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Resumo: Este artigo discute questões sobre formação inicial de professores traz como questão
fundamental para a formação inicial o estágio supervisionado como aprendizagem da docência. Desse
modo, neste estudo, analisamos o papel do estágio na formação do professor, destacando os aprendizados
docentes, os saberes e dilemas potencializados na vivência do estágio como considerando o processo
ensino-aprendizagem na constituição do processo de ser e tornar-se futuros professores da educação.
Comporta ressaltar que o presente texto é resultado de estudo exploratório, fundamentando-se na
concepção de que o estágio constitui instância de formação, de problematização, de reflexão e de
vivências de experiências singulares sobre as práticas de ensinar. Nesse sentido, ir ao encontro da
percepção dos acadêmicos sobre a sua trajetória formativa e de como eles significam tais experiências,
torna-se importante para compreender e projetar a formação inicial.

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Aprender a ser professor. Formação inicial.

Abstract: This article discusses issues on initial teacher brings the key issue for the initial stage as
supervised learning of teaching and seeks to understand the movements experienced by academic course
Pedagogy, seeking to realize the paths taken by taking as a basis the daily life of the school and, more
precisely, of the classroom. Thus, in this study, we analyzed the role of internship in teacher education,
highlighting the learnings teachers, knowledge and experience of the dilemmas potentiated stage as
considering the teaching-learning process in the formation process of being and becoming future teachers
education. Behaves note that this text is the result of an exploratory study, basing on the design of the
stage is instance of training, questioning, reflection and experiences of unique experiences on the practice
of teaching. Accordingly, to meet the students&39; perception about their formative trajectory they mean
and how such experiences, it becomes important to understand and design the initial training.
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Gerir a sala de aula é o grande desafio do profissional em educação. E essa gestão terá uma ligação direta
na eficácia do processo de ensino e aprendizagem, em um espaço que propicia a reflexão das práticas
pedagógicas: A sala de aula bem gerida exige que o professor pense sobre a prática que está
desenvolvendo, reflita sobre ela, e crie saberes necessários para o desenvolvimento de outras práticas. E
essa reflexão ocorrida como produto de um processo de trabalho árduo, pode levar à teorização.

Nesse sentido, estágio supervisionado deve ser considerado como ponto convergente no processo de
formação do futuro pedagogo, capacitando-o a compreender e a enfrentar o mundo do trabalho, além de
contribuir para a formação de sua consciência política e social. Para alcançar esses objetivos, o estágio
supervisionado deve assumir uma dimensão dinâmica, profissional, produtora de possibilidades de
abertura para mudanças.

O estágio é de suma importância para a formação docente. Este sem dúvida torna-se um campo de
pesquisa para a compreensão da dinâmica escolar e da práxis pedagógica, bem como um espaço de
reflexão da prática docente, um espaço de confronto e desafios, certezas e incertezas e acima de tudo de
aprendizagem. É o momento de se aprofundar nos dilemas da profissão, de se ter a oportunidade de
trocar experiências.

Desta maneira, o futuro pedagogo deve essencialmente encarar a docência e a gestão de organizações
escolares e não escolares como atividades essenciais e transformadoras da realidade. O trabalho assim
compreendido é considerado princípio articulador da prática-teoria-prática – práxis pedagógica.

A partir desta perspectiva, o estágio se coloca como eixo articulador entre teoria e prática, já que os
elementos da prática são trazidos pelos estágios e reelaborados nos cursos de formação docente,
garantindo a produção de conhecimento nas áreas específicas da docência. De todo modo, é preciso
considerar que a pesquisa de por si, não se sustenta e tampouco, sustenta a prática pedagógica. É
necessário que haja uma reflexão e uma ressignificação dessa prática, para que a mesma seja reelaborada
e transformada em produção de um novo conhecimento. Portanto, é preciso que o professor seja
competente para agir criticamente em seu cotidiano.

