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RESUMO: Debutar na profissão, sobretudo de professor de professor/a, é tão inquietante e marcante quanto
debutar em qualquer etapa da vida. A iniciação à docência por meio do estágio traz implicações marcantes
para a formação e profissionalização docente. Não há como realizar o estágio protegido na neutralidade.
Ninguém, portanto, sai do estágio ileso. Assim, quando de volta pra casa, o aluno/a já não é mais o mesmo.
As atividades realizadas durante o estágio são determinantes na formação e afirmação no magistério, entre
as quais, avulta a iniciação à docência. Se é certo que, por vezes, alguns desistem, muitos se descobrem
professores e confirmam que professorar é sua profissão. O presente estudo visa apresentar as experiências
decorrentes da prática de estágio, bem como suas implicações na formação do/a professor/a, sem, todavia,
ficar à margem das tensões mais habituais desse período de formação.
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ABSTRACT: Debut in the profession, especially teacher/teacher is a disturbing and striking as debuting at
any stage of life. The initiation to teaching through the stage brings striking implications for the training and
professionalization. There is no neutrality in the protected conduct stage. No one, therefore, leaves the stage
unscathed. Thus, when back home, the student/an are no longer the same. The activities performed during
the internship are numerous and varied, including, looms the initiation to teaching. If it is true that
sometimes, some resigned, many will argue in teaching and discover that professorar your profession. The
present study aims to present the experiences arising from the practice of stage as well as its implications in
the formation, without, however, being left out of the usual tensions of this period of training.

Keywords: training, teacher training, initiation to teaching.

INTRODUÇÃO

O presente artigo nasceu dos trabalhos realizados em uma escola pública estadual de Itabaiana no Estágio
Supervisionado IV, que teve como acento agudo a Gestão Escolar em sua complexidade e desafios. SOBRE
GESTÃO - O presente artigo tem como objetivo relatar as implicações do estágio na formação do/a
professor/a, a partir dos dados observados no interior da escola, especificamente, no interior da aula – espaço
em que se concentra os maiores desafios para o profissional da educação e do ensino. Ninguém sai do estágio
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protegido na neutralidade, sejam os gestores, coordenadores, sejam, em especial, os professores e
estagiários. A prática dos estágios

Constituem, pois, desafios à competência de diretores, coordenadores, pedagógicos
e professores: saber gerir e, frequentemente, conciliar interesses pessoais e
coletivos, peculiares culturais e exigências universais da convivência humana;
preocupar-se com as relações humanas e com os objetivos pedagógicos e sociais a
atingir; estabelecer formas participativas e a eficiência nos procedimentos
administrativos (LIBÂNIO, OLIVEIRA E TOSCHI, 2007, p. 323).

A regência no ponto alto do estágio possibilita ao/a graduando/a oportunidade de manter um contato direto
com as práticas pedagógicas da escola, e entender as relações, as tensões, as dificuldades enfrentadas no
cotidiano da docência e gestão escolar. Neste espaço percebe-se o importante papel do/a diretor/a do/a, cujo
papel não limita-se apenas a quadradura do espaço destinado a direção e, portanto, a tarefas realizadas
individualmente. A cada prática de estágio confirma o que foi advertido há mais de 400 anos por Coménio:
educação não é coisa de um só homem. É imperativo fazer valer o diálogo da direção com os professores,
com os pais e alunos e demais sujeitos que constituem a materialização do trabalho escolar.

Embalar a escola não é tarefa apenas do diretor, mas envolve a representação de todos envolvidos na
educabilidade das gerações que passam pela escola. Uma gestão que se realiza dentro dos princípios
democráticos é aberta para o diálogo e não abafa os conflitos entre a direção com os professores e os demais
interessados. Faz de seu trabalho dentro do esforço coletivo, conforme explica Libâneo:

Em seu sentido geral, podemos afirmar que a administração é a utilização racional de
recursos para a realização de fins determinados. (...) Os recursos (...) envolvem, por
um lado, os elementos materiais e conceptuais que o homem coloca entre si e a
natureza para dominá-la em seu proveito; por outro, os efeitos despendidos pelos
homens e que precisam ser coordenados com vistas a um propósito comum. (...) A
administração pode ser vista, assim, tanto na teoria como na prática, como dois
amplos campos que se interpenetram: a “racionalização do trabalho” e a
“coordenação do esforço humano coletivo (PARO apud LIBÂNEO, 2007, p. 317).

