, a realidade concreta, o existencial,
tratando a pessoa de um modo diferente, sem excluí-la, mas ao contrário, descobrindo-as e valorizando suas
singularidades, é que faz-me percorrer pelo interesse da busca de conhecer em um processo de formação
profissional, como o curso de mestrado, as histórias de vida e formação dos sujeitos que ali se encontram. Mais do
que percorrer por essas histórias e conhecer um pouco de cada um, será a possibilidade dos mestrandos
desenvolverem um novo olhar que extrapola a concepção que se tem sobre a formação, pois nesse processo podem
tomar a consciência da enorme quantidade de experiências que cada um vive, de onde tira lições e aprendem coisas.
É nessa perspectiva de ressignificação das suas experiências escolares, como bem defende Josso (2004), ajuda os
professores, no caso desta pesquisa, os mestrandos a mudarem sua concepção de aprendizagem e de ensino, e
utilizar mais as experiências de seus alunos e “transformar a vida socioculturalmente programada numa obra inédita a
construir” (JOSSO, 2004, p.9).

Desta forma, procuramos perceber por meio da pesquisa se a experiência didático-pedagógica no Estágio de
Docência proporcionou avanços em relação à formação pedagógica à docência no ensino superior para os
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mestrandos em formação.

METODOLOGIA

Tomamos como base da pesquisa os princípios epistemológicos e metodológicos da pesquisa (auto)biográfica em
Educação e suas construções mais recentes, do tipo história de vida e formação ou pesquisa narrativa. “Tendo como
pressuposto que as narrativas de si, orais e escritas, contribuem para a transformação de sentidos históricos-culturais,
alusivo às representações de si, do outro e da ação do sujeito no mundo, tanto para a pessoa que narra, quanto para
aquelas que lêem, escutam e analisam essas narrativas”. (ABRAHÃO, 2013, p.9)

Nosso foco de investigação se deu a partir de uma modalidade de pesquisa que valoriza a exposição dos
pensamentos dos indivíduos acerca da sua visão de mundo. A pesquisa narrativa ou história de vida e formação se
enquadra na abordagem (auto)biográfica, que para Nóvoa (1997) reforça o princípio segundo o qual é sempre a
própria pessoa que se forma e forma-se na medida em que elabora uma compreensão sobre o seu percurso de vida;
procura desencadear uma reflexão teórica sobre o processo de formação dos adultos, dando aos sujeitos o estatuto
de investigadores, cuja epistemologia da formação precisa ser entendida como processo de produção-inovação.
Princípio primordial que nos conduz a situar a pesquisa no contexto da pesquisa (auto)biográfica em Educação, mais
especificamente a optar por trabalhar com os princípios do movimento socioeducativo das histórias de vida e
formação. (NÓVOA e FINGER, 2010)

Na área de educação, as pesquisas têm adotado a história de vida, mais especificamente, o método autobiográfico e
as narrativas de formação como processo de investigação-formação, seja na formação inicial ou continuada de
professores/professoras, assim como, em pesquisas centradas nas memórias e autobiografias de professores
(SOUZA, 2006a).

Compreendendo que as narrativas de professores em processo de formação possam não somente revelar como
esses contam e percebem as suas próprias experiências, mas também favorecem para sua auto-reflexão, análise e o
refazer-se num processo contínuo de formação.

A redacção de relatos sobre as suas experiências pedagógicas constitui, por si só, um forte
processo de desenvolvimento pessoal e profissional ao desencadear, entre outros
aspectos: a) o questionamento das suas competências e das suas acções; b) a tomada de
consciência do que sabem e do que necessitam de aprender; c) o desejo de mudança; e d)
o estabelecimento de compromissos e a definição de metas a atingir. (REIS, 2008, p.20)

Nessa dinâmica de contar sobre a si mesmo por meio das narrativas, o professor também encontra-se no processo
avaliativo das suas próprias competências e das suas necessidades formativas.

Caminhando nessa vertente, que a pesquisa utilizou como recurso teórico metodológico a história de vida e formação
ou pesquisa narrativa, por compreender a importância desse tipo de pesquisa, que permite uma análise retrospectiva
da história de vida pessoal e profissional dos pós-graduandos. Além de oportunizar momentos de reflexão sobre o que
eles experienciaram como prática docente durante o Estágio de Docência, possibilitando o realinhamento no seu
processo de formação.

