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RESUMO: A importância da iniciação à docência na profissão do professorado, mas ainda sendo esta profissão
de professor/a experiências de sala de aula, através do tempo de estágio no espaço escolar. Mas a passagem
do estagiário pela escola ao realizar o estágio ele não sai protegido da neutralidade e, portanto, sai do estágio
como iniciou. São inúmeras ações envolvidas, mas a docência ganha sentido no decorrer das atividades
realizadas em sala de aula. Por meio da observação, da participação, da regência e dos Estágios
Supervisionados e Pibid/Pedagogia, o/a licenciando/a poderá refletir sobre e vislumbrar futuras ações
pedagógicas dentro e fora da escola. O presente estudo visa apresentar as experiências do Pibid/Pedagogia,
as narrativas das crianças e “professoras” do Ensino Fundamental Menor de uma Escola Pública Estadual de
Itabaiana.
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ABSTRACT: The importance of initiation to teaching in the profession of teachers, but still this profession of
teacher / experiences of the classroom through practical training course at school. But the passage of school
trainee to carry out stage it does not protected from neutral and therefore leaves the stage and started.
Actions involved are numerous, but the teaching makes sense in the course of activities undertaken in the
classroom. Through observation, participation, and conducting Supervised and Pibid / Pedagogy, o / licensing
/ a can reflect on and envision future educational activities inside and outside school. The present study aims
to present the experiences of Pibid / Pedagogy, the narratives of children and "teachers" of Elementary
Education Minor a State Public school Itabaiana.

Keywords: Introduction to teaching, training, implications for teacher training.

Introdução.

O presente artigo nasceu da pesquisa realizada em uma escola pública Estadual de Itabaiana através do
Pibid/Pedagogia, Campus de Itabaiana e também através dos relatórios entregues a Orientadora do projeto
de pesquisa e através deles nasceu o tema do Evento da IV Semana de Pedagogia e VI Seminário PIBID com
o tema: Formação e Docência na Diversidade: Diálogos com Paulo Freire, Estágio e Iniciação à
Docência/PIBID: “e fui embora pra casa” , um trabalho de iniciação à docência que tem por finalidade os

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

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



relatos sobre os dados de observação e prática de trabalhos em sala de aula com as narrativas de crianças e
“professoras” do Ensino Fundamental menor durante um período de aproximadamente dezenove meses
visando um trabalho formativo e profissional, no qual se descreve a importância do Pibid (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), a realização de atividades durante o período acima
supracitado. O presente artigo tem como objetivo relatar os dados observados e ministrados dentro da escola
quanto ao funcionamento do ensino em sala de aula e os diálogos com a orientadora do PIBID/Pedagogia.
Este projeto foi fundamental, além das narrativas das crianças e “professoras”, ele trouxe resultados
significativos para a formação, pois ele possibilita como aponta o autor:

O entendimento construído sobre a formação me faz caminhar, no sentido de apreender as implicações sobre
a formação inicial, o estágio como iniciação e as narrativas como potencialmente férteis para a transformação
das identidades e subjetividades, a partir das experiências que nos constituem pessoas e profissionais, na
tentativa de aprender dimensões auto formativas no pensamento e na ação do sujeito em formação (SOUZA,
2006, p. 139).

O Pibid possibilita ao/a graduando/a oportunidade de manter um contato direto com as práticas pedagógicas
em sala de aula, e entender as relações, as dificuldades e as implicações enfrentadas no cotidiano escolar.
Neste espaço percebe-se o importante papel do/a professor/a que não se limita apenas as tarefas de passar
conteúdos, mas modificar e desenvolver a formação de cada criança em fase de desenvolvimento. Percebe-se
durante todos os dias de estágios o quanto é importante o contato do/a graduando/a com o professor e com
os alunos para uma melhor reflexão sobre o magistério. Como reforça Souza:

A teia e polifonia de vozes que vem se constituindo na presente pesquisa sobre as implicações das histórias
de vida no processo de formação, remete-me a apresentar, [...], as trajetórias sobre a aprendizagem
docente, no que se refere a opção pelo magistério, pelo curso de pedagogia, as lembranças e representações
sobre o estágio supervisionado enquanto iniciação, o trabalho de pratica pedagógica II e III, a escrita do
diário como perspectiva reflexiva e auto formativa sobre o trabalho docente, no contexto da formação do
grupo pesquisado, especificamente no que diz respeito as dimensões formadoras da escrita da história de
escolarização (SOUZA, 2006, p. 140).