Percebe-se que uma escola bem administrada repercute positivamente no processo de ensino e aprendizagem
e, portanto, por todos/as que embalam a escola, embora nem todos professores conseguem realizar suas
práticas dentro dos fins para os quais foram projetados.

DESENVOLVIMENTO

A escola democrática tudo pode ocorrer de forma mais produtiva e ninguém pode colocar a culpa no outro,
porque é algo feito no coletivo e por isso se errar devem juntar-se para resolver os problemas dentro da
escola e não ficar com o jogo de empurra-empurra para o outro, como explica o autor:

Em função da crise, tem sido comum a tentação de se partir para a “caça às bruxas”,
caindo-se no perverso jogo de “empurra-empurra”: os professores dizem que os
responsáveis pelos problemas que emergem em sala de aula são os pais, que culpam
os professores e a escola, que culpa o sistema, etc. (VASCONCELLOS, 2001, p. 112).

Percebe-se que para ter uma educação democrática todos devem trabalhar juntos e não ficar com o jogo de
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“empurra-empurra” porque quando as coisas são feitas com a participação de todos os envolvidos e,
portanto, a materialização de um projeto escolar deve ser feita de forma coletiva e preservando as diferentes
representações que constituem as relações humanas e fortalecimento dos laços educativos. Para Sacristán
2002, p 108, “são os laços que situam cada um de nós em uma posição concreta entre os semelhantes, em
função dos quais o “outro” adquire um valor concreto para nós e nós para ele.” A escola, como espaço de
convivência, está compelida a ensinar a conviver de modo a elevar as relações humanas. Nesse espaço
aprendemos, portanto, a entender que as relações sociais que mantemos, acrescenta o autor, diferenciam os
outros de nós, porque nos entendemos ligados por laços distintos e intensidades desiguais a diferentes e
diversos indivíduos e grupos. Uma gestão que não esteja atenta a estas recomendações pode criar uma
grande ocasião perdida. Construir uma equipe unida, trabalhar coletivamente, dispor de tempo e disposição
para ver, respeitar e conviver com as diferenças não é simples, adverte ROMÃO, 2008. Muitas vezes a direção
e seus professores ficam indiferentes e paralisados, mesmo se queixando da necessidade de mudança. Muitas
vezes não tomam consciência da situação de “paralização do sistema escolar” e, menos, ainda, dos fins que,
de fato, inspiram esse sistema. Dessa forma, pouco ou quase nada poderão fazer. De acordo com o ideário
Freiriano, o primeiro objetivo da educação deveria ser tomar consciência de si, da realidade e dos fins a que
se pretende chegar.

A gestão escolar também se vale do regimento interno, mas nem sempre os alunos e, por vezes, os
professores querem seguir as normas da instituição. A situação se agrava quando estes professores não
reconhecem a necessidade de mudança. Mudança, mais do que dos procedimentos de ensino, de
mentalidade, de crenças, de concepções de educação. Para Sancho 2006, mudam os meios e os seus
métodos de trabalho, mas apenas servem para reforçar as próprias crenças em vez de levar o aluno a se
interessar e progredir nos estudos. A situação se agrava quando, além da opção de continuar como estão, é
pouco habitual o reconhecimento de há necessidade de mudar a partir de si e de sua própria prática. Os
professores ficam colocando a culpa nos pais e os pais colocam a culpa na escola e nos professores e assim
por diante. O incompetente “é sempre o outro”. [...] O outro é aquele que por sua incompetência limita ou
inviabiliza o exercício da “nossa” competência. Para que nossa competência possa ser exercida torna-se
necessário, suprimi-lo. SILVA JUNIOR, 1996, apud ROSSI 96. O que queremos dizer aproxima-se da autora
ao afirmar:

Portanto, estamos todos no Inferno. Os alunos e pais culpam os professore por não
aprender; os professores responsabilizam os coordenadores e diretores pelo excesso
de burocracia e falta de sensibilidade no cotidiano escolar; os diretores e
coordenadores culpam os supervisores e delegados pela excessiva carga de ações;
os supervisores e delegados incriminam a Secretaria de Educação[...]. É um círculo
vicioso que precisa ser quebrado; precisamos desacelerar a máquina para podermos
pensar a realidade ao nosso redor[...] (ROSSI, 2000, P.96).