Tendo os cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado como espaço privilegiado para formação do
professor universitário, entendemos que por meio das narrativas dos mestrandos, das suas histórias de vida e
formação, podemos analisar os fatores que influenciaram na sua formação docente, bem como, revelar as
contribuições que o estágio de docência agregou para sua formação pedagógica à docência universitária.

Assim, o contexto no qual foi realizada a pesquisa foi em dois programas stricto sensu (mestrado acadêmico) da
UESB, campus de Jequié: o Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores, e o
Programa de Pós-Graduação em Genética, Biodiversidade e Conservação. Os colaboradores deste estudo foram oito
pós-graduandos das áreas de Ciências Biológicas, Matemática e Pedagogia, que foram convidados a participar dos
encontros para realização do grupo focal, que apesar de ser considerado uma técnica, tornou-se mais para nós,
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tornou-se a possibilidade de reunirmos pessoas de cursos diferentes para tentar refletir coletivamente sobre o que é: a
experiência no Estágio de Docência como princípio articulador de formação para a docência universitária.

As narrativas (auto)biográficas construídas mediante os relatos dos pós-graduandos nos encontros do grupo focal,
configuraram o corpus de análise da pesquisa, por levar em conta a subjetividade das fontes, seu valor heurístico e a
análise interpretativa-compreensiva. A opção pela análise interpretativa-compreensiva decorre do esforço duplo, que
ora escuta e ora interpreta as experiências narradas, como uma espécie de “giro hermenêutico” (RICOUR, 1995), ao
investigar os sentidos que emergem das experiências narradas. Como a intencionalidade, a partir de uma
hermenêutica de si, relacionando-as teoricamente ao modo como os participantes/mestrandos narram, compreendem
e atribuem sentidos às suas experiências formativas, tencionamos revelar os significados expressos nas narrativas,
buscando compreender as significações que as experiências narradas de vida e profissional tiveram no seu processo
formativo para o exercício da docência universitária.

Para tal, tomamos como referência as unidades de análise temática ou descritiva utilizada por Souza (2006b), sem
desconsiderar a globalidade da narrativa, sua subjetividade e o sentido do que é e foi formativo para o pós-graduando
na sua trajetória de escolarização e formação para a docência, especificamente, no Estágio de Docência. Partimos
das unidades de análise temática e consideramos a análise interpretativa e compreensiva, no sentido de apresentar
dispositivos pedagógicos e rituais vividos na trajetória individual e no processo formativo sobre as contribuições que
foram agregadas como formação pedagógica no contexto específico do Estágio de Docência na graduação.
Apreender as regularidades, irregularidades, particularidades e subjetividades do corpus de análise, com base na
interpretação e no agrupamento temático e compreensivo dos textos narrativos é singular, na medida em que a
análise temática permite adentrar no universo das narrativas orais, a partir da revelação da especificidade das
seguintes unidades de análise: a apresentação dos sujeitos da pesquisa, as suas trajetórias de formação inicial e
continuada; entre outras unidades, que ainda estão sendo extraídas.

RESULTADOS PARCIAIS DA PESQUISA

Desde a primeira escuta das narrativas dos participantes da pesquisa, pudemos identificar a configuração de três
grupos: um formado pelos mestrandos sem experiência alguma na docência, outro pelos mestrandos que têm
experiência na docência da educação básica, e o outro pelos mestrandos que além de apresentar experiência nessa
etapa de ensino, também, tem poucas experiências no ensino superior da rede privada. Essa, que por inúmeras
vezes, contrata professores por períodos curtos para dá aulas das disciplinas nos curso diversos cursos de
graduação.

Pimenta (1999), aponta que apesar da não experiência profissional enquanto docente, os alunos já chegam nos
cursos de formação inicial com saberes sobre o que é ser professor. São saberes construídos da experiência de
quando era aluno, que vem dos seus professores de toda sua trajetória escolar. São os saberes da experiência, que
os professores produzem no seu cotidiano docente, “num processo permanente de reflexão sobre sua prática,
mediatizada pela de outrem – seus colegas de trabalho, os textos produzidos por outros educadores.” (p.20)