Sendo assim, o Estágio é um dos eixos articuladores da prática reflexiva no Curso de Pedagogia, pois
aproxima da realidade da sala de aula e/ou da escola, a partir dos dados colhidos e/ou observados,
pode-se refletir sobre da prática pedagógica, que se efetiva na escola. Os eixos norteadores das reflexões
aqui apresentadas perpassam, por uma fundamentação teórica da prática educativa, à qual requer a
compreensão de mundo e sociedade, além de concepções estreitamente ligadas ao campo educacional,
tais como: concepção de planejamento, aprendizagem, avaliação e formação do professor.

Nesse contexto, referido trabalho propõe a refletir sobre a emergência dos dilemas docentes no contexto
do Estágio de Pedagogia nas Séries Iniciais, com base: nas análises dos relatórios de estágios, nos dados
coletados das atividades diagnósticas realizadas durante o período de observação do estágio; na descrição
das observações das experiências vivenciadas no período de regência. Esperamos que este venha
possibilitar a reflexão e a pesquisa sobre a prática docente e formação dos futuros professores, bem como
a construção de novos saberes.

O Estágio como espaço de pesquisa e articulação da teoria e prática

Quando refletimos sobre o valor e o significado da ação docente, meditamos sobre o educador e a
condição em que ele se encontra vinculado, a fim de que possamos realmente atingir uma práxis
pedagógica transformadora, voltada a uma educação que não separa homem e mundo, mas que considera
o homem e o mundo em constante interação.

O espaço de estágio é um lugar onde as pessoas se relacionam, convivem e interagem num processo de
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ensino e aprendizagem, que se estabelece através de expectativas do aluno e instituição, pesquisa e
comunicação, permitindo ao estagiário reconhecer-se ou não nesse espaço, favorecendo o seu
autoconhecimento, autocrítica e reflexões no que diz respeito à própria profissão, incentivando-o a
questionar-se sobre a sua própria prática.

Nesse sentido acreditamos no Estágio fundamentalmente como campo para pesquisa, formulações de
problemas, coletas de dados, conexão com fundamentos teóricos e essencialmente espaço para a
aprendizagem. Assim o Estágio como palco de conhecimentos e núcleo curricular fundamental nos cursos
de licenciaturas permite que sejam trabalhados aspectos imprescindíveis à construção da identidade
docente, dos saberes e das posturas peculiares ao exercício profissional do educador.

Sendo assim, de acordo com Pimenta, o estágio pode ser caracterizado em duas dimensões: “o aprender a
profissão (para alunos que ainda não exercem a docência) e a formação continuada (para os alunos que já
exercem a docência), ampliando a abrangência conceitual e metodológica das possibilidades de estágio”
(PIMENTA, 2004, p. 14). Para estes, o estágio visa o desenvolvimento, nos docentes em formação
continuada que buscam o caminho, de um “pensar certo”, no dizer de Paulo Freire:

É fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de educador
assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses nem se
acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o
centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem
que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o formador (FREIRE,
1996, p.42).

Neste propósito, a docência é uma atividade intencional que perpassa por ações sócias - político -
pedagógicas fundantes no ato de ensinar, e desse modo, ensinar exige ética, criticidade, pesquisa,
competência, intervenção, liberdade, autoridade, comprometimento, entre outros. Desta forma, exige-se
um controle especifico do professor, que tem na sua autonomia a possibilidade de fragmentar ou totalizar
o conhecimento acadêmico. Assim é possível ir construindo a prática docente na perspectiva da ação
refletida e transformadora, mediada pelo conhecimento.

Nessa lógica, Frigotto esclarece que “a práxis expressa, justamente, a unidade indissolúvel de duas
dimensões distintas no processo de conhecimento: teoria e ação. A reflexão teórica sobre a realidade não
é uma reflexão diletante, mas uma reflexão em função da ação” (FRIGOTTO, 1994, p.81).