Nota-se que todo educador deve se valer do que tem na escola, tem que planejar os conteúdos de forma que
o aluno acompanhe, não adianta o professor passar conteúdos que não interesse o aprendizado dos alunos e
a gestão deve interferir sob o risco de perder as gerações que elegem aquela escola na perspectiva de elevar
seus horizontes. A escola, muitas vezes, se perde no secundário e, apesar da importância da normatização
para o seu funcionamento, não sabe outra coisa a não ser segui-la. Observa-se durante o estágio, muitos
alunos voltando para casa porque não estava com parte do uniforme. Nem mesmo crianças da educação
infantil, escapam. Uma delas teve que ficar na diretoria enquanto seus pais não vinham busca-la. Seu tênis
não tinha a cor imposta pelas normas. Há duas formas de se utilizar das normas – ou seguir a letra da lei ou
interpretá-la levando em conta o contexto, a situação, as tensões. As normas, projetos e planos de ação
devem levar em conta, para além do esforço coletivo, o contexto dos interessados.

[...]. Há necessidade, pois, de uma ação racional, estruturada e coordenada de
proposição de objetivos, de estratégias de ação, de provimento e ordenação dos
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recursos disponíveis, de cronogramas de formas de controle e de avaliação. O plano
de ação ou o projeto pedagógico de determinado estabelecimento de ensino,
devidamente discutido e analisado pela equipe escolar, torna-se o instrumento
unificador das atividades ali desenvolvidas, convergindo em sua execução o interesse
e o esforço coletivo dos membros da escola (LIBÂNEO, 2007, p.336-337).

O funcionamento da escola e, sobretudo, a qualidade da aprendizagem dos alunos
dependem de boa direção e de formas democráticas e eficazes de gestão do trabalho
escolar. É preciso estar claro que a direção e a administração da escola são meios
para garantir os objetivos educacionais. Dessa forma, uma escola bem organizada
administra com eficiência seus recursos materiais e financeiros, assim como o
trabalho de seu pessoal, e emprega processos e procedimentos de gestão,
propiciando as condições favoráveis às atividades de ensino e aprendizagem
(LIBÂNEO, 2007, p. 370-371).

Nota-se que nem sempre a Diretora não está preparada para administrar uma escola, principalmente uma
escola que comporta com quase mil (1.000) alunos e muitos professores e funcionários. Ao conversar com as
coordenadoras elas falaram que vários professores se acham e não querem ajudar a embalar a escola.
Embalar uma escola não é tarefa simples, nem para qualquer pessoa ao acaso. É preciso preparo, disposição,
capacidade de olhar a escola para além da sala destinada a direção, para além do administrativo e
pedagógico. A direção da escola precisa cuidar dos vários seguimentos que fazem o cotidiano escolar – seja
da cantina a sala de aula exigindo e fazendo prevalecer à qualidade, quase sempre colocada em questão.

Os serviços gerais incluem as atividades desenvolvidas por serventes, inspetores de
alunos, merendeiras, porteiros e vigias. Em alguns lugares, há de cantina. A direção
da escola precisa cuidar desse setor, não só exigindo serviços de qualidade, mas
ainda discutindo sobre o trabalho a ser feito e introduzindo modalidades de formação
continuada, para que os funcionários se conscientizem de que são integrantes da
equipe escolar e que seu trabalho também contribui para a formação dos alunos
(LIBÂNEO, 2007, p.372).

Sabe-se da necessidade de preparar os demais profissionais da educação. Ressalte-se o curso do
Profuncionário para formar técnicos em infraestrutura escolar, em alimentação escolar, em multimeios
didáticos, e em secretaria escolar, o governo percebeu que não só educam na escola os professores, mas
todos que estão inseridos na educação dos alunos e também é uma forma de dar continuidade aos estudos
dos funcionários que pararam há muito tempo. Em Itabaiana tem um polo que estar funcionando para formar
os funcionários de apoio escolar. Pois ao analisar que todo funcionário que faz parte da escola educa, pela
maneira de falar com os alunos e para isso temos que estudar disciplinas relacionadas com a Psicologia.