Observa-se no perfil dos participantes uma diferença em relação à faixa etária de idade, que vai dos 26 aos 47 anos.
E essa tem uma relação direta com o período de conclusão dos seus respectivos cursos de formação inicial. Quando
comparamos a participante mais velha, Preta, que tem 47 anos e concluiu o curso de Pedagogia em 1995, com a mais
nova participante, Rosa, que tem 26 anos e concluiu seu curso de Ciências Biológicas em 2014, ingressando
diretamente no mestrado no ano seguinte, percebemos que o tempo possibilitou a Preta vivenciar mais experiências
no exercício da docência como trabalho profissional. Enquanto Rosa, por concluir a pouco tempo o seu curso de
graduação, a não ter experiência em relação à docência como trabalho profissional, mas a construção dos saberes
disciplinares, que são transmitidos nos cursos e departamentos universitários em formas de disciplinas, são saberes
produzidos pelas ciências da educação e dos saberes pedagógicos. (TARDIF, 2002)

... Então assim, eu sempre fui voltada para esse fazer pedagógico, para essa prática, e o
Mestrado era um desejo, mas que estava lá naquele cantinho adormecido, porque o
profissional e a correria, quando eu me lembrava que tinha que me escrever em um
Mestrado, já tinha passado as inscrições do edital. Até que um dia, eu tive, enfim, um
sonho, foi um sonho mesmo... Vi esse edital daqui da UESB de Jequié. Eu nem sabia que
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tinha esse curso aqui. E vi, fui para internet e olhei, e me inscrevi aqui, fiz a seleção, estou
aqui. Mas, a minha vida de professora, desde lá, com dezenove anos de idade, foi
mergulhada no fazer mesmo, numa prática pedagógica, com alunos da educação infantil,
depois de primeira a quarta série, que era então chamada, de quinta à oitava série. No
ensino noturno com jovens e adultos. Algumas experiências com ensino universitário em
curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia, mas muito mergulhada nesse fazer,
discutindo, e muito preocupada com a questão, assim, educacional. Tanto que isso acabou
tomando, toma muito esse lado o profissional, se mistura muito com essa questão do
pessoal, com essa nossa identidade, com a minha identidade assim, de ser mulher, de ser
pessoa. Então assim, acredito que fui me vendo muito envolvida, muito com essa coisa
da... dessa formação, desse ser professor, e sou até hoje... (MESTRANDA PRETA)

Eu acho que eu fui me descobrindo a partir do curso de Biologia mesmo. Foi quando,
quase no final, eu fui fazer o estágio de docência também, e me realizei, embora todo
mundo fale, - “Ah, vai ser loucura, não sei o quê. Quando chegar lá no ensino fundamental,
e... tudo, vai correr... vai sair correndo de lá, porque é o pior estágio que tem”. - E foi aí,
que eu gostei, embora tinha aquela bagunça, quase a gente não consegue falar, quando
está lá, mas eu me identifiquei muito. E só intensificou mais ainda no próximo semestre,
quando eu já com ensino médio, e foi uma realidade bem diferente. Aí eu me percebi ainda
mais, enquanto professora. E terminei também, não fui para o mercado de trabalho até aí,
porque eu queria já dá continuidade. Gostei tanto que queria dá continuidade mesmo
assim. Entrei num grupo de estudo aqui também na Universidade, e no mesmo ano que eu
terminei, eu tentei esse mestrado. Foi em 2014 a seleção, e passei. Me identifiquei mais
ainda quando eu entrei também na turma, que eu vi experiências diferentes, que sempre a
gente ia dialogando também. Todo mundo contando a sua história, aí ficava de cá
pensando, eu não tenho uma história bonita assim para contar. Mas, (risos) vou dizer uma
vez a minha aqui dentro (risos). E a partir daí, eu fui me vendo, fui constituindo a minha
autonomia, o meu protagonismo docente. A partir desse momento também no mestrado, e
mais ainda, quando eu fui fazer o Estágio agora de Docência também. Foram as
experiências que eu tive na docência, foi baseada em estágios, tipo, na graduação foi a
partir do estágio, no PIBID também tive essa experiência, e aqui no mestrado também.
(MESTRANDA ROSA)

Observa-se que o ingresso no Programa de Mestrado acontecem em tempos diferentes para ambas participantes,
para Preta, muitos anos após concluir o curso de Pedagogia, e para Rosa, logo após concluir o curso de Ciências
Biológicas. A primeira agregou no seu percurso formativo experiências em todos os níveis de ensino, e a segunda,
buscou perfazer outro caminho em sua trajetória de formação. Aqui, não buscamos julgar quem escolheu melhor os
seus percursos formativos, apenas, compreender, por meio de uma análise comparativa, as irregularidades históricas
dos percursos e trajetórias de vida-formação, percebendo como cada sujeito vai traçando e alinhavando a sua história
de vida e formação em tempos e formas diferentes.