Nesse sentido, todos os conhecimentos sistematizados que adquirimos na Sociologia, na Psicologia, na
Filosofia, nas diferentes metodologias, devem ser canalizados para o nosso fazer pedagógico, como forma
diferente de alcançar luzes sobre a nossa prática e melhor compreendê-la e desenvolvê-la. Somados a
esses, os conhecimentos advindos da prática, do dia-a-dia do nosso trabalho e os outros adquiridos nas
diferentes instâncias da nossa vida (família, igreja, associações, etc.). Sempre que refletimos sobre a
nossa prática, estamos vivenciando a práxis (ESTEBAN, ZACCUR, 2002).

Nesse sentido, a formação docente tem sido destacada como um dos pontos significativos para o êxito das
mudanças no processo ensino-aprendizagem, teoria-prática. Assim, o professor é o profissional da
educação que domina determinados saberes, que, transforma e dá novas configurações a estes saberes e,
ao mesmo tempo, assegura a extensão ética do saberes que dão apoio à sua práxis no cotidiano do seu
trabalho. Então, a educação é uma prática social. A docência é uma atividade complexa e altamente
contextualizada. O saber do professor é construído na interação com outros saberes. O
ensino-aprendizagem é um processo dinâmico, social e dialético (PIMENTA, 2000).

A partir desta perspectiva, o estágio se coloca como eixo articulador entre teoria e prática, já que os
elementos da prática são trazidos pelos estágios e reelaborados nos cursos de formação docente,
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garantindo a produção de conhecimento nas áreas específicas da docência. De todo modo, é preciso
considerar que a pesquisa por si, não se sustenta e tão pouco, sustenta a prática pedagógica. É necessário
que haja uma reflexão e uma ressignificação dessa prática, para que a mesma seja reelaborada e
transformada em produção de um novo conhecimento. Portanto, é preciso que o professor seja
competente para agir criticamente em seu cotidiano.

Nesse sentido, de acordo com Souza, em seu artigo, “A pedagogia de Paulo Freire”, ressalta que:

A idéia de educação é um ato político que reeduca todos os sujeitos envolvidos,
é mais do que uma transmissão de conteúdo, envolve postura e atitude diante
do outro e do mundo. Não é a teoria que educa, é uma pratica sendo pensada à
luz da teoria que transforma a realidade, esta é a pedagogia de Paulo Freire –
uma práxis transformadora das estruturas e das pessoas (SOUZA, 2006, p. 2).

Dessa forma, o trabalho do professor não pode ser desarticulado do contexto mais amplo da sociedade,
para que se possa entender as verdadeiras problemáticas, e buscar então soluções de melhoria do
trabalho docente. Por isso afirmamos que a prática é o ponto de partida. Dela, emergem as questões, as
necessidades, os dilemas e as possibilidades, ou seja, a prática esboça os caminhos a percorrer. E este
olhar investigativo sobre o cotidiano é construído pelos conhecimentos que se tem. Assim, a aquisição de
novos conceitos redimensiona a interpretação possível do cotidiano. Assim, “os dilemas fazem parte do
cotidiano dos professores e abrem inúmeras possibilidades de reflexão sobre a prática pedagógica,
transformando-se em desafios para a profissão” (PEREIRA, 2008, p. 16).

Os dilemas fazem parte da vida cotidiana nas salas de aula e transformam-se em desafios para a
profissão. Da mesma maneira que fazem parte dos nossos problemas como professores, podem constituir
espaços de aprendizagem profissional. Os dilemas são um magnífico instrumento para a análise e a
melhoria das salas. O termo dilemas é utilizado com muitas acepções, segundo Zabalza é um conjunto de
situações problemáticas (pontuais ou gerais) que podem se apresentar ao professor, na sua atividade
profissional. Para o autor “é o conjunto de situações bipolares ou multipolares que se apresentam ao
professor no desenrolar de sua atividade profissional” (ZABALZA, 1994, p. 61).