Percebe-se que o bom diálogo entre professor/aluno o ensino-aprendizagem acontece de forma mais
satisfatória para as crianças na escola. Portanto, percebe-se que as professoras que colaboraram para
desenvolver esta pesquisa têm métodos diferentes, um exemplo é que uma fala baixo e calma, mas a outra
fala com um tom mais alto e as crianças ficam com medo até de fazer perguntas. Pois, se não há diálogo
entre ambos o ensino-aprendizagem dá-se de forma menos proveitosa.

Desenvolvimento.

Em sala de aula tudo pode ocorrer de forma mais produtiva e gratificante se o/a professor/a se esforçar muito
para desenvolver um trabalho de qualidade, pois os problemas são muitos, mas as implicações são superadas
no decorrer dos dias dentro da escola e não ficar só reclamando dos alunos, dos pais, e até mesmo da
Direção da própria escola 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).
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Percebe-se que para ter uma educação de qualidade o/a professor/a deve trabalhar com os alunos de forma
que possa desenvolver um ensino-aprendizagem de qualidade e mais proveitoso, deve ouvir os alunos e
dialogar com eles e não se preocupar só com transmitir conteúdo e, mais que isso é levá-los a conhecer as
atividades com mais dedicação para melhor ser aproveitadas. Tão importante é terminar as atividades diárias
e ao terminar dizer “fui embora para casa” satisfeitos, tristes, alegres, com estranhamentos, experientes e
etc., e mais que isso, a profissão de professor/a mim faz feliz, visto que é uma palavra de construção social,
como reforça a autora:

A profissão é uma palavra de construção social; é uma realidade dinâmica e contingente, calcada em ações
coletivas; é produzida pelas ações dos atores sociais, no caso, os docentes universitários. A docência requer
formação profissional para seu exercício; são necessários conhecimentos específicos para exercê-la
adequadamente ou, no mínimo, a aquisição de conhecimentos e habilidades vinculados à atividade de ensino
para melhorar sua qualidade (VEIGA, 2009, p. 42).

O desenvolvimento das atividades do PIBID/Pedagogia na escola e na Universidade foram ótimas, porque
aprendemos muito durante o tempo que passamos no Projeto. Este trabalho serviu de um aprendizado maior,
percebe-se o quanto é gratificante ouvir as crianças, as professoras e a equipe da direção. Os entrevistados
dentro da escola deram suas opiniões e na maioria das vezes deixam o pesquisador triste, inquieto e
queixoso, mas que serve de aprendizado melhor para o/a graduando/a.

As atividades do PIBID foram importantes face a necessidade de integrar a teoria com a prática, enriquecendo
assim o processo de ensino-aprendizagem. As atividades funcionam como uma exteriorização do aprendizado
do pesquisador fora dos limites da sala de aula da Universidade. Tais atividades permitem ao pesquisador
desenvolver seus conhecimentos junto ao ambiente de trabalho profissional, correlacionando a teoria com a
prática. O que queremos dizer aproxima-se da autora ao afirmar:

Na construção da identidade docente, três dimensões são fundamentais: o desenvolvimento pessoal, que se
refere aos processos de construção de vida do professor; o desenvolvimento profissional, que diz respeito aos
aspectos da profissionalização docente; e o desenvolvimento institucional, que se refere aos investimentos da
instituição para a obtenção de seus objetivos educacionais (NÓVOA apud VEIGA, 2009, p. 29).

As atividades realizadas dentro da escola e na Universidade foram satisfatórias para nossos aprendizados
como educador/a dentro do ambiente de trabalho, ao entrevistar várias crianças sobre o que mudou da escola
infantil para escola grande/atual?
Há alguma atividade que você acha que deveria continuar na escola grande?
Porque?
A maioria responderam que na escola grande fazem muitos deveres e na escola de educação infantil tinha
mais desenhos e brincadeiras. Na outra escola não tinha câmera para filmar tudo o que acontecia, mas nesta
tem. E relatou que uma menina perdeu o celular no banheiro e outra menina pegou e descobriu pela câmera.