Os relatos orais dos mestrandos revelam as suas experiências com a docência, os saberes que foram sendo
construídos ao longo das suas trajetórias de vida e de formação. Na perspectiva do processo formativo durante o
Estágio de Docência, as narrativas demonstram como os saberes experienciais, disciplinares e curriculares[1]

vão sendo perpassadas e reinventadas no cotidiano das aulas, da interação com os alunos, com os
professores-orientadores e com os colegas de pós-graduação, por meio de um processo contínuo de
ação-reflexão-ação.

Quando iniciou o semestre, logo depois das primeiras aulas a primeira coisa que nós
fizemos foi nos reunir pra discutir todo o plano de trabalho do semestre, e um dos primeiros
que ela contou e que seria o Estágio Supervisionado por que esse Estágio deveria
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acontecer no primeiro semestre. A principio eu relutei, porque eu imaginei que todas as
demandas que a gente ia ter naquele inicio do ano, inicio do Mestrado, e realizar o Estágio
naquele período eu fiquei preocupado eu acabei encarando a fio e depois eu vi que foi o
melhor pra mim ter encarado logo o Estágio. (MESTRANDA JADE)

Então, partindo dessa reflexão ai dela né, em relação a o ser Pedagogo né, e estar
estagiando numa disciplina de Ciências né, que foi no ensino medio né. Então a minha
experiência de estágio né, eu to no curso de Pedagogia também, numa turma de
Pedagogia, na disciplina de Conteúdos e Metodologia do Ensino de Ciências, e assim,
inicialmente eu até relutava né, questionava assim, “ah, por que eu vou ter que fazer esse
estágio Tipo, eu não tinha interesse na docência né, universitária, ainda brinquei com
minha orientadora, por que eu tenho que fazer esse estágio”, ela “por que tem que fazer!
Por que né... por que tem que...” ela ficava também, até que realmente ela falou assim
“não, a gente vai ver uma turma de Pedagogia”, por que eu sou Pedagoga né, uma turma
de Pedagogia, e ela Bióloga, formação dela é Bióloga, “então não vou te levar pra uma
turma de Biologia não, vai ser de Pedagogia mesmo, “ah, então tudo bem, tem que ser a
noite”. (MESTRANDA PRETA)

No início o Estágio de Docência se configura como algo burocrático a cumprir pela determinação regimental do
programa de mestrado. No desenrolar dessa experiência, as vozes dos mestrandos revelam como o Estágio foi se
configurando como espaço formativo do fazer docente, bem como, um espaço de reflexão dessa formação. Podemos
perceber isso no relato da mestranda Jade, quando problematiza a formação superficial do pedagogo para ensinar as
disciplinas específicas nas séries iniciais do ensino fundamental.

Por que a nossa própria formação, essas disciplinas Metodologias elas ficam às vezes
realmente nessas mais básicas, mais rasas, e a gente também não dá conta. É questão de
si pensar, será que na verdade não deveria ser um professor de Matemática, formado na
área de Matemática, ter uma vertente na sua formação pra trabalhar Matemática básica
com os alunos das séries iniciais Um professor da área das Ciências. Por que pra a gente
enquanto Pedagogo conseguir dominar todos esses conhecimentos da base, pra trabalhar
todos como devem ser trabalhados é complicado viu, e complexo e a gente não tem nem
tempo pra se estudar. (MESTRANDA JADE)

A mestranda em seu relato destaca o que Pimenta (1999) aborda quando trata dos saberes pedagógicos e didáticos,
e das experiências e dos conhecimentos específicos, os quais são trabalhados em blocos distintos e desarticulados na
formação dos professores. “Às vezes um sobrepõe-se aos demais, em decorrência do status e poder que adquirem na
academia.” (p.24). O que tem fragmentado os saberes na formação de professores e a flutuação da pedagogia
enquanto ciência, restringindo a campo de aplicação das demais ciências, como se os saberes didáticos fossem o
suficiente para saber ensinar. No entanto, não podemos contradizer este argumento limitando o saber ensinar como
domínio do saberes disciplinares ou conhecimentos específicos.