Nesta escola os alunos já sabem que o regimento escolar não aceita o aluno com duas reprovações, mas
mesmo assim têm alunos que insistem fazer a matrícula, mas a diretora já estar cansada de explicar. Como
explica os autores:

Não podemos considerar a natureza dos Conselhos como uma questão menor. Suas
funções são sempre revestidas de grande importância e relevância: definir seu
Regimento Interno, discutir suas diretrizes e metas de ação, analisar e definir
prioridades, discutir e deliberar sobre os critérios de avaliação da instituição escolar
como um todo, enfim, garantir que, democraticamente, os membros da escola e da
solução dos problemas da natureza pedagógica, administrativa ou financeira da

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/debutar_na_formacao_de_professora_eis_a_questao.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



escola (GADOTTI e ROMÃO, 2004, p. 72).

Nem sempre, todavia, agir democraticamente é habitual no interior da escola. Agir de maneira autoritária e
individualista, parece escamotear a insegurança e incompetência do profissional da educação em responder
pela escola.

Quero frisar direção, e não diretor exatamente, para tornar enfática a importância do
processo administrativo das unidades escolares, fugindo à conotação personalista,
individualista, de que “um homem só” é o responsável pelo conjunto de atividades de
organização do trabalho na escola, de criação das condições materiais nas quais se
desenvolverá o processo educativo. Então, cabe uma nova pergunta: Haverá um
“perfil” para uma direção que se proponha a “embalar” a escola?
(SAVIANI, 1997, p. 77).

Nota-se que a educação, insistimos, não é coisa de um profissional só, mas de todos que estão inseridos na
aprendizagem dos alunos, professores, funcionários, diretor, coordenadores, secretário escolar e toda
comunidade que elege aquele espaço para compartilhar e assegurar a educação de seus filhos.

DIFICULDADES/DESAFIOS DA EQUIPE DIRETIVA

De acordo com o balanço de entrevistas realizadas durante o estágio com a direção da escola do que é feito
com a grande quantidade de alunos enviados para a diretoria, elas responderam que: “a falta de limites dos
pais em casa, infelizmente reflete nas ações dos alunos na escola” e também muitas vezes é preciso para não
atrapalhar o restante da turma. Outras vezes poderia ser resolvido na própria sala.

Percebe-se, diante disso, que a educação oferecida pelos pais aparece em primeiro lugar. A questão, porém,
não é a ordem de educação recebida, mas a qualidade desta educação. Muitos professores acusam o aluno de
suas peripécias se eximindo de qualquer responsabilidade e sob o argumento de que “aluno não é santo”.
Cada profissional da educação sabe o grande desafio que tem de enfrentar em sala de aula. Existe professor
de vários tipos, vários rostos, com vários jeitos de ser e de ensinar. Nenhum deles passa pelo aluno sem
deixar sua marca, seja agradável ou não ficam as lembranças na memória de seus alunos e vice-versa.
“Ensinar é deixar marcas.” Nenhum professor passa por seu aluno/a– sem deixar marcas. Seja o professor,
conforme Freire, (2006), autoritário, licencioso, (in)competente, sério, amoroso, mal humorado, sempre com
raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático [...], nenhum deles passa pelos alunos sem deixar sua marca.
Muitos professores, todavia, agem como se passassem pelos alunos impunes. Muitos gestores agem como na
certeza de que estão acertando. Por isso é imperativo lembrar que a responsabilidade do profissional da
educação e do ensino “é sempre grande.” A natureza de suas práticas é sempre formadora – não tem como
fugir a não ser que fuja de si. É imperativo que aqueles que respondem pela escola indaguem: que fazer para
a escola acertar?
Seguramente não há uma receita, uma norma que indique a direção, mas haverá de ter pessoas dispostas
para pensar e agir coletivamente em favor da superação das dificuldades e queixumes que dormitam no
cotidiano escolar. Guimarães Rosa, 2001, não estava só e no singular ao advertir:

[...] Só o que eu quis, todo o tempo, o que eu pelejei para achar, era uma só coisa
[...] que existe uma receita, a norma dum caminho certo, estreito, de cada uma
pessoa viver – e essa pauta cada um tem, mas a gente mesmo, no comum, não sabe
encontrar; como é que, sozinho, por si, alguém ia poder encontrar e saber?
(GUIMARÃES ROSA, 2001)
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As respostas frente às dificuldades, queixumes e desafios enfrentados dentro da instituição por todos que
estão à frente da gestão escolar, se encontram em dois aspectos: a falta de que “a união de professores” que
se formam em subgrupos por afinidade e “se isolam” sem que demonstrem disposição para encontrar
respostas e, menos ainda, assumir as consequências de suas decisões. Para Vasconcellos (2001, p. 122) “o
indivíduo responsável é aquele que tem habilidade de resposta, reconhece-se como autor de seus atos e
aceita suas consequências, sejam positivas ou negativas”.