Em meio à formação, onde se exige um processo de reflexão, surgem os dilemas. Vivemos dilemas a todo
o momento, trazendo para o âmbito da ação docente, refletindo e buscando compreender e solucioná-los
através das reflexões e das trocas de experiências com o grupo. No entanto percebemos que a forma de
enfrentar e a maneira como cada um lidam com eles vai depender de sua experiência, da sua
subjetividade e principalmente do contexto em que está inserido cada um.

Na visão de Zabalza (2003, p.64), as receitas não dão conta da ação pedagógica, pois o ensino move-se
em um contexto de incerteza, e a tomada de cada decisão está atrelada a uma série de variáveis
específicas daquele momento que o docente precisa decodificar. Assim, não existem protocolos prontos e
nem receituários que poderão guiar as ações desencadeadas entre alunos e professores. Sendo assim, no
período do estágio, fomos percebendo a emergência de uma série de dilemas vivenciados pelos estagiários
professores na sua prática dentre estas experiências, destacamos os seguintes dilemas enfrentados na
sala de aula:

i. Teoria X prática;
ii. Alfabetização X Letramento
iii. Atenção individual X Atenção grupal.
iv. Motivação versus Falta de Sentido da Escola

Dilema 1: Teoria versus Prática
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Vivenciamos o dilema da teoria e prática, visto que o curso de Pedagogia é marcado pela dicotomia entre
teoria e prática, por conduzir o curso teoricamente e só no final é que temos contato com a prática. Essa
dissociação leva as pessoas que saem da vida acadêmica e entram no exercício profissional a um choque
com a realidade, visto que não conseguimos fazer uma reflexão da teoria e relacioná-la com o cotidiano, o
que se vê é a teoria isolada descontextualizada.

Com este dilema procuramos refletir sobre o fazer pedagógico onde a teoria respalda a prática, a prática
pedagógica pressupõe uma relação teórico/prática, pois a teoria e a prática encontram-se indissolúvel
unidade e só por um processo de abstração podemos separá-las.

Sendo assim, conforme Veiga (1989, p.26), “o lado teórico é representado por um conjunto de ideias
constituído pelas teorias pedagógicas, sistematizado a partir da prática realizada dentro das condições de
vida e de trabalho”.

Dentro do dilema teoria e prática, refletimos, replanejamos a nossa prática flexibilizando nosso
planejamento conforme a necessidade da turma, apropriando-se da prática e dando sentido a teoria,
questionando a teoria e até mesmo a própria prática no movimento constante de ação-reflexão-ação,
buscando sempre aproximar-se do contexto e da realidade em sala de aula.

De acordo com (Esteban, 2002) o professor precisa organizar sua ação a partir da articulação prática -
teoria - prática, pois a concepção de professor-pesquisador apresenta formas concretas de articulação,
tendo a prática como ponto de partida e como finalidade, sem que isto signifique a supremacia da prática
sobre a teoria. Sendo assim, é fundamental, portanto, que o professor se instrumentalize para observar,
questionar e redimensionar seu cotidiano. Esse movimento só se torna concreto e efetivo com o diálogo
constante prática – teoria – prática.

Nessa perspectiva, a prática sinaliza questões e a teoria ajuda a aprender estas sinalizações, a
interpretá-la e a propor alternativas, que se transforme em novas práticas que é o ponto de partida para
novas indagações num movimento constante de reflexões pela busca de ampliação dos conhecimentos.
Dessa forma, a teoria funciona como lentes que são postas diante dos nossos olhos, nos ajudando a
enxergar o que antes não éramos capazes de enxergar.

Por isso afirmamos que,

A prática é o ponto de partida. Dela emergem as questões, as necessidades e as
possibilidades, ou seja, a prática esboça os caminhos a percorrer. Este olhar
investigativo sobre o cotidiano é construído pelos conhecimentos que se tem.
Assim, a aquisição de novos conceitos redimensiona a interpretação possível do
cotidiano (ESTEBAN, 2002, p.21).