Entrevistamos duas professoras sobre o que elas acham da importância de aumentar o tempo de escola de 8
anos para 9 anos?
Para elas “Não vejo nenhuma importância, o tempo de permanência é o mesmo”. Portanto, as respostas
frente ao tempo de estudos dos alunos na escola são os mesmos. Essa pesquisa durante as atividades a
autora Veiga (2009), explica que, “Pesquisar o que se aprende significa investigar a própria prática
pedagógica na sala de aula com intencionalidade. Professores e alunos são lançados à interrogação, o que
possibilita a construção de um refletir colaborativo sobre as incertezas e dificuldades do dia a dia acadêmico”.

Percebemos que a maioria dos professores não tentam inovar em sala de aula e as duas professoras
entrevistadas disseram que “a maioria das escolas hoje não oferecem nenhum atrativo para que a criança
possa gostar dela. O trabalho está voltado unicamente em passar conteúdos e reproduzir em que os livros
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didáticos sugerem”. Percebe-se diante disso que a educação para os autores Souza & Mignot (2008,
p.101,102) “o trabalho didático-pedagógico das áreas do conhecimento do currículo escola; as festas cívicas e
extraclasse; as lembranças dos professores e das professoras, as disciplinas na escola e pôr fim a influência
familiar na escolarização e nas escolhas da profissão”.

Durante as atividades em sala de aula no estágio através do Pibid constatamos muitas brigas dos coleguinhas
de turma ou no recreio com outros alunos e também alunos que respondem a professora e gritam e as
brincadeiras são agressivas mesmo dentro da sala de aula, principalmente agressão com os coleguinhas,
ocorrem muito BULLYNG na sala de aula, como endossa a autora:

O bullyng começa frequentemente pela recusa de aceitação de uma diferença, seja ela qual for, mas sempre
notória e abrangente, envolvendo religião, raça, estrutura física, peso, cor dos cabelos, deficiência visual,
auditivas, e vocais; ou é uma diferença de ordem psicológica, social, sexual e física; ou está relacionada a
aspectos como força, coragem e habilidades desportivas e intelectuais” (FANTE, 2005).

Diante destes problemas cabe ao formando/a educador/a em educação prestarem muita atenção nos alunos,
porque tem aluno que não fala quase nada ao professor e fica sofrendo o bullyng e isso prejudica a saúde do
aluno. Portanto, melhor é cuidar antes para que o problema não se agrave e a criança não fique com sequelas
da violência, seja ela física ou mental. Então entra o papel do professor na escola, como endossa SAVIANI
(2011, p. 124), [...] “pensar que a alfabetização é apenas um momento inicial do processo de aprendizagem,
acreditando-se que ela se completa ao final da primeira ou da segunda série do ensino fundamental”.

O professor deve estar sempre atento aos problemas encontrados em sala de aula na escola para saber lidar
com tais situações que as vezes precisam ser resolvidos na diretoria ou até mesmo na justiça pelo tipo de
problema com o/a aluno/a.

Pesquisa-ção: questões de estágios na formação de professor/a

O método utilizado insere-se no contexto da pesquisa-ção que 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 e conviver naquele espaço dia
a dia. 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 alunos e
professoras da escola pública Estadual de Itabaiana. Foram aplicados questionários e entrevistas. Como
endossa os autores:

[...] 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, processos fundamental na pesquisa. Desse modo, criamos
códigos para relacionar as análises em estudo e têm como objetivo uma reflexão crítica. Para André apud
Souza (2005, p. 30), reforça que “considera memórias, lembranças, relatos de vida, biografias, histórias de
vida, narrativas memorialísticas como fontes de pesquisa foi acontecendo muito lentamente, ganhando maior
visibilidade a partir da década de 1990”. Portanto, o pesquisador vai descobrindo-se durante o
desenvolvimento das atividades realizadas dentro da sala de aula com os sujeitos da pesquisa.
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De acordo com o balanço das entrevistas, constatam-se a importância de encontrar formas de estabelecer
práticas formadoras que atendam ao repertório de desafios que se agregam em diferentes frentes: a
realidade do aluno, o diverso e a diversidade, processos alfabetizatóros, formação do professor, condições
objetivas de trabalho a altura de seu tempo. SAVIANI afirma que, “à docência é compreendida como ação
educativa e processo pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, ético-raciais e
produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da pedagogia”. (MEC/CNE, 2005 apud
SAVIANI, 2008, P. 226).

Inexperiências/Dificuldades.