Mediante a oportunidade de estágio constatamos as dificuldades da escola parecem ser naturalizadas como se
muito pouco ou nada há que fazer. Sabe-se, porém, que “nenhuma realidade é esta mesma” e, portanto,
nenhuma realidade está imune a mudança. Os maiores queixumes, porém, são lançados para além do interior
da escola. É habitual escutar que o Governador do Estado não quer contratar mais ninguém e o pessoal que
está dentro da escola é quem acaba fazendo tudo ou fica mal feito, porque tem muita coisa para fazer não
apenas pela quantidade de alunos que a escola abarca, mas em razão da complexidade e exigência que
emerge do trabalho educativo.

TRILHA METODOLÓGICA: PESQUISA-ÇÃO

A pesquisa foi desenvolvida através de uma abordagem qualitativa, que designa captar informações de
fenômenos educacionais, bem como da realidade dos estágios de acordo com André (1995) e Ludike (1998)
captar informações de fenômenos educacionais. Assim, para a coleta de dados que originou o presente artigo
foi desenvolvida pesquisa de campo tida como a mais simplificativa pelo fato de utilizar técnicas fundamentais
para a coleta de dados. Nesta pesquisa foi empregado o método interrogativo chave para o processo de
ponderação dos dados e fatos presentes durante os procedimentos básicos. Para obter os resultados,
serviram de sujeitos as coordenadoras e direção da escola pública de Itabaiana. Foram aplicados
questionários e entrevistas.

[...] quando se dá conta de que é observável, abrase-se um caminho para
questionamentos e novas hipóteses. De forma inteiramente complementar, a
entrevista de explicitação permite a verbalização da maneira como o estagiário trata
a informação que obtém na classe, tornando possível, por essa transposição em
palavras, uma tomada de consciência que, em contrapartida, modificará sua ação
pedagógica posterior”. (MURAD e GRUMAN, 2001, p. 130)

A partir daí, ganhou espaço a análise dos dados, processo fundamental na pesquisa. Desse modo, criamos
códigos para relacionar as análises em estudo e têm como objetivo uma reflexão crítica. Como apontam os
autores:

“Ninguém conclui as horas de estágio ileso. Na passagem dos estagiários pela escola
constatam-se ricas possibilidades de estudo, de conhecimento, de compreensão da
docência e, enfim, da complexidade do ofício do professor. O estágio representa mais
do que uma vivência breve da atividade de ensino, mais do que o cumprimento de
exigências burocráticas, mais do que o confronto entre teoria e prática ou elo e, até,
o diálogo entre a universidade e a instituição escolar. Revela-se, numa outra
perspectiva, o estágio como uma práxis que tem como móbile a iniciação científica
aliada à iniciação do trabalho docente, ou seja, uma experiência, porque
experimenta e vive a prática, ainda que inicial, do trabalho docente com seu cheiro,
suas rugas, suas tensões”. (ROMÃO... [et al.], 2013, p. 28)
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Os autores explicam que os/as estagiários/as depois que concluem o estágio não são mais os mesmos. Vale
ressaltar que na passagem dos/as estudantes pela escola constatam-se ricas possibilidades de estudo, de
experiências, de um olhar crítico e uma compreensão melhor sobre a docência.

Embalar a escola não é simples, pois que, conforme já dito, envolve vários campos de atuação e interesses –
que são diversos, que são complexos, que apelam para participação de muitos - equipe diretora, professores,
funcionários não docentes e discentes (coordenadoras pedagógicas), pais e ou responsáveis pelos alunos. Por
isso que uma escola aberta para a comunidade escolar fica mais fácil o diálogo e ampliam as possibilidades de
elevação da condição humana.