Nesse contexto, o professor enquanto sujeito que não reproduz apenas, por ser também sujeito do
conhecimento pode, por meio de uma reflexão crítica, fazer do seu trabalho em sala de aula um espaço de
transformação. Isso é o que chamamos de práxis docente. É na ação refletida e no redimensionamento de
prática que o professor pode ser agente de mudanças na escola e na sociedade. Por isso é necessário que
este procure situar-se como pesquisador da sua própria prática fazendo assim a práxis, que é a unidade
teórica e prática de forma refletida e redimensionada. Gomes distingue três conceitos que integram o
pensamento prático do professor, são eles: o conhecimento na ação, reflexão-na-ação e reflexão sobre a
ação e sobre a reflexão-na-ação. Em relação ao conhecimento na ação o autor descreve, “teríamos a
dimensão do saber fazer, inerente a toda atividade humana. São as ações que vamos realizando de forma
espontânea e que não exercemos nenhum controle. Assim o conhecimento não vem antes da ação e sim
está na ação” (PEREIRA, 2008, p.8).
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Nessa mesma linha de pensamento, (Pereira, 2008, p.10), caracterizou como reflexão-na-ação, “saberes
da experiência que vão alimentando o nosso conhecimento da prática, que vão se tornando cada vez mais
repetitivos e estáveis.” E por último a reflexão sobre a ação e sobre a reflexão-na-ação, “dizem respeito
sobre as análises realizadas pelos sujeitos a posteori sobre as características de suas ações. O profissional
então analisaria a sua prática aplicando instrumentos mais conceituais na busca de uma melhor
compreensão e reconstrução da mesma”. Percebemos então a necessidade de uma reflexão contínua
sobre a relação teoria e prática, pois a sem a mesma a teoria tornar - se discurso vazio e prática sem
objetivos.

Dilema 2: Alfabetização versus Letramento

Um dos primeiros dilemas que emergiram no contexto do estágio, foi a questão da alfabetização e
letramento, problema latente com a turma em que atuamos. Estava clara a questão das dificuldades das
crianças no processo de alfabetização e letramento. Isso ficou claro para nós desde a época da
observação, que foi quando pudemos fazer a aplicação do diagnóstico de Matemática e de Língua
Portuguesa.

Letramento é um processo de aprendizado da linguística, se dá por meio da convivência de materiais
escritos e através da prática da leitura e escrita. O meio em que a pessoa está inserido pode facilitar no
processo de letramento, praticando leituras, diálogo e até o estímulo a essas práticas é de grande valor
para o processo de aprendizagem do individuo.

O termo alfabetização está ligado à concepção da escrita como código, que é necessário decifrar, ou
mesmo a concepção de língua como conjunto de regras gramaticais, que é preciso aprender para ter um
bom desenvolvimento. Essas práticas de escrita devem ser bem elaboradas na escola para que o aluno
possa desenvolver-se no processo de leitura e escrita.

Alfabetização e letramento caminham juntos, são processos paralelos, todavia se complementam, pois o
ato do professor na sua dinâmica deve alfabetizar e incluir o letramento. Garcez apud RIbeiro(1999) diz
que “Entender a diferença entre letramento e alfabetização permite que o educador compreenda a
necessidade de desenvolver o olhar e a escuta para o processo de aprendizagem e para as percepções do
educando”.( 1999, p.36)

Dessa forma, o PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) de Língua Portuguesa enfatiza a questão da
Interpretação de textos, Identificação das diferentes tipologias textuais existentes, leitura fluente, e uma
escrita que possibilite a quem está lendo entender o máximo possível, como habilidades necessárias ao
aluno que está na terceira série do Ensino fundamental. Estas são habilidades básicas para a Língua
Portuguesa, que foi o foco central do nosso projeto de estágio, devido a esta gama de dificuldades
enfrentadas pelos alunos.

Os alunos da turma pela qual ficamos responsáveis, em sua grande maioria, tinham muita dificuldade em
interpretar questões retiradas dos textos lidos em sala, sem falar que antes disso, poucos se dispunham a
ler os textos em voz alta, pela questão do constrangimento em errar na frente dos colegas. Havia também
a dificuldade em se distinguir as diferentes tipologias textuais.