A reflexão da mestranda Jade pode ser interpretada como conseqüência do seu próprio saber experiencial, na medida
em que, permite o desenvolvimento não somente das certezas dessas experiências, mas das críticas e avaliações que
se fazem dos outros saberes em função das próprias limitações da experiência.

... a prática pode ser vista como um processo de aprendizagem através do qual os
professores retraduzem sua formação e a adaptam à profissão, eliminando o que lhes
parece inutilmente abstrato ou sem relação com a realidade vivida e conservando o que
pode servir-lhes de uma maneira ou de outra. A experiência provoca, assim, um efeito de
retomada crítica (retroalimentação) dos saberes adquiridos antes ou fora da prática
profissional. (TARDIF, 2002)
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Reis (2008) apresenta que em contextos de formação de professores, a construção de narrativas e a sua leitura,
análise e discussão, encerram potencialidades no desenvolvimento pessoal e profissional dos professores. Esses
reconstroem as suas próprias experiências de ensino e aprendizagem e os seus percursos de formação. Assim,
revelam os conhecimentos pedagógicos construídos por meio das suas experiências, possibilitando a sua análise,
discussão e eventual reformulação.

Compreendendo que as narrativas de professores em processo de formação possam não somente revelar como
esses contam e percebem as suas próprias experiências, mas também favorecem para sua auto-reflexão, análise e o
refazer-se num processo contínuo de formação.

A redacção de relatos sobre as suas experiências pedagógicas constitui, por si só, um forte
processo de desenvolvimento pessoal e profissional ao desencadear, entre outros
aspectos: a) o questionamento das suas competências e das suas acções; b) a tomada de
consciência do que sabem e do que necessitam de aprender; c) o desejo de mudança; e d)
o estabelecimento de compromissos e a definição de metas a atingir. (REIS, 2008, p.20)

Nessa dinâmica de contar sobre a si mesmo por meio das narrativas, o professor também se encontra no processo
avaliativo das suas próprias competências e das suas necessidades formativas. No caso dessa pesquisa, a realização
dos encontros do grupo focal possibilitou aos mestrandos relatarem sobre as suas experiências que vivenciaram no
Estágio de Docência: o que foi, como foi e as implicações que trouxeram para seu processo formativo à docência.
Esses encontros se tornaram momentos de escutas das vozes desses mestrandos, que passam por experiências
formativas, como as do Estágio de Docência, mas permanecem no silêncio sem a possibilidade de trazer as suas
reflexões, que são importantes tanto para sua formação como para a formação do outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estágio de Docência, em consonância com um currículo integrado ou globalizado, é fundamental para a proposta de
formação pedagógica nos cursos de pós-graduação stricto sensu, pois, se constitui em espaço de reflexão, de
ressignificação de saberes docentes e de produção de conhecimento. É no Estágio de Docência que o futuro
professor universitário tem a possibilidade, muitas das vezes, de se deparar pela primeira vez com a realidade da sala
de aula, cheio de incertezas, de contradições e de multiplicidade. É também nesse espaço que o futuro professor tem
a oportunidade de interagir, dialogar, de pensar formas para superar obstáculos e construir conhecimento.

Mediante essa ideia, o Estágio de Docência deve integrar ao componente curricular obrigatório para todos os alunos
dos cursos de pós-graduação stricto sensu, e não apenas para os alunos bolsistas da Capes, como é proposto no
regulamento, pois, a defesa deste trabalho é que o futuro professor universitário deva ter acesso à formação
pedagógica nas diversas formas e possibilidades.

Uma formação que resgate os princípios originários da universidade pública enquanto instituição social no
compromisso com o bem comum; onde a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão torna-se a essência desta
formação para superação de um ensino fragmentado; onde os saberes docentes tornam-se o diferencial na
valorização da profissão; onde o compromisso com a ética, a verdade, a justiça, a beleza e a igualdade sejam os eixos
norteadores para a construção de uma educação de boa qualidade, de que temos necessidade e que, sem dúvida,
merecemos.

[1] Saberes curriculares são os saberes que os professores adquirem ao longo da sua carreira docente, por meio dos
discursos, objetivos, conteúdos e métodos que as instituições escolares selecionam para os professores aplicarem.
(TARDIF, 2002)
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