Percebe-se que a equipe diretiva busca o máximo que pode para desenvolver suas tarefas dentro da escola,
até os funcionários de apoio que antes ninguém procurava para dar suas opiniões nas atividades da escola,
mas hoje esse pessoal tem liberdade de expressão. O curso do Profuncionário foi criado no Brasil para todos
os funcionários de apoio, só que por enquanto em Sergipe só estão fazendo quem trabalha em escola, este
pessoal educa os alunos de várias formas dentro da escola, porque estão sempre em contato com os alunos e
quem lida com aluno estar educando, não de forma intelectual que é a formação para a vida profissional, mas
educa para uma ética e moral de cada aluno, a forma que um funcionário fala com o aluno estar educando,
porque se o funcionário gritar com os alunos por exemplo, isso passa para os alunos de forma negativa, por
isso que os funcionários de apoio hoje tem sua grande importância dentro da escola, até mesmo na hora de
preparar o (PPP) Projeto Político-Pedagógico da Escola. Como reforça a autora:

O ponto que nos interessa reforçar é que a escola não tem mais possibilidade de ser
dirigida de cima para baixo e na ótica do poder centralizador de dita as normas e
exerce o controle técnico burocrático. A luta da escola é para a descentralização em
busca de sua autonomia e qualidade (VEIGA, 1997, P. 15).

Percebe-se que as ideas da autora a respeito da organização do projeto da escola deve ser produzida
coletivamente. Pois, todos os envolvidos no ensino e aprendizagem dos alunos devem participar para ter uma
educação de qualidade e o poder não continuar centralizado no/a diretor/a da escola, mas que todos estejam
envolvidos na construção do mesmo.

DIFICULDADES/ESPANTOS

Outros dados importantes dentro da escola, foi ao entrevistar quando não acerta de quem é a
responsabilidade?
as respostas logo vieram “de todos, mas infelizmente, sempre recai sobre a equipe diretiva” (diretora e
coordenadoras). As respostas são verdadeiras, porque a maioria dos professores só reclama da direção da
escola e esquecem de seu papel que é educar o aluno para a vida moral, ética, profissional e formal para ter
um futuro melhor.

Outra coisa que os professores reclamam, é, “quem trabalha na direção não faz nada e coloca a
responsabilidade para toda a equipe diretiva”, isso não é verdade o que observei na escola é muito triste e
gritante, a diretora comentou que um tal professor disse a outro professor que não iria passar nada que
melhorasse a escola, porque o nome da diretora iria crescer e não o nome do próprio professor. Fiquei
espantado com uma atitude de um profissional que foi preparado e continua sendo preparado para o
desenvolvimento da escola no ensino-aprendizagem dos alunos e fica com pensamentos tão negativos desta
forma. Como reforça o autor:

Encarada como um processo contínuo que, do nascimento á morte, se confunde com
o próprio ciclo vital e a construção da pessoa, a perspectiva da educação permanente
aparece como um princípio reorganizador de todo o processo educativo, segundo
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orientações que permitiram superar o domínio quase exclusivo das concepções e
práticas escolarizadas. Esta reorganização do processo educativo tem como ponto de
referência central a emergência da pessoa como sujeito da formação e se embasa
em três pressupostos principais: o da continuidade do processo educativo, o da sua
diversidade e o da sua globalidade. A educação permanente, assim concebida,
enfatiza a dimensão cívica, indissociável da construção de uma cidade educativa
(CANÁRIO, 2006, p. 18).

Não devemos ignorar tanto, porque de tudo neste mundo tem, não só porque é professor que não tem falhas,
mas o importante do profissional é fazer o seu papel, porque ele não estar atingindo só a direção, mas o mais
importante que é o aprendizado dos alunos e tudo que o professor passa na escola para seus alunos quem sai
em privilégio são os alunos e não a direção. O autor deixa claro que todos devem encarrar a educação com
um caráter contínuo que propicie sempre os alunos de forma privilegiada para seus alunados dentro da
escola.

Outros dados de fundamental importância é o regimento escolar, que as entrevistadas responderam que
serve para ser seguido, para orientar em várias situações e para definir as regras que compõem as diretrizes
pedagógicas e administrativas da instituição. Percebe-se que elas estão por dentro do assunto abordado da
grande importância do regimento, porque na Disciplina de Gestão Escolar uma equipe apresentou um
seminário a respeito deste tema. Como cita os autores:

Observa-se, ainda, que a elaboração do Regimento Interno deve sempre estar em
consonância com a legislação em vigor e considerar as normas dos respectivos
Conselhos e Secretarias municipais e estaduais de educação. Em relação às
funções, os Conselhos de Escola podem ser: consultivos, deliberativos, normativos e
fiscais. Nos próprios documentos, a descrição de suas atribuições geralmente vem
marcada por verbos como acompanhar, analisar, apreciar, assessorar, avaliar,
discutir, opinar e propor (GADOTTI e ROMÃO, 2004, p. 70-71).