Na verdade poucos alunos conseguiam desenvolver estas atividades com êxito, entretanto o que se podia
notar é que a maioria da turma estava em fase de alfabetização, alguns não conseguiam escrever nem
mesmo o próprio nome direito. Até mesmo as atividades tinham que ser divididas, algumas com um grau
de dificuldade um pouco maior, e outras com o grau de dificuldade menor para os alunos que ainda não
conseguiam ler.
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O processo de alfabetização envolve várias facetas e não deve ser vista de maneira fragmentada, mais
integrada. O educador deve compreender que alfabetizar é uma atividade séria e deve inserir interação
crítica com a realidade do aluno, para promover transformações e diversas utilidades que o aprendizado
da língua proporciona. A aprendizagem da leitura e escrita deve estar incluída com as práticas sociais de
seus alunos, tornando a alfabetização um exercício significativo que estará intrinsecamente seguida do
letramento.

Alfabetizar letrando é um momento de aprendizagem, significativo tanto para o aluno quanto para o
educador; é importante incluir na escola meios que possam contribuir para o aprimoramento do processo
educativo, para isso requer também do educador momentos de reflexão e avaliação da sua prática
pedagógica.

Dilema 3: Atenção individual versus Atenção grupal

Os dilemas em sala de aula, além de serem um desafio, tornam-se uma rotina no cotidiano do profissional
em educação, pois a todo o momento surgem os problemas na relação dos alunos entre si, nas relações
professor-aluno, enfim, na vivência com os educandos. Nesse contexto outro dilema que encontramos em
nosso estágio foi com relação à “atenção grupal e a atenção individual”. Como fazer para atender a todos
Para acompanhar cada aluno, sendo uma classe tão heterogênea

Sabemos muito bem a realidade das escolas públicas do nosso país, com classes superlotadas para apenas
um professor dá conta de todos. Conforme Lourdes Ribeiro (1999, p. 4) “(...) nestas classes os alunos não
são enturmados por níveis psicogenéticos”. E por isto mesmo é possível encontrar alunos em vários
estágios conceituais e cognitivos numa mesma turma.

Nessa lógica pudemos assim constatar que muitos professores acabam priorizando atividades para os
níveis mais avançados, deixando de lado os alunos que se encontram em níveis iniciais, como hoje é
comum vermos alunos no 3º e 4º ano do Ensino Fundamental I sem saber ler e escrever em níveis iniciais
de leitura e escrita. Esses sem a devida intervenção do professor não evoluem no processo
ensino-aprendizagem, ficando a margem deste.

Pois, então para nós isso se tornou um dilema, e ai o que fazer É uma prática comum da maioria das
escolas oferecerem a todos os alunos as mesmas atividades independentemente do seu nível cognitivo. No
entanto sabemos que um aluno em níveis de compreensão da lectoescrita - pré-silábico ou silábico – nem
sempre detém condições de realizar uma atividade elaborada para crianças alfabetizadas. Sendo assim
uma das estratégias utilizadas para tentar solucionar o dilema atenção grupal/atenção individual, foi fazer
atividades diferenciadas respeitando os níveis de desenvolvimento dos alunos.

Nessa lógica, Ribeiro (idem) ainda afirma que “de nada adianta oferecer aos alunos atividades que vão
além de suas possibilidades cognitivas ou nível psicogenético”. Além de não darem conta de realizá-las,
estas não contribuem em nada para o seu desenvolvimento e aprendizagem. Por isso optamos por
organizar e elaborar as atividades diferenciadas.

Dividimos dois grupos: um mais avançado em que os alunos já sabiam ler e escrever; e outro grupo em
que os alunos ainda não sabiam ler nem escrever só sabiam identificar silabas e letras. Desse modo
facilitou o nosso trabalho e também pudemos ver como os educandos se interessavam para fazer as
atividades quando viam que estas estavam ao alcance de seus níveis de aprendizagem e que também
recebiam acompanhamento por parte das estagiárias.