Na escola encontramos condições precárias de espaço físico, o/a estagiário/a se veem perplexos.
Inexperiência ou despreparo, mas vale dizer que se é certo que nem mesmo o professor, mesmo diplomado,
nunca está preparado, essa realidade torna-se mais complicada para o/a estagiário/a que se encontra em
pleno processo de formação. O estagiário, muitas das vezes, é mal aproveitado na escola e o tempo que fica
na secretaria, é um desperdício e, o professor “modelo”, nem sempre é um modelo a ser seguido. Pois, as
vezes em sala de aula os/as estagiários/as ficam sem saber lidar com as tensões e ficam tensos e sem saber
o que aplicar para os alunos, mas a maioria tem feito seus trabalhos na escola pelo plano do professor que
nem sempre serve de referência. O que queremos dizer aproxima-se do autor ao afirmar:

Essas tensões vêm fazendo parte do movimento de renovação pedagógica das últimas décadas e vêm
fazendo parte da construção de um novo perfil de docente. Podemos lembrar as vinculações buscadas entre
conhecimentos escolares e cidadania e a luta pela inclusão social e cultural, pela igualdade e diversidade. Há
manifestações muito ricas na tentativa de abrir os conteúdos de nossa docência (ARROUYO, 2009, p. 78).

Muitas das vezes as tensões aparecem em forma de queixas as quais são quase diárias e sempre as
“professoras” reclamam que a família está em primeiro lugar, porque a escola não educa sozinha e, sem a
colaboração da própria família. Assim as dificuldades aumentam já que a família é à base na vida de seu filho
e sem o apoio a escola fica sem saber o que fazer. O professor e a professora, todavia, amadurecem e se
revelam na sua forma de ser professor e exercer a docência na hora em que situação difíceis de prevê
aparecem e exigem dele/a enfrentamento da situação. Pois, lidar com estas situações inusitadas, embora
quase que frequentes, não existe em manual nenhum, nem é visto durante a formação. A discussão teórica,
todavia, é importante, para, em grande ou menor escala, lidar com os desafios que emergem no cotidiano da
escola, sobretudo, na iniciação à docência e “fui embora pra casa”.

Foi fácil constatar que o momento de maior dificuldade nesta pesquisa para colher os dados com a maioria
dos/as entrevistados/as, foi através do pouco tempo que o professor tem em sala de aula, embora superadas
na medida que a relação com as criança e as professoras iam se constituindo. Percebe-se que alguns dos
alunos parecem nem gostar da professora e até mesmo de estudar e demostram preguiça de escrever os
deveres e as “professoras” entrevistadas pouco preocupadas.

Assim sendo, 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. Para CAUTERMAN (1999, p. 144) o estágio deu-lhe muito
[...], deu-lhe força para olhar os problemas sociais de frente, com uma certa angústia, por certo, mas
também com a vontade de “fazer as coisas se mexer”. (1999, p. 144).

O que queremos dizer aproxima-se de Souza (2006) ao perceber “o estágio como uma prática de espantos,
de confrontos, de afirmação, de iniciação ao trabalho pedagógico”. O estágio produz um efeito essencial em
“debutar na profissão” e desenvolver, na sua relação com o outro, a compreensão da docência, a formação do
rosto da professora com suas rugas, com sua cor, com os traços mais marcantes que a constituem.
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O fato de o estágio permitir à estagiária ou ao estagiário, lá no interior da escola, ver o que, de fato, ocorre e
de aprender com as pessoas formadoras que estão dispostas a mostrar o que fazem e ensinam, contribuindo
para a sua formação, para a identificação e compreensão do trabalho decente é sua grande distinção e reside
na sua dimensão. Lá as formadoras ajudam a “desdramatizar as coisas” e não esperar sempre “respostas
feitas”, respostas que também são ditas da forma do “não sei” e “fui embora pra casa”.

Considerações Finais.

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

Ninguém duvida dos efeitos essenciais do estágio, sobretudo, em “debutar na profissão de professor”. Parece
que para os estagiários depois das atividades “a volta pra casa” não são mais os mesmos, mesmo ainda em
processo de iniciação na profissão, o estágio possibilita, tanto quanto possível, “estabilizar a imagem de
professor/a”. As constatações aproximam-se de experiências de formação para além do Estágio, conforme
destaca ROMÃO et. al (2013).

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).

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. O estágio,
tanto quanto possível, nos autoriza “de alguma maneira a ousar fazer o que antes não fazia” e depois das
atividades concluídas a “mudança na volta pra casa” e a alegria de descobrir-se professor/a e a iniciação à
docência e suas implicações na formação de professor/a: “e fui embora pra casa”.
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