Percebe-se a grande importância do Regimento Escolar, porque é um guia para o desenvolvimento e estrutura
da escola para ser seguido como, por exemplo: a escola que estagiei estar escrito que o aluno que reprovar
duas vezes tem que mudar para outra escola, ela visa o bem estar da escola para não perder as verbas,
porque se a escola tem muitas reprovações o IDEB baixo a escola perde muito e não ganha prêmios, como
esta escola já recebeu vários prêmios. Mas por outro lado a comunidade também sai prejudicada, porque se
não tem outra escola perto da casa do aluno, isso dificulta para os alunos e os pais que sempre lutam para
seus filhos estudarem e as vezes não conseguem ser aprovados no final do ano. Portanto, a escola deve
colocar no Regimento tudo de importante, mas este item deveria retirar e procurar preparar mais os
profissionais e conscientiza-los da grande importância que os alunos têm dentro da escola, porque sem eles
não teria professores. Ao conversar com uma das coordenadoras ela disse que tem “professor” que tem o
prazer de reprovar o aluno e “não procura saber o que estar acontecendo com aluno” e diz, “os alunos que
estudem, porque eu não estou preocupado com os alunos se vão passar ou não”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações aqui relacionadas, coloca em destaque uma questão de índole teórico-prática a respeito da
repercussão do estágio, especificamente, à iniciação à docência na formação, afirmação e atuação no
magistério. Considera-se que a pesquisa realizada na Escola Estadual em Itabaiana mostra, a partir das
dificuldades, queixumes e desafios, resultados significativos para o aluno em formação. Entre os quais,
avultam: a dificuldade de lidar com situações inusitadas e, portanto, difíceis de prever, a dificuldade de
diálogo e desenvolver uma gestão dentro dos princípios da escola democrática, a dificuldade de lidar com os
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espantos e insegurança que o aluno, na condição de estagiário, frente a iniciação à docência. Sabe-se, porém,
que em nenhum momento o professor, mesmo já licenciado para ensinar e, até, administrar uma escola
estará adequadamente preparado. A experiência obtida durante o estágio, todavia, é de elevada influência na
formação e ação docente.

Ninguém duvida dos efeitos essenciais do estágio, sobretudo, em “debutar na profissão”. Parece que para os
estagiários “debutantes”, mesmo ainda em processo de iniciação na profissão, o estágio possibilita, tanto
quanto possível, “estabilizar a imagem de professora” e, mais que isso, elevar a relação e convivência com o
diverso e descobrir-se, ainda que timidamente, um jeito próprio de ser pedagogo. As constatações
aproximam-se de experiências de formação para além do Brasil, conforme destaca Cauterman et. al (1997).

Há uma forma de agir, de ver, de por os problemas, de ser mais calmo, que, creio,
nos ajudou, a todos. Isto não quer dizer que nunca mais tenhamos tido problemas,
que tudo seja maravilhoso [...]. Se um aluno fosse grosseiro, [...] eu indago: o que é
que lhe fiz?
Agora mais tarde posso dizer-me [...] não tenho esse peso sobre os ombros, e creio
que o estágio me ajudou muito nesse aspecto. (CAUTEMAN et. al 1997, p. 97).

O estágio, aqui e lá, permite aos estagiários a possibilidade de se afirmar na profissão de professor,
tornando-os mais seguros de si a partir não somente do que observa, mas do que é possível experimentar e,
além de articular a teoria com a prática, descobrir: isto pode ser diferente do que antes pensava. Lá, no
espaço e tempo de estágio, os profissionais da educação e ensino eram capazes de nos dizer: eu faço assim
ou assado, desdramatizar as coisas face aos alunos “[...] esperar sempre-respostas feitas” ou, ainda,
acomodar-se numa posição que não imaginava enfrentar. O estágio, tanto quanto possível, nos autoriza “de
alguma maneira a ousar fazer o que antes não fazia” e ter a alegria de descobrir-se professor e debutar na
profissão: eis a questão.
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