É claro que estamos cientes de que não podemos dar conta da aprendizagem de todos, pois o processo de
aprendizagem ocorre de forma diferente em cada indivíduo, e cada um alcança determinados níveis em
momentos diferentes, dentro de seu próprio ritmo e motivação. Conforme Miguel Zabalza (1992) “Pensar
que é possível dar atenção a cada criança de maneira separada durante todo o tempo é uma fantasia”.
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Ainda mais em contextos como o brasileiro em que uma única professora tem que atender a mais de 30
alunos por sala de aula.

Portanto embora sabendo que não seja possível manter uma atenção individual a todo o momento, é
preciso manter mesmo que seja parcialmente ou de tempos em tempos, contatos individuais com os
alunos. E rejeitar a postura cômoda, do ponto de vista organizacional, de trabalhar com todo o grupo
(todos fazendo a mesma coisa).

Dilema 4: Motivação versus Falta de Sentido da Escola

Outro dilema encontrado durante o nosso estágio foi a falta de motivação dos alunos isso nos deixou
bastante angustiados. Seria realmente falta de motivação ou falte de sentido da escola para eles
Percebemos durante o nosso estágio, que o modelo de escola atual não tem dado conta daquilo que
realmente é o papel da escola, desenvolver as potencialidades e habilidades do indivíduo e prepará-lo não
só para o mercado de trabalho, mas para a vida e para atuar na sociedade.

Planejávamos nossas aulas e quando chegava a hora da aula notávamos a grande desmotivação dos
alunos. Parecia que a única coisa que os atraia na escola era a hora do recreio, pois iam merendar e
brincar. Depois do recreio a aula para eles acabava, não prestavam atenção mais em nada, só
perguntavam que horas eles iriam para casa. Sabemos que em tão pouco tempo não poderíamos mudar
essa realidade, mais diante disso nos sentimos frustrados e muitas vezes desanimados.

Conforme Veenman apud Silvia (1997) o choque provocado pelo confronto entre o mundo interior dos
professores em formação inicial e a realidade que encontram no meio sócio profissional em que passam
estar inseridos provoca medos, frustrações e inseguranças. Quando compartilhamos esses dilemas com os
outros colegas de estágio, víamos que não estávamos sozinhos em nossos dilemas isso de certa forma nos
consolava.

A escola vive um momento de grande crise, de um lado aluno desmotivado, com dificuldades de
aprendizagem e de outro lado professores sobrecarregados e desvalorizados em seu trabalho, com classes
superlotadas, falta de material didático etc. Parece que a maneira que a escola está organizada não tem
nada a ver com o jeito de falar do aluno, com o seu jeito de se comportar, com suas preocupações e
interesses.

Notamos que um dos fatores que contribui para a falta de motivação dos alunos eram atividades que iam
além de suas capacidades cognitivas, pois a maioria deles não sabiam ler. Quando o aluno se depara com
esse tipo de situação o mesmo tende a desanimar porque se sente frustrado, sem capacidade e com isso
não se interessa pelas atividades. Ceccon; Oliveira e Darcy de Oliveira (1999) dizem que:

As crianças simplesmente não entendem a maior parte das coisas que a escola
ensina nem sabem por que devem aprender tais coisas e não outras. A professora
fala, fala e os alunos escutam, cada um sentado no seu canto, sem saber muito
bem por quê (1999, p. 66).

Os autores ainda afirmam que as crianças vindas dos lares mais pobres se sentem ainda mais perdidas
diante desta falta de sentido e de utilidade das coisas que são ensinadas na escola. Nesse sentido
procuramos utilizar uma metodologia através da música de está trazendo questões e atividades mais
próximas a realidade dos alunos. Questões mais concretas em que estes realmente viessem entender e
para as quais estivessem interessados em procurar a solução. Nem sempre tudo o que planejávamos dava
certo, mais este é o desafio do profissional de educação e, (ZABALZA, 2003) de certa forma, as aulas são
contextos de ação caracterizados por uma forte complexidade.
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Sendo assim, o que se percebe é um completo descaso com a educação brasileira, aprovam-se as crianças
para que se elevem os índices de aprovação frente aos outros países, mas quando temos a oportunidade
de conhecer de perto essa realidade, como agora através do estágio, percebemos o quão triste será a
qualificação destas nossas crianças se tudo continuar deste jeito.

A escola não esta servindo à maioria e se, ainda por cima, está dando falsas esperanças e ilusões, ela não
está cumprindo com sua missão e precisa ser mudada. É preciso, portanto, garantir que todos os alunos
aprendam coisas indispensáveis como saber ler e escrever bem, e adquirir conhecimentos básicos do meio
social, fazendo com que a escola venha ter sentido para eles.

À GUIZA DE CONSIDERAÇÕES

O Estágio Curricular Supervisionado no curso de licenciatura de Pedagogia consiste em um processo
planejado, visando à integração entre conhecimentos práticos e teóricos que completam a formação
acadêmica do discente. As situações vivenciadas no campo do estágio caracterizam como um lócus em
que a identidade docente reflete um papel decisivo para a inserção profissional na área educacional.

Diante de tudo que foi exposto, reconhecemos o valor e a importância do estágio supervisionado para
formação do pedagogo. Procuramos trazer á tona reflexões sobre o fazer pedagógico enquanto teoria e
prática no processo educativo. O estudo permitiu compreender que os dilemas existem para qualquer
professor e devem existir sempre, pois é através dele que fazemos nossas reflexões e renovamos nossas
práticas, o que muda de uma pessoa para outra é a forma de enfrentar e a maneira como cada um lida
com eles vai depender de sua experiência, da sua subjetividade e principalmente do contexto em que está
inserido cada um.

Os desafios encontrados parecem apontar para o significado do processo de formar professores, o que
exige um esforço pessoal e coletivo no sentido de buscar, a partir da reflexão, propostas concretas que se
expliquem a superação dos empecilhos e dificuldades enfrentados pelos cursos de licenciatura. Trata-se,
portanto, de considerar os pressupostos que têm dado base à formação docente para compreender qual o
perfil de professor pretende-se formar.

Pelo exposto, tanto os dilemas, quanto as contribuições das vivências dos cursos de licenciaturas podem
ser tomados como ponto de partida para a elaboração e reelaboração de políticas de melhoria na formação
de professores, não só dos licenciados, mas também na formação continuada dos docentes que atuam.
Este é um dos desafios que devem ser levados em consideração, pela necessidade de reorganização dos
currículos dos cursos de licenciatura, que por sua vez, evidenciamos a importância da discussão coletiva
do processo entre teoria e prática, sendo que a universidade deve continuar sendo lócus privilegiado de
formação dos profissionais da educação.

A partir dessa concepção é possível pensar na possibilidade de realização do estágio como método de
formação de futuros profissionais da educação, desenvolvendo posturas e habilidades de pesquisador no
estagiário, a partir da intervenção nas situações de ensino-aprendizagem e da elaboração de projetos que
lhes permitam ao mesmo tempo compreender e problematizar as situações que observam. Nesse caso, os
estagiários estariam buscando novo conhecimento e novos dados que são percebidos a partir de uma
postura investigativa.

Repensar, a formação do professor significa subsidiar com conhecimentos, práticas e políticas os processos
de formação. Atualmente, a formação de professores e a capacitação em serviço vivenciam uma realidade
totalmente diferenciada do que se pregava anteriormente em termos de capacitação. Uma formação
continuada que visa valorizar o professor como sujeito crítico-reflexivo, aponta para a relevância da
“reflexão na ação, da reflexão sobre a ação e da reflexão sobre a reflexão na ação”. (PIMENTA, 2002, p.
29